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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät pohjois-Kreikan
suomalaiset sekä kaikki
tiedotteen saajat, kädessänne
(tai sähköpostilaatikossanne)
on nyt Pohjois-Kreikan SuomiSeuran ensimmäinen tiedote.
Tässä tiedotteessa on annettu
enemmän tilaa Ulkosuomalaisparlamentille sen
kevätkokouksen muodossa
koska sen toiminta on vielä
monille outoa.

Pankkiyhteys:
Alpha Bank, 703-00-2310-010761
puh. 031-868.167
puh. 031-412.749
puh. 031-860.555
puh. 031-960.877
puh. 031-950.879

Suomi-koulun pääopettaja:
Riitta Douhaniaris
puh. 031-446.867
Suomi-kirjaston hoitaja:
Simo Haavisto
puh. 031-960.877

Thessalonikissa. Siitä kiitos
Suurlähetystölle!
Seuran virallistamisprosessi on
nyt käynnissä ja sitä hoitaa
lakimiehemme. Seuran
virallistamiseen saimme tukea
3.000 mk Suomi-Seuralta
Helsingistä. Kiitos SuomiSeuralle!
Seuran johtokunnalla on nyt
paljon töitä kehittääkseen
edelleen seuraamme. Tästä
työstä ensimmäinen todiste on
oheinen tiedote.
Tiedotteen tarkoitus on jatkossa
olla sekä viihdyttävä että
informatiivinen, niinpä toimitus
toivookin jäsenten ottavan osaa
sen tekemiseen. Voitte lähettää
seuran sihteerille aineistoa
tiedotteeseen. Se voi olla mitä
tahaansa; runoja, artikkeleita,
lasten piirroksia ym.
Seuraava tiedote ilmestyy
syyskuussa, ja aineisto on
toimitettava yhdistyksen
sihteerille 31.08.2001
mennessä (kts. yhteystiedot
osoiteluettelosta).
Seuran liittymismaksuksi
perustamiskokous päätti 10.000
drakmaa ja vuosimaksuksi

5.000 drakmaa.
On toivottavaa että kaikki
liittyisitte seuramme jäseneksi,
onhan seura meidän
suomalaisten etujärjestö täällä
pohjois-Kreikassa.
Omasta ja johtokunnan
puolesta toivotan Teille kaikille
miellyttävää ja lämmintä kesää.
Marko Suomalainen
puheenjohtaja
Pohjois-Kreikan SuomiSeuran perustamiskokous
1.4.2001
Tähän asti epävirallisesti,
Thessalonikin Suomi-Seuran
nimellä, toiminut suomalaisten
järjestö pohjois-Kreikssa
virallistettiin Kreikassa
toimivaksi järjestöksi, 1.4.2001
olleessa perustamiskokouksessa. Samalla seuran
nimi muutettiin yksimielisesti
Pohjois-Kreikan SuomiSeuraksi.
Kokouskutsu oli lähetetty 49
pohjois-Kreikassa asuvalle
suomalaiselle, joista
perustajajäseniksi seuraan
ilmottautui 24 jäsentä, 11
kokouksesta poissa olevina.
Suurin osa poissa olevista asuu

Seuramme on vuosien varrella
saanut paljon aikaan. Yhtenä
tärkeimmistä
saavutuksistamme, Suomikoulun ja seuran virallistamisen
ohella, pidän
mahdollisuuttamme äänestää
Suomen vaaleissa täällä
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtava toimikunta helmikuuhun 2003 asti.
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Thessalonikin ulkopuolella.
Kokouksen avasi epävirallisen
Thessalonikin Suomi-Seuran
puheenjohtajana toiminut
Marko Suomalainen, joka
avauspuheessaan kertoi seuran
tähänastisesta toiminnasta ja
sen tulevaisuuden näkymistä.
Perustamiskokouksen
puheenjohtajaksi valittiin
Suomi-koulun pääopettajana
toimiva Riitta Douhaniaris joka
puolestaan valitsi kokouksen
sihteeriksi Suomi-koulun
vanhempainyhdistyksen
puheenjohtajan Outi
Holopaisen.
Kokouksen virallisen osan
alussa käytettiin puheenvuoroja
seuran virallistamisen puolesta.
Virallistamisen todettiin tulleen
ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi
ja sen puolesta äänestettiin
yksimielisesti.
Seuran sääntöehdotuksen olivat
alustavasti laatineet Jaana
Karhunen, Riitta Douhaniaris,
Marjut Katoniemi-Kutsuridis ja
Marko Suomalainen.
Sääntöehdotuksen pohjana oli
eri seurojen ja yhdistysten
säännöt, mm. Rhodoksen
Suomi-Seuran ja Helsingissä
toimivan Suomi-Kreikka
Yhdistyksen säännöt.
Säännöistä keskusteltiin, niihin
tehtiin pieniä muutoksia ja ne
hyväksyttiin äänestämällä
jälleen yksimielisesti.
Säännöt postitetaan kaikille
heille jotka olivat
Thessalonikin Suomi-Seuran
jäseniä, huolimatta siitä ovatko
he myös Pohjois-Kreikan
Suomi-Seuran jäseniä, heti
niiden saatua lainvoiman.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran
johtavan toimikunnan jäseniksi
valittiin seuraavat henkilöt:
(sivun 1. kuvassa vasemmalta)
jäsen Päivi PulkkiGeorgopoulou, sihteeri Marjut
Katoniemi-Kutsuridis,
puheenjohtaja Marko
Suomalainen,
varapuheenjohtaja Jaana
Karhunen, kassanhoitaja Simo
Haavisto, ja varajäsen Rauni
Puurunen.

Ensimmäisen johtavan
toimikunnan toimikausi on
vuoden 2003 helmikuun
yleiskokoukseen.
Lisäksi valittiin valvova
toimikunta johon jäseniksi
valittiin Pekka Kämäräinen ja
Päivi Voutilainen sekä
varajäseneksi Kirsikka
Soustiel.
Tämän valvovan toimikunnan
toimikausi on vuoden 2002
helmikuun yleiskokoukseen
asti.
Suurlähettiläs Tapani
Brotherus jo vuoden
Kreikassa.
Suomen suurlähettiläs Tapani
Brotherus aloitti Kreikassa
alkukeväästä 2000.

Suomen Suurlähettiläs Kreikassa,
Tapani Brotherus

Suurlähettiläs on Kreikassa
vaimonsa Irman kanssa, mutta
heidän jo aikuisiässä olevat
lapsensa ovat tahoillaan
Suomessa.
Toimitus esitti Suurlähettiläälle
muutaman peruskysymyksen
hänen taustastaan ja hänen
sopeutumisesta Kreikkaan:
Mikä on opintotaustanne ja
mistä päin Suomea olette
kotoisin?
Olen valtiotieteen kandidaatti.
Olen kotoisin Helsingistä.
Miten päädyitte
Suurlähettilääksi, missä maissa
olette palvelleet ja mistä
asemamaasta tulitte Kreikkaan.
Olen ollut ulkoasiainhallinnon
palveluksessa vuodesta 1964.
Asemapaikkani ovat olleet
Tansania/Etiopia, New York,
YK-edustusto, Santiago de
Chile, Oslo/Reykjavik,
suurlähettiläänä olen palvellut
Teheranissa ja
(samanaikaisesti)
Islamabadissa, Etelä-Afrikassa
ja nyt Ateenassa vuoden
verran.
Miltä Ateena näyttää
ensimmäisen Kreikassa olo

vuotenne jälkeen ja onko Teillä
ollut aikaa vierailla muualla
Kreikassa.
Ateena näyttää sekä
aurinkoiselta että tukkoiselta.
Olen käynyt Patraksessa,
Mesolonghissa,
Peloponnesoksella, Rodoksella
ja pikimmiten Thessalonikissa.
Miten vaimonne on sopeutunut
Kreikkaan.
Vaimo on sopeutunut erittäin
hyvin ja edistynyt kohtalaisesti
kieliopinnoissaan.
Miten Teidän Kreikan kieli
sujuu ja onko Teillä ollut aikaa
tutustua Kreikan kulttuuriin.
Omat kreikan opintoni ovat
liittyneet pikemminkin
etymologiaan kuin
käyttökieleen, mutta opiskelen
silti innolla, vaikka tuloksissa
ei ole kehumista. Kreikan
kulttuuri on jatkuva
inspiraation lähde minulle,
paluu juurille ja kouluajoilta
viitoitetulle tielle.
Samalla Suurlähettiläs lähettää
tervehdyksen kaikille PohjoisKreikan suomalaisille ja
onnittelut seuran
virallistamisen johdosta.
Hän kertoi käyneensä äskettäin
Thessalonikissa EU-kokouksen
merkeissä ja tavanneensa
kunniakonsuli Ioannis
Kazakiksen. Suurlähettiläs
ilmaisi kiinnostuksensa
seuraavan käyntinsä yhteydessä
tuttustua seuraan, sen kouluun
ja kirjastoon.
Ruokafestivaalit 11.6.2001
Suomi osallistuu Thessalonikin
Ruokafestivaaleihin kesäkuussa
Thessalonikin ulkomaalaisten
naisten yhteisöt ja seurat ovat
4. kertaa mukana
ruokafestivaaleilla, jotka
järjestetään Kalamarian
Aretsou-rannalla kesäkuun
alkupuolella. Tänä vuonna
tapahtumaan osallistuu
edustajia yli 50 maasta
perinteisine ruokineen.
Kaukaisimmat maat ovat
Kaukoidästä ja Latinalaisesta
Amerikasta saakka.
Suomalaisilla on oma
ruokakoju messualueella.
Ruokatapahtumaan odotetaan
tänä vuonna 3.000 kävijää ja
kannattaa mainita, että
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pääsylipputuloista saatu voitto
käytetään Pohjois-Kreikan
hyväntekeväisyyskohteisiin.
Ulkomaalaisten yhteisöjen
naisedustajat ovat tällä kertaa
valinneet seuraavat kohteet:
Sosiaalinen yhteisvastuujärjestö nimeltä Elpida,
Autistiset henkilöt-ryhmä ja
Down-Syndroomatukiyhdistys.
Edelleen kävijoillä on tilaisuus
seurata ruokailun lomassa
useiden maiden esityksiä
ulkonäyttämön äärellä.
Thessalonikin Suomikoulun oppilaat ovat
valmistaneet oman
musiikkipitoisen ohjelman iltaa
varten.
RUOKAFESTIVAALIT (jiorti
tou fajitou) - KALAMARIAN
ARETSOU-RANTA,
MAANANTAINA 11.
KESÄKUUTA 2001 KLO
2030 ALKAEN.
Kaikki joukolla mukaan
maistelemaan herkkuja ja
nauttimaan kansainvälisestä
tunnelmasta!!!
Suomi-koulun toiminta
Thessalonikin Suomi-koulu
aloitti toimintansa syyskuussa
vuonna 1994 lähinnä
vanhempainyhdistyksen
aloitteesta. Ensimmäinen
kouluvuosi lähti käyntiin
vuokratiloissa kaupungin
itäisella puolella, kunnes
jatkossa toimitilat löytyivät
naapurikunnan eli Kalamarian
4. peruskoulusta. Johtuen
Kalamarian kunnan päättäjien
myötämielisestä
suhtautumisesta Suomi-koulua
kohtaan, on saman peruskoulun
toimitiloissa saatu jatkaa
edelleen koulunkäyntiä
lauantaisin.
Kuluva kouluvuosi on
seitsemäs ja Suomi-koulun
oppilaat on jaettu neljään
ryhmään: leikkiryhmäläiset,
ekaluokkalaiset,
kolmasluokkalaiset ja
viidesluokkalaiset. Opetuksesta
vastaavat sekä pääopettaja
Riitta Douhaniaris että
tuntiopettaja Simo Haavisto.
Lisäksi on mainittava, että
koulun vanhempainyhdistys

osallistuu kiinteästi taustalla
toimintaan sekä tukemalla
taloudellisesti että
talkoohenkisesti koulua
järjestämällä tapahtumia mm.
juhlia.
THESSALONIKIN SUOMIKOULUN toimitilat
osoitteessa:
4. Kalamarian peruskoulu,
Mitr.Kallidou & Papagou,
Apollon-Kalamarian
urheilukentän vieressä.
Koulua koskevat tiedustelut,
Riitta Douhaniaris puh. 031446.867.
Suomi-kirjasto odottaa uusia
tiloja
Suomalainen kirjasto sai
alkunsa siitä, etta muutamalta
paluumuuttajalta jäi
muuttokuormasta kirjoja ja
painotuotteita tuttavien
hoiviin, josta seurasi, että
ennen pitkää vaatimattomasta
kirjakasasta muodostui
suomenkielistä kirjallisuutta
hyllyriveittäin.
Suomi-kirjasto on toiminut
vuosia lukupalvelupisteenä
suomalaisten
yksityisasunnoissa ympäri
kaupunkia. Kuitenkin nyt seinä
on tullut vastaan kirjamäärän
kasvun myötä. Nimittäin
vuoden 2000 aikana kirjasto sai
valtaisan kirjalahjoituksen
Suomesta, Kuopion seudun
Kreikan ystäviltä. Lahjoitus
käsitti peräti 1.600 teosta, jotka
odottavat osittain lajittelua ja
hyllyttämistä kunhan sopiva
tila kirjoille löytyy. Edelleen
Kosovon rauhanturvaajat
lahjoittivat suomenkielistä
kirjallisuutta 40 teoksen verran
tänne kirjastoamme silmällä
pitäen viime vuonna.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
kiittää lämpimästi
kirjalahjoituksista asianomaisia
ja seura toivoo yhteistyötä
jatkossakin.
Tällä hetkellä kirjasto toimii
Thessalonikin vanhassa
kaupungissa Simo Haaviston
asunnossa.Toisaalta
sopivamman kirjastotilan
etsintä on käynnissä ja seura
odottelee myönteistä käännöstä
tila-asiassa lähiaikoina.

Kirjastoa koskevat tiedustelut,
Simo Haavisto puh. 031960.877
Ulkosuomalaisparlamentin
(USP) puhemiehistön
kevätkokous
Ulkosuomalaisparlamentin
puhemiehistö kokoontui
puolivuosittaiseen
kokoukseensa Helsingissä 2324.4.2001.
Kaksoiskansalaisuus,
eläkkeiden lähdeveron
alentaminen,
ulkosuomalaissenioreiden hoito
sekä ulkosuomalaisten
yhteistyö Suomen edustustojen
kanssa olivat kevätkokouksen
pääaiheita.
Tiivistahtiseen kokoukseen
sisältyivät tapaamiset
ulkoasiainministeri Erkki
Tuomiojan, sisäasiainministeri
Ville Itälän, työministeriön
kansliapäällikön Markku
Wallinin ja neuvottelevan
virkamiehen Risto Laakkosen,
eduskunnan
perustuslakivaliokunnan sekä
valtiovarainministeriön veroosaston edustajien kanssa.
Puhemiehistö käsitteli
kokouksessaan ministeriöiden
lausuntoja parlamentin toisen
varsinaisen istunnon
päätöslauselmista.
Merkillepantavaa oli
työministeriön myönteinen
suhtautuminen
paluumuuttajaseniorien hoidon
järjestelyihin, ulkosuomalaisten
kouluttamiseen
vaalivirkailijoiksi, posti- ja
internetäänestykseen sekä
ulkosuomalaisten
työharjoittelumahdollisuuksien
tukemiseen Suomessa. Myös
ulkoministeriö puolsi posti- ja
internetäänestystä
tulevaisuuden ratkaisuna.
Uusina varapuhemiehinä olivat
mukana viime syksyn
istunnossa valitut Pohjoismaita
edustava Tuula Fomin ja
Välimerenmaita (eli myös
Kreikka), Lähi-itää ja Afrikkaa
edustava Olavi Peltola.
Puhemiehistö osallistui
kokoustyöskentelyn ja
tapaamisten ohella YLE:n
Radio Finlandin suoraan
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lähetykseen.
Ulkosuomalaistyöstä
kiinnostuneet kuulijat esittivät
kysymyksiä etenkin
kaksoiskansalaisuudesta ja
työeläkkeiden
lähdeverotuksesta.
Varapuhemiehet Hietikko ja
Peltola kertoivat lisäksi YLE:n
Aamu-TV:n katselijoille
parlamentin taustasta ja
puhemiehistön kevätkokouksen
tärkeimmistä puheenaiheista ja
tapaamisista.
Kohti lakia
kaksoiskansalaisuudesta
Puhemiehistö vieraili
kokouksensa aikana
eduskunnan
perustuslakivaliokunnassa ja
sisäministeri Itälän luona,
aiheena Suomen
kansalaisuuslakiuudistus.
Varapuhemies Mikko Hietikko
korosti puhemiehistön
puheenvuorossa
perustuslakivaliokunnalle ja
ministeri Itälälle tarvetta
lakiuudistuksen toteuttamiselle
niin, että mahdollisuudesta
kaksoiskansalaisuuteen tulisi
pikimmiten realiteetti kaikille
sitä kaipaaville
ulkosuomalaisille. Hän
mainitsi erityisesti nuoret
toisen polven ulkosuomalaiset,
1960- ja 70-luvuilla Suomesta
muuttaneiden siirtolaisten nyt
täysi-ikäiset lapset. Pertti
Paasio lisäsi
kaksoiskansalaisuuden tukevan
ulkosuomalaisten panosta
työvoimavarana Suomelle ja
yhteistyötahona
ulkoasiainhallinnolle.
Perustuslakivaliokunnan
puheenjohtaja Paula Kokkonen
piti ulkosuomalaisten
kaksoiskansalaisuutta tärkeänä
kehitysaskeleena. Valiokunnan
varapuheenjohtaja Riitta Prusti
totesi, että valiokunnan tulee
hallituksen lakiesitystä
käsitellessään ottaa tarkasti
huomioon hallinnolliset ja
tiedonkululliset näkökohdat
lain toimeenpanossa.
Ministeri Itälä sanoi
aikaisempien lausuntojen
mukaisesti suhtautuvansa
myönteisesti ulkosuomalaisten
kaksoiskansalaisuuteen. Hän
totesi, ettei lakiuudistus tule
kaatumaan puolustushallinnon

esittämiin epäilyksiin
kaksoiskansalaisuuden
vaikutuksesta ihmisten maataan
kohtaan tuntemaan
lojaalisuuteen.
Sisäasiainministeriössä
työstettävä lakiesitys
valmistunee syksyyn mennessä,
ja eduskunta käsittelee lain
vuoden kuluttua.
Ulkosuomalaiset tärkeä
työvoimavara Suomelle
Työministeriön
kansliapäällikkö Markku
Wallin ja neuvotteleva
virkamies Risto Laakkonen
ottivat puhemiehistön vastaan
parhaillaan valtioneuvoston
esittelyä odottavan
ulkosuomalaispoliittisen
ohjelman tiimoilta. Risto
Laakkonen ilmoitti
työministeriössä laaditun
ohjelmaehdotuksen käyneen
lausuntokierroksella, joka
osoitti ohjelman nauttivan
valtionhallinnon tukea.
Kansliapäällikkö Wallin
korosti Suomen työvoiman
tarvetta. Maan työikäisten
määrä on supistunut
ensimmäisen kerran sitten
1800-luvun nälkävuosien. Hän
totesi Suomen tarvitsevan
hyvät yhteydet maailmalla
asuviin ulkosuomalaisiin siltä
varalta, että joudumme
tukeutumaan aktiiviseen
maahanmuuttopolitiikkaan
työvoiman saamiseksi.
Ulkosuomalaisparlamentin
kontaktit ja toiminta ovat tässä
keskeisiä.
Aika kypsä työeläkkeiden
lähdeverotuksen
kohtuullistamiselle
Ulkomaille maksettavien
eläkkeiden lähdevero oli
aiheena puhemiehistön
tavatessa
valtiovarainministeriön veroosaston Antero Toivaisen.
Varapuhemies Norman
Westerberg välitti parlamentin
toiveen lähdeveroasteen
laskemisesta kansainväliselle
keskitasolle. Westerberg
korosti puheenvuorossaan, että
yleisesti sovelletulla
lähdeveroasteella ei tulisi
aiheuttaa kohtuutonta
verotaakkaa niille
eläkkeensaajille, joilla on

pienet kokonaisansiotulot, eikä
myöskään luoda kohtuutonta
eriarvoisuutta ulkomailla
asuvien Suomen
työeläkkeensaajien
keskuudessa.
Antero Toivainen totesi
lähdeveron alentamisen olleen
esillä ministeriössä jo
aikaisemminkin, mutta esteenä
sen viemiselle poliittiselle
tasolle on ollut Suomen
yleisesti korkea verotaso.
Viime aikojen pyrkimykset
yleisen verotason alentamiseksi
avaavat nyt kuitenkin
mahdollisuuksia myös
lähdeveron madaltamiseen.
Valtiovarainministeriö on
pyytänyt muilta OECD-mailta
selvitystä näiden vastaavasta
verokäytännöstä. Selvitysten
saavuttua lähdeveroasia
viedään ministeri Siimekselle.
Toivainen piti
epätodennäköisenä, että
muutoksia Suomen jo
solmimiin verosopimuksiin
olisi lähitulevaisuudessa
odotettavissa.
Harjoittelijavaihto ja
paluumuuttajapalvelut
vanhustenhoidon
ratkaisumalleina
Vanhustenhoitokysymyksissä
parlamentin pääasialliseksi
yhteistyötahoksi on
muodostunut Suomalaisseniorit
maailmalla-työryhmä.
Työryhmän toimii
vanhustenhoidon
ratkaisumallien selvittäjänä ja
aloitteentekijänä.
Kokouksensa aikana
puhemiehistö keskusteli
työryhmän edustajien kanssa
parlamentin senioriasiain
päätöslauselmien
eteenpäinviemisestä ja
yhteistyön jatkamisesta
parlamentin kolmannen
istunnon lähestyessä.
Birgitta Rantakari Helsingin
diakonissalaitoksesta kertoi
työryhmän taustasta. Ajatus
siitä, että ulkosuomalaistyön
toimijat yhdistäisivät voimansa
vanhustyön alueella, syntyi
Suomen Merimieskirkon ja
Helsingin Diakonissalaitoksen
kesken marraskuussa 1999.
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Työryhmä kokoontui
ensimmäisen kerran
toukokuussa 2000, mukana
myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon
ulkoasiainosasto ja SuomiSeura.
Työryhmä kartoittaa
parhaillaan mahdollisuuksia
sosiaali- ja terveydenhoitoalan
harjoittelijavaihdon
edistämiseksi. Se etsii myös
ratkaisumalleja
paluumuuttajien
palvelukeskuksille Suomeen.
Puhemiehistö ehdotti
marraskuussa 2000 järjestetyn
senioriasiain seminaarin
uusimisista parlamentin
seuraavan täysistunnon
yhteydessä.
Yhteistyötä ulkoministeriön
kanssa pyritään tiivistämään
Puhemiehistö tapasi
kokouksensa päätteeksi
ulkoasiainministeri Tuomiojan
ja ulkoministeriön
konsuliasioiden yksikön
päällikön Pekka Hyvösen
keskustellakseen
ulkosuomalaisyhteisöjen ja
Suomen ulkomaan edustustojen
yhteistyöstä. Puhemiehistö
painotti suomalaisten kasvavan
liikkuvuuden tarjoavan uusia
mahdollisuuksia
ulkoasiainministeriön vastuulla
olevien palvelujen
tarjoamiseksi.
Varapuhemies Peltola korosti
puheenvuorossaan sitä, että
Suomen ulkomaan edustustot
pyrkisivät parhaansa mukaan
ylläpitämään ajantasaisia
tietoja toimialueellaan
vaikuttavista
ulkosuomalaisyhteisöistä.
Hyvät yhteydet antavat
edellytykset tehokkaalle ja
kattavalle
viranomaistiedotukselle, jonka
tärkeys korostuu parhaillaan
työstettävässä
kansalaisuuslakiuudistuksessa.
Hyvillä yhteyksillä saatetaan
myös vähentää edustustoihin
kohdistuvaa konsulipalveluiden
tarvetta, ja niillä myös luodaan
pohjaa yhteistyön ulottamiselle
muihin aihealueisiin, kuten
konsulipalveluiden tarjontaan
ja uusien
äänestysmahdollisuuksien

kehittämiseen.
Ulkoministeri Tuomioja piti
edustustojen yhteyksiä
ulkosuomalaisiin erittäin
tärkeänä tehtäväkenttänä. Hän
sopi puhemiehistö kanssa
ulkosuomalaisparlamentin
osallistumisesta ulkomaan
edustustojen päälliköiden
kokoontumiseen Helsingissä
elokuussa 2001. Tämän
toivotaan avaavan
parlamentille mahdollisuuden
lisätä edustustojen tietoisuutta
ulkosuomalaisyhteisöistä.
Ulkoministeri totesi laajemman
yhteistyön riippuvan siitä,
minkälaisia korjauksia
ministeriön resursseihin
lähitulevaisuudessa tehdään.
Puhemiehistö koolle jälleen
joulukuussa
Ulkosuomalaisparlamentin
edunvalvontatyö jatkuu nyt
loppukevään puhemiehistön
sisäisten sähköposti- ja
puhelinyhteyksien turvin sekä
parlamentin Helsingissä
toimivan sihteeristön tuella.
Tärkeitä ovat luonnollisesti
myös kaikkien maailmalla
asuvien suomalaisten
yhteydenotot alueellisiin
varapuhemiehiinsä ja myös
suoraan sihteeristöön.
Puhemiehistön syyskokous
pidetään Helsingissä 34.12.2001.
USP:n kansalaisuusvaliokunnan puheenjohtajan
lobbauskehotus.
Hyvät ystävät,
Nyt on taas saatu rohkaisevia
uutisia: USP:n puhemiehistön
juuri päättyneissä tapaamisissa
sisäministeri Ville Itälän ja
eduskunnan kanssa oli jälleen
vakuutettu, että uusi
kansalaisuuslaki tulee
menemään läpi aikataulun
mukaisesti, eli sen odotetaan
tulevan eduskuntaan syksyllä
ja voimaan ensi vuonna 2002.
Vastustusta on, mutta ei
näyttöä pelätyistä
haittavaikutuksista.
Yhä uudelleen olemme kuulleet
Suomen päättäjiltä, mikä
merkitys ulkosuomalaisten ja
meitä tukevien

kotisuomalaisten adressilla ja
muulla aktiivisuudella on ollut
tämän uraauurtavan asian
edistymisessä. Sitä kyllä
edelleenkin tarvitaan.
Nyt on näet tultu vaiheeseen,
jossa lakitekstin yksityiskohdat
voivat ratkaista paljonkin. On
kysymys entisten Suomen
kansalaisten lapsista. Laissa on
tarkoitus palauttaa Suomen
kansalaisuus niille, jotka ovat
sen menettäneet haettuaan
muun maan kansalaisuutta,
sekä heidän "ALAIKÄISILLE"
lapsilleen. Tämä sana asettaa
tarpeettoman rajan toisen
polven suomalaisille jopa niin,
että samassa perheessä
nuoremmat lapset saavat
Suomen kansalaisuuden,
vanhemmat eivät. Samalla laki
rankaisee ulkomailla
kauemmin asuneita, joiden
hyvinkin "suomalaiset" lapset
ovat jo varttuneet.
Nykyinen kansalaisuuslaki on
aiheuttanut paljon ns.
väliinputoajia varsinkin toisen
polven kohdalla. Nyt olisi aika
poistaa tuokin epäkohta.
Sinulla on nyt tilaisuus auttaa
asiaa ja välittää mielipiteesi
tuntemillesi Suomen
päätöksentekijöille/kansanedust
ajille. Heidän sähköpostiosoitteensa on vakio,
etunimi.sukunimi@eduskunta.f
i. Toivon, että viestissäsi kiität
näitä valveutuneita
vallanpitäjiä heidän
myönteisestä
suhtautumisestaan ja mainitset
sitten tuon yhden hankalan,
poistettavan sanan ja sen
epäoikeuden-mukaisuuden.
Kiitos sinulle. Välitäthän tämän
viestin edelleen muillekin.
Terveisin
Anja Miller
Pertti Paasio jatkaa SuomiSeuran johdossa
Valtiotieteen maisteri Pertti
Paasio valittiin jatkamaan
Suomi-Seuran puheenjohtajana
tiistaina 3. huhtikuuta pidetyssä
Suomi-Seuran
vuosikokouksessa. Hän on
toiminut Suomi-Seuran
puheenjohtajana vuodesta
1998. Pertti Paasio toimii myös
ulkosuomalaisparlamentin
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puhemiehenä. USP:n sääntöjen
mukaan Suomi-Seuran
puheenjohtaja toimii
ulkosuomalaisparlamentin
puhemiehenä.
Seuran varapuheenjohtajina
jatkavat valtiopäiväneuvos Elsi
Hetemäki-Olander ja
valtiotieteen maisteri Terhi
Mäkynen.
Suomi-Seura viettää ensi
vuonna 75-vuotisjuhlavuottaan.
Tuolloin ilmestyy myös seuran
historia.
Suomi-Seura ry on
ulkosuomalaisten etu-,
neuvonta- ja
asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa
neuvontaa mm. sosiaaliturvaja verotusasioissa sekä
paluumuuttoon liittyvissä
kysymyksissä. Se koordinoi 21
maassa toimivaa
tukihenkilöverkostoa. Seura
toimii myös vuonna 1997
perustetun
ulkosuomalaisparlamentin
sihteeristönä. USP:n jäseninä
on yli 340
ulkosuomalaisjärjestöä, ja se on
pitänyt kaksi varsinaista
istuntoa. Suomi-Seura julkaisee
Suomen Silta -lehteä kuudesti
vuodessa.
Maailmalla asuu Suomen
kansalaisuutensa säilyttäneitä
suomalaisia neljännesmiljoona.
Määrä nousee yli miljoonan,
kun mukaan lasketaan
kansalaisuutensa vaihtaneet.
Lisätietoja Suomi-Seuran
paikallisedustajilta: pohjoisKreikassa Marko Suomalainen,
puh. 031-868.167, 094476.6010, e-mail
markosuomalainen@hotmail.c
om, etelä-Kreikassa,
Merja Riikonen, puh. 01832.5504, e-mail
merjariikonen@hotmail.com
Uutiskatsaus
Suomi Schengen-sopimuksen
piiriin
Suomi ja muut Pohjoismaat
aloittivat 25.maaliskuuta
Schengen-sopimuksen
mukaisen viisumi- ja
rajatarkastusmenettelyn.

Sopimus poistaa matkustajien
passintarkastuksen maiden
väliltä. Kuitenkin täytyy
muihin Schengen-maihinkin
matkustavilla olla aina mukana
virallinen matkustusasiakirja,
joko passi tai matkustamiseen
kelpaava henkilökortti.
Suomen kansalaiset voivat
Suomen passin lisäksi
matkustaa Suomessa
poliisilaitokselta saatavalla
uudella henkilökortilla, joka
maksaa 130 markkaa.
Passi tai henkilökortti
tarkastetaan entiseen tapaan
kaikilta lähtöselvityksessä,
koska lentoyhtiöiden on
varmistettava lennoilla olevien
matkustajien henkilöllisyys.
Schengen-maihin kuuluvat nyt
Belgia, Espanja, Hollanti,
Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka,
Luxemburg, Norja, Portugali,
Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi
ja Tanska.
Eduskuntatalo 70 vuotta
J. S. Sirenin suunnitteleman
eduskuntatalon vihkimisestä
tuli 7. maaliskuuta kuluneeksi
70 vuotta. Vihkimisen aikaan
Suomessa oli kieltolaki, ja siksi
juhlatilaisuudessa tarjottiin
vain mehulla lantrattua
kuohuviiniä. Talo oli ollut
käytössä kuukautta ennen
vihkiäisiään.
Hunaja voi olla vauvoille
vaarallista
Suomen Elintarvikevirasto
varoittaa syöttämästä hunajaa
alle yksivuotiaille. Tuoreiden
tutkimusten mukaan hunajassa
pesii yleisesti vauvoille
vaarallisia Clostridium
botulinum -bakteerin itiöitä,
jotka pääsevät kehittymään
myrkyllisiksi bakteereiksi
imeväisten suolistossa, joihin ei
vielä ole kehittynyt sitä
ehkäisevää mikrobikasvustoa.
Hunaja on imeväisbotulismitapauksissa ainoa
tartunnanlähteenä tunnettu
elintarvike. Ruokamyrkytyksen
vakavuus voi vaihdella
muutaman päivän kestävästä
ummetuksesta ja
syömättömyydestä
kätkytkuolemaa muistuttavaan
äkkikuolemaan.

Ääritapauksessa lihakset
lamaantuvat ja kuoleman
aiheuttaa hengityslihasten
halvaus.
Pohjoismaissa todettiin vuosina
1997-99 viisi tapausta, joissa
C. botulinumin itiöillä
saastunut hunaja oli tartunnan
lähteenä. Yksikään lapsista ei
kuollut, mutta esim.
Yhdysvalloissa on raportoitu
vuosittain 80-100
kuolemantapausta, ja
sveitsiläistutkimuksessa noin
15 prosenttia kätkytkuolemista
on yhdistetty C. botulinumiin.
Suomessa ei ole todettu C.
botulinumin aiheuttamaa
imeväisbotulismia.
Elintarvikevirasto harkitsee
kuitenkin varotoimia, kuten
varoitusmerkintöjen vaatimista
hunajapakkauksiin. Hunajaan
liittyvää botulismi-riskiä
käsitellään myös EU:n
tieteellisessä komiteassa.
Suomalainen verkkoyliopisto
Suomen yliopistot ovat
sopineet yhteisen
virtuaaliyliopiston
perustamisesta.
Virtuaaliyliopisto on
opiskelijoiden käytössä ehkä jo
ensi vuonna. Täydessä
laajuudessaan toiminnan
uskotaan olevan vuoden 2004
loppuun mennessä.
Virtuaaliyliopisto tarjoaa
yliopisto-opiskelijoille
mahdollisuuden suorittaa
opintojaan tietoverkon kautta.
Opetusministeriö rahoittaa
hanketta tänä vuonna 50
miljoonalla markalla.
Toivottavaa olisi, että myös
ulkosuomalaiset voisivat
käyttää hyväkseen
verkkoyliopiston
mahdollisuuksia.
Hietamies viime vuoden
myydyin
Laila Hietamiehen Kesän
korkea taivas -romaani oli
viime vuoden myydyin
suomalainen kaunokirja. Teosta
myytiin 75 900 kappaletta.
Toiseksi myydyin oli Aleksis
Kiven klassikko Seitsemän
veljestä 76 400 kappaleella.
Erityisen hyvin myytiin kirjan
halpaa pokkariversiota.
Kolmannella sijalla oli Väinö
Linnan Sotaromaani eli
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"sensuroimaton" Tuntematon
sotilas.
Lasten- ja nuortenkirjoista
myytiin eniten Mauri
Kunnaksen Koiramäen Martta
ja tiernapojat (noin 47 000
kappaletta). Toiseksi suosituin
oli Leea Virtasen Ujon piimän
paluu ja kolmantena oli PirkkoLiisa Surojeginin Suomen
lasten eläinsadut.
Renny Harlin palkittu
elämäntyöstään
Hollywoodissa työskentelevä
suomalaisohjaaja Renny Harlin
on palkittu elämäntyöstään.
Yhdysvaltain independentelokuvien tuottajien ja
levittäjien American Film
Marketin toimesta elokuva-alan
messuilla.
Renny Harlinin palkinnon
perusteluksi AFM ilmoittaa,
että tämä on tulevaisuuden
visionääri ja oman alansa eli
toimintaelokuvien mestari.
Hänen tunnetuimpia
elokuviaan ovat mm. The Long
Kiss Goodnight, Die Hard II,
Cliffhanger ja Deep Blue Sea.
Harlinin uusin elokuva Driven,
vauhdikas autourheilusta
kertova leffa, joka näytettiin
viikonvaihteessa medialle Long
Beachin Grand Prix
yhteydessä, on saanut kehuja
amerikkalaislehdissä.
Nokia palkittiin laadullisesta
johtamisesta
Nokia Mobile Phone:n
Euroopan ja Afrikan yksikkö
palkittiin eurooppalaisella
”European Quality Award”
palkinnolla laadullisesta
johtamisesta.
Euroopan laatu palkinnon
voittajien seminaari pidettiin
16. toukokuuta Hyatt Regency
hotellissa Thessalonikissa,
paikalla oli myös Nokian
prosessikehityksen johtaja
Simo Salminen joka luennoi
Nokiasta ja sen Mobile Phones
Euroopan ja Afrikan yksikkön
johtamisesta.
Nokian myynti nousi vuodesta
1999 (19.722 milj. Euroa)
vuoteen 2000 (30.376 milj.
Euro) n. 54% ja tuotto osaketta
kohtaan n. 52%. Nokian

kännykkä myynti vastaa n.
72% konsernin koko
myynnistä.
Vuonna 1999 Nokia
tuotemerkki oli maailman 5.
tunnetuin tuotemerkki, CocaColan, Microsoftin, IBM:n ja
Intel:n jälkeen. Se oli myös
ainoa eurooppalainen
tuotemerkki ensimmäisten
kymmenen joukossa. Seuraava
eurooppalainen yritys oli
saksalainen Mercedes sijalla
12. Mainittakoon tässä vielä
että, vuonna 1998 Nokia ei
ollut ollenkaan kyseisellä
listalla, jossa luetellaan 60
ensimmäistä yritystä
maailmassa tuotearvojärjestyksessä
Hyödyllisiä netti osoitteita
www.finland.gr
Suomen Ateenan
Suurlähetystön kotisivut, joilta
voitte löytää tietoja Suomesta.
Sivuilta löytyy myös osoitteet
suomalaisten media-talojen
kotisivuille ja paljon muuta
hyödyllistä.
www.suomi-seura.fi
Helsingissä toimivan SuomiSeuran kotisivut, joilta jäsenet
voivat tiedustella eri asioita
Suomi-Seuran
neuvontapalvelusta. Lisäksi
sivuilta voitte tilata vaikka mitä
Suomi-tuotetta aina
Suomenlipusta Muumi
videokasetteihin.
virtual.finland.fi/
Suomen ulkoministeriön
ylläpitämät sivut joilta löytyvät
mm. Finfo - Finland
Information ja Newsroom
Finland jotka sisältävät
runsaasti ulkomaalaisille
suunnattua Suomi-tietoa
englanniksi. Lisäksi sivuilla
myös ”Suomi ulkomaisessa
mediassa”.
www.ulkosuomalainen.com
Kohtauspaikka
ulkosuomalaisille, jossa
muunmuassa ulkosuomalaisten
oma keskustelukanava.
www.euro.fi/vm-keskustelu/
Valtiohallinnon keskustelu
foorumi. Sivuilta löytyy myös
On-line keskustelukanava
Suomen päättäjien kanssa (Ota
kantaa) ja kansalaisen käsikirja.

www.musicfinland.com/jazz/ry
tmihairio/ Helsinkiläisen
Rytmihäiriö-klubin elävän
musiikin keskiviikkoiltoja voi
nyt seurata livenä Internetissä.
Klubiin on asennettu kiinteä
web-kamera ja äänilaitteet.
Yhteys aktivoidaan vasta vähän
ennen konsertin alkua eli kello
21.00 Suomen aikaa. Liveesitykset ovat osoitteessa
www.dunder.com.au/nuoriso/
Ulkosuomalaisnuorten
yhdyshenkilöverkosto. Sivuilta
voitte löytää eri maissa asuvien
yhteyshekilöiden
sähköpostiosoitteet. Heiltä
voitte kysyä jos jostakin asiasta
koskien henkilön asuinmaata.
www.fi
Suomenkielinen hakukoneisto.
Internetsivujen etsintä käy
suomenkielellä.
www.yrittajat.fi
Tietoja Suomen yrittäjistä
www.avoin.helsinki.fi
Helsingin Yliopiston Avoin
Yliopisto. Minustako
opiskelija? Tentteihin täytyy
kuitenkin mennä Suomeen.
www.finfood.fi
Suomen Ruokatieto Oy,
keskustelua ruoasta ja
suomalaisia ruokaohjeita
www.dunder.com.au
Australian suomalaisten
kotisivut
netti.nic.fi/~otuomaal
Suomi-Kreikka yhdistysten
liiton kotisivut
www.helsinginsuomikreikkayh
distys.n3.net
Helsingin Suomi-Kreikka
yhdistyksen kotisivut
www.aurinkomatkat.fi
Mielenkiintoinen
nojatuolimatka ympari
muolimata siuvuilla voit
selailla vaivatta nykyisen
kevät-kesä-syksy-2001 matkaesitteen ja voit vertailla
hotellihintoja ja matkoja
nopeasti. Muuten,
Aurinkomatkojen
kesäohjelmassa on Halkidiki,
joka avautuu pian. Eli 21.
toukokuuta Finnair lentää
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Thessalonikiin suoraan
Helsingistä.
Sivuilta voit näpsytellä suoraan
jopa paikkatilanteen koskien
kesän viikon tai kahden
matkoja ja pelkkiä lentojakin
on tarjolla.
www.siba.fi/sekalaisia_palvelu
ita/reseptit.html
Helsingin Sibelius-Akatemian
suomenkielinen ruokasivu
herkkusuille. Reseptejä ja
vinkkejä mitten mualimalla
ruokaillaan.
www.soneraplaza.fi/ellit/ideake
ittio
Lisää herkullisia ruokaohjeita.
(P.S. naisjäsenille tiedoksi,
soneraplazan sivuilta löytyy
myös ”Miehiltä Kielletty”
sivu).
www.mtv3.fi/makuja
Mainos-television tuottama
ruokasivu.
www.mission.fi/julkaisut/maku
ja/index.html
Yllätys-yllätys Suomen
Lähetys-seuran ylläpitämä
ruokasivu, jossa erittäin
mielenkiintoisia vinkkejä
ympari maapalloa. Ruokasivua
päivittävät seuran omat
työntekijät ympäri maailmaa,
joten vinkit ovat kokeiltuja ja
testattuja.
www.vegaaniliitto.fi
Kasvissyöjien oma kotisivu,
josta saa reseptejä ja vinkkejä
terveellisestä ravinnosta.
www.camairlines.free.fr/index2

eng.htm
Tämä kotisivu tarjoaa
nojatulimatkaajalle
webbikameroiden näkymiä
lentomatkasi
varrelta, siis maisemia siiveltä.
www.disney.fi
Tämä kotisivu tarjoaa perheen
pienimmille (siis 4-10 vuotiaat)
oman taikamaailman
Disneyn maailmaan ja sivulla
voit tulostaa vaikkapa oman
sukupuun Nalle Puhin
Ystävien kera, ja mukana
runsaasti värityskuvia.
Mukavaa ajanvietettä pienille
(ja isoille)!
www.atuline.com
Mikäli lääkäriä tarvitaan
nopeasti niin silloin apu on
lähellä tämän virtuaalisairaalan
kautta. Palveluun
rekisteröityminen maksaa
n.120 fim ja doktori veloittaa
neuvoista ja avusta siinä 12180 Fim per tapaus. Vastaus
luvataan viiden vuorokauden
kuluessa ja kiiretapauksissa
apua voi odottaa 24 tunnin
kuluessa. Linkki lupaa
yhteyden suomea puhuvaan
lääkäriin ja voi toimittaa
lähetteen potilaalle lähimpään
yhteistyösairaalaan.
www.tohtori.fi
Suomen laajin uudistettu
terveyshakemisto. Tietoa
terveydenhoidosta ja
lääketieteestä. Huomioitu myös
yllättävät tilanteet.
www.helsinginsanomat.fi
Ilman Hesaria aamu ei ole
täydellinen!!! Mikäli sinulla on

pääte niin näpsyttele
tämä kotisivu, jolloin pääset
lukemaan Hesarin tuoreimpia
uutisaiheita monelta
alueelta.
www.stt.fi
Suomen Tietotoimiston
kotisivu, jolta irtoaa kaikki
olennainen Suomen
näkövinkkelistä käsin ja vähän
muualtakin. Tervemenoa
uutisten maailmaan!!
www.veikkaus.fi
Suomen veikkauksen omat
sivut, joissa pääsee kätevästi
tutustumaan Suomen
veikkausasioihin ja voitte jopa
veikata maksaessanne
luottokortilla. Mielenkiintoista
on selata pitkävetosivuja, sillä
Kreikan veikkaustoimistot
pelaavat koko kesän Suomen
jalkapalloliigaa omissa
vedonlyöntikupongeissa.
Kertoimet tahtovat heittää isoja
voltteja Suomen ja Kreikan
välillä!!!
Edelleen Formula 1-kausi on
kesken ja odotamme Suomen
omilta pojilta eli Mika
Häkkiseltä ja Kimi Raikkoselta
suurta panostusta tuleviin
moottoriurheilukisohin tänä
kautena. Formula-ajoja
pelataan Kreikassa muuten
ensimmäistä kertaa valtion
virallisen veikkaustalon avulla.
Kreikassahan veikkaustalo on
OPAP ja vedonlyönti on
Stiihima, mikäli joku ei vielä
osaa näitä termejä…Ja
veikkaustoimisto on helppo
nakki-praktorio propoo….

TAPAHTUMA- KALENTERI
17.5-3.6. adamah, Caritta Schmidt
Kavallassa asuvan suomalaisen taiteilijan Caritta Schmidt:n näyttely
Thessalonikissa, vanhassa argeologian museossa (Geni Tzami), os. Paleo
Arheologiko Mousio 30, puh. 031-857.978
Auki: Tiistai – Perjantai klo. 09.00-13.00, 17.00-21.00
Lauantai
klo. 17.00-21.00
Sunnuntai
klo. 09.00-13.00
11.6 Ruokafestivaalit
Kalamarian Aretsou-ranta, maanantaina, klo. 20.30 alkaen.
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