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Tiedote No 1/2003 Helmikuu 
3. vuosikerta 
Koonnut Marjut Katoniemi-Kutsuridis ja 
Marko Suomalainen 
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1. Puheenjohtajan tervehdys 
2. Henkilöt tutuiksi 
3. Seuran ja jäsenten toimintaa  
4. Ateenan suurlähetystö tiedottaa 
5. Suomi-Seura ja USP tiedottaa 
6. Oleskeluluvat kuntoon 
7. Uutiskatsaus 
8. Toimitus surffaili internetissä 
9. Vitsejä 
10. Tapahtumakalenteri 
 
Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvät tiedotteemme lukijat,  
 
Olen iloinen että tämän vuoden 
ensimmäisessä tiedotteessa voimme 
kertoa teille että Suomen eduskunta on 
hyväksynyt uuden kansalaisuuslain, joka 
takaa meille suomalaisille mm. 
mahdollisuuden kaksoiskansalaisuuteen.   
 
Malttia kuitenkin vielä! Odotellaan lain 
voimaan tuloa! Tästä asiasta enemmän 
kohdassa “Ateenan Suurlähetystö 
tiedottaa”, ”Suomi-Seura ja USP 
tiedottaa” sekä “Uutiskatsaus”. 
 
Tiedotteen numerointi on muutettu 
selkeyttämisen takia. Numerointi muuttuu 
siten että joka kalenterivuoden alusta 
numerointi alkaa aina alusta. 
 
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 
lähestyy. Ennakkoäänestyspaikka 
Thessalonikissa on: 
 
Taverna 1901, Katouni 9, Ladadika, 
54625 Thessaloniki. Äänestyspaikan 
aukioloajat ovat:  
pe 07.03. klo. 16.00 – 20.00 
la 08.03. klo. 09.00 - 14.00 
Lisätietoja: puh. +30-694-4766010 tai 
fax. +30-2310-937222, Marko 
Suomalainen. 
 

Toivon näissäkin vaaleissa meiltä 
Pohjois-Kreikan suomalaisilta, ja 
muiltakin ulkosuomalaisilta, suurta 
osanottoa, niin kuin aikaisempienkin 
vaalien ennakkoäänestyksissä joita täällä 
Thessalonikissa olemme saaneet 
järjestettäviksemme.  
 
Lisää eduskuntavaalien 
ennakkoäänestyksestä ja niiden paikoista 
Kreikassa kohdassa “Ateenan 
Suurlähetystö tiedottaa” 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 
säännöllinen yleiskokous pidettiin  
16.02.2003. Kokouksessa käytiin läpi 
sääntömääräiset asiat sekä valittiin 
seuralle uusi johtokunta sekä 
tilintarkastajat. Lisää yleiskokouksesta 
kohdassa “Seuran ja jäsenten toimintaa” 
 
Mainittakoon tässä kuitenkin se, että 
yleiskokous päätti pitää seuran 
liittymismaksun ja jäsenmaksun edelleen 
ennallaan, eli vuoden 2003 liittymismaksu 
on € 30 ja jäsenmaksu on  € 15. 
Jäsenmaksun viimeinen maksupäivä on 
31.03.2003. 
 
Samalla haluan kiittää saamastani 
luottamuksesta jatkaa seuran 
puheenjohtajana seuraavan 2-
vuotiskauden ja onnitella myös muita 
johtokunnan jäseniä saamastaan samasta 
luottamuksesta sekä toivottaa kaikille 
johtokunnan jäsenille menestystä 
toimessaan.  
 
Haluan myös kiittää seuran jäseniä 
aktiivisesta osanotosta seuran tapahtumiin 
kuluneen vuoden aikansa. Samalla haluan 
vielä kerran kiittää pikkujoulujen 
ohjelmatoimikuntaa, joka taas kerran oli 
saanut aikaan oikein hauskan ohjelman. 
 
Tämän vuoden ensimmäinen tapahtuma 
“keilailukilpailut” olivat todellakin 
yleisömenestys ja saamamme todella 
positiivisen palautteen johdosta 
olemmekin päättäneet järjestää kevään 
aikana ainakin yhden keilailutapahtuman. 
Itse kilpailu tullaan pitämään aina joka 

vuoden tammikuussa, mutta siinä välissä 
voimme kaikki yhdessä käydä 
harjoittelemassa. 
 
On tärkeää pitää oleskelu- ja työluvat 
voimassa. Lukekaakin tarkkaan 
tiedotteessamme oleva “Oleskeluluvat 
kuntoon” –artikkeli. 
 
Omasta ja johtokunnan puolesta toivotan 
teille kaikille oikein hyvää alkanutta 
vuotta ja kevättä. 
 
Marko Suomalainen 
puheenjohtaja 
 
Henkilöt tutuiksi 
 
Tiedotteen tässä numerossa esitellään 
seuran valvovan toimikunnan jäseniä, 
Thessalonikin Suomi-koulun opettajat ja 
vanhempainyhdistyksen johtokunnan 
jäsenet, niiden henkilöiden osalta, joita ei 
vielä seuran johtokunnan jäsenten 
ominaisuudessa ole esitelty. 
 

 

  Pankkiyhteys:  
SEURAN JOHTOKUNTA  Alpha Bank, 703-00-2310-010761 
Puheenjohtaja, Marko Suomalainen  puh. 2310 868 167  
Varapuheenjohtaja, Jaana Karhunen  puh. 2310 412 749 Suomi-koulun pääopettaja: 
Sihteeri, Marjut Katoniemi-Kutsuridis puh. 2310 860 555 Riitta Douhaniaris puh. 2310 446 867 
Kassanhoitaja, Päivi Pulkki-Georgopoulou  puh. 2310 950 879 Suomi-kirjaston hoitaja: 
Jäsen, Simo Haavisto  puh. 2310 960 877 Simo Haavisto puh. 2310 960 877 
 
Postiosoite: P. O. Box 18608, 54005 Thessaloniki, Greece E-mail: pksuomiseura@yahoo.gr  

Pohjois-Kreikan 
Suomi-Seuran Tiedote 

 
Nikosta muistaen 
 
Keskuudestamme poistui Nikos 
Dimitriadis, Asta Koskelan 
puoliso, 18. joulukuuta 2002, 51-
vuotiaana. 
 
Nikos oli ammatiltaan Ruotsissa 
koulutuksensa saanut 
fysioterapeutti, ja toimi 
yksityisyrittäjänä Thessalonikissa.  
Nikos oli erittäin uskonnollinen ja 
arvosti hyviä ja terveellisiä 
elämäntapoja. 
 
Häntä kaipaamaan jäivät: 
Aviopuoliso ja lapset, 
sisaret, 
sukulaiset, 
monet, monet ystävät 
ja kiitolliset asiakkaat. 

mailto:pksuomiseura@yahoo.gr
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Nyt esittelyvuorossa ovat Outi 
Holopainen, Riitta Douhaniaris, Sari 
Asimoglou ja Päivi Voutilainen. 
 
Outi Holopainen on myös yksi 
suomalaisyhteisön aktiivihenkilöistä. Outi 
on pitkään ollut mukana seuran ja koulun 
eri tehtävissä ja parhaillaan hän toimii 
Thessalonikin Suomi-koulun johtokunnan 
puheenjohtajana ja seuran johtokunnan 
varajäsenenä. 
 
1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin 
tämä tapahtui? 
 
Vuonna 1978 menin vielä lukiolaisena 
ollessani Ruotsiin Tukholmaan 
kesätöihin, missä tapasin kreikkalaisen 
mieheni. Muutin lukiosta päästyäni 
Tukholmaan vuonna 1980 ja menimme 
kihloihin samana vuonna. Kolme vuotta 
myöhemmin menimme naimisiin. Lapset 
Krinos ja Maria syntyivät peräkanaa 
vuosina 1986 ja 1987.  
Jo ennen naimisiinmenoamme oli selvää, 
että muuttaisimme Kreikkaan, minkä me 
sitten teimmekin joulukuussa vuonna 
1987. 
 

 
 
2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja 
Pohjois-Kreikkaan? 
 
Kävin Pohjois-Kreikassa ja nimenomaan 
täällä Thessalonikissa ensi kerran jo 
vuonna 1979 kesällä tulevan mieheni 
kanssa. Tutustuin hänen perheeseensä jo 
silloin, ja vietimme siitä lähtien joka 
kesälomamme sekä Thessalonikissa, että 
lomaillen Chalkidikissa tai Kreikan eri 
saarilla. Opiskelin myös kreikkaa 
Tukholman yliopistossa. Luulisin, että 
nämä tekijät ovat auttaneet minua 
sopeutumaan tai ainakin saamaan 
jonkunlaisen kuvan maasta ja 
kaupungista jo ennen muuttoamme tänne. 
Niinpä en ole kokenut erityisiä vaikeuksia 
sopeutumisen suhteen. Thessaloniki on 
myös mielestäni Kreikan kauneimpia 
kaupunkeja, eikä sitä voi verrata 
kaaosmaiseen Ateenaan, jossa en 
viihtyisi. Thessalonikilaiset luonnehtivat 
kaupunkiaan romanttiseksi ja olen samaa 
mieltä. Tämä kaupunki on kuin 
kaupunkikylä, sillä ihmiset ovat puheliaita 

ja aidosti kiinnostuneita toisistaan. 
Keskusta on pieni, joten on helppoa 
törmätä tuttuihin melkein joka reissulla. 
 
3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan 
tuloa? 
 
Ensi kerran lukioon mentyäni ei 
lukeminen maittanut, ja niinpä erosin 
koulusta ja kävin kaasukaarihitsaajan 
kurssin Torniossa ja erikoistuin sen 
jälkeen Laitilassa MIG - 
kaasukaarihitsaajaksi. Oltuani töissä 
muutaman kuukauden hitsaajana pikku 
pajalla, 
olinkin jo kypsä menemään uudestaan 
lukioon. 
 Lukiosta päästyäni ja muutettuani sitten 
Ruotsiin, opiskelin englantia, 
kasvatustieteitä, kreikkaa ja nykykreikkaa 
Tukholman yliopistossa 1980-1985. 
Minulla on “viittä vaille” filosofian 
tohtorin paperit, eli suoritin kaikki 
opinnot ja tentit, mutta en sitten 
kuitenkaan kirjoittanut väitöskirjaani. 
Opiskeluaikanani tein työtä sekä 
siivoojana, että eri opettajien sijaisena eri 
kouluasteilla Tukholman kunnassa. 
 
4. Millaisia ohjeita antaisit uusille 
maahanmuuttajille? 
 
Sanoisin, että kielen oppiminen edes 
auttavasti on ensisijaista. Edelleen olisi 
parasta melkein unohtaa miten asiat ovat 
siellä Suomessa. Kreikkalaisten joukkoon 
olisi sulauduttava yrittämällä elää 
maassa maan tavalla, sikäli mikäli se on 
mahdollista kunkin oman luonteen 
mukaan, ja välttää turhaa vertailua ja 
moittimista. Kyllä meitä on moneen 
junaan joka maassa. Tulisi myös yrittää 
omaksua kreikkalaisuudesta sen, mikä on 
mielestämme positiivista ja viehättävää, 
pitäen kiinni siitä, mikä on vastaavaa 
meissä suomalaisissa.  
 
5. Mitä Suomi-yhteisö sinulle merkitsee? 
 
Suomi-yhteisö antaa minulle 
mahdollisuuden tavata ihmisiä, joiden 
seurassa hyvin harvoin tulee 
väärinymmärretyksi. Heidän kanssaan voi 
todella jakaa ilot ja surut, päästää liikaa 
kerääntynyttä höyryä ulos ja heittää jopa 
herjaa kokemuksistamme täällä 
Kreikassa. Saa puhua omaa kieltään, ja 
käyttämällä vain muutamaa sanaa, voi 
jakaa kokonaisen ja paljoa merkitsevän 
mielleyhtymän, jonka vain samassa 
maassa kasvaneet voivat kokea. Suomi-
yhteisö on minun henkireikäni. 
 
Riitta Douhaniaris on alusta asti ollut 
mukana perustamassa Thessalonikin 
Suomi-koulua ja aktiivisesti mukana 
seuran toiminnassa. Riitta on toiminut 
alusta asti Suomi-koulun pääopettajana.  

1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin 
tämä tapahtui? 
 
Työskentelin kuusi vuotta 
Aurinkomatkoilla matkaoppaana, ja 
vuodesta 1982 opastin suomalaisia 
matkailijoita Kreetalla, Samoksella, 
Rhodoksella, Loutrakissa, Ateenassa, 
Kyproksella, Tunisiassa, Marokossa, 
Kaukoidässä ja Havaijilla. Tapasin 
tulevan mieheni Samoksella ja meidät 
vihittiin neljä vuotta myöhemmin v. 1988 
Thessalonikissa, jonne sitten asetuimme 
pysyvästi. 
 
2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja 
Pohjois-Kreikkaan? 
 
Monien saarilla vietettyjen kesien jälkeen 
Thessaloniki ja Pohjois-Kreikka 
tuntuivatkin aika lailla erilaisilta. 
Mannermainen, eurooppalainen tunnelma 
ja suurkaupungin monet edut ovat 
helpottaneet sopeutumistani tänne 
huomattavasti. Mukavat ihmiset 
lähipiirissäni ja hyvät suhteet pienehköön 
kreikkalaiseen sukuuni ovat olleet 
tärkeitä. Olen myöskin erityisen ihastunut 
Halkidikiin, jonne perheemme kesäiset 
retket tuon tuostakin kohdistuvat. 
 
3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan 
tuloa? 
 
Opiskelin kaksi vuotta matkailualaa 
Porvoon matkailuopistossa, lähdin 
kohentamaan kielitaitoani vuodeksi Los 
Angelesiin ja puoleksi vuodeksi Saksaan, 
erääseen pieneen vuoristokylään. Ennen 
oppaaksi ryhtymistäni ehdin myös 
työskennellä matkatoimistossa 
Helsingissä ja hotelli Haikon Kartanossa 
Porvoossa. 

 
4. Millaisia ohjeita antaisit uusille 
maahanmuuttajille? 
 
Kannattaa ottaa tarkasti selville, mihin on 
tulossa ja minkälaisiin olosuhteisiin 
asettumassa. Ehdotonta olisi hankkia edes 
alkeellinen kreikan kielitaito jo ennen 
muuttoa. Itse en alkuun vaivautunut 
opettelemaan kieltä alkeita pidemmälle, 
koska ajatuksissamme oli vahvasti paluu 
Suomeen. Tämä oli virhe, jota olen 

Outi Holopainen 

Douhaniaris Riitta 
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yrittänyt pikkuhiljaa korjata. Ei myöskään 
tarvitse epäröidä ottaa yhteyttä meihin 
täällä jo asuviin suomalaisiin – varmasti 
voimme auttaa ja antaa kokemuksemme 
pohjalta hyviä vinkkejä. 
 
5. Mitä Suomi-yhteisö sinulle merkitsee? 
 
Viimeisten vuosien aikana Suomi-yhteisö 
on kehittynyt aikaansaavaksi ja vireäksi 
porukaksi, jonka olemassaololla on 
itselleni todella suuri merkitys. 
Mielipiteiden vaihto omalla kielellä ja 
rento seurustelu hyvien ystävien kanssa 
antaa pontta omallekin elämälle. Yhteisiä, 
hauskoja tapaamisia on sopivasti ja 
monipuolista ohjelmaa pyritään 
järjestämään usein. Koen työni Suomi-
kouluopettajana tärkeäksi ja mielekkääksi 
osaksi Suomi-yhteisön toimintaa. Olen 
myöskin erityisen iloinen hyvästä ja 
avoimesta yhteishengestä, joka 
keskuudessamme vallitsee. 
 
Sari Asimoglou muutti Thessalonikiin 
vuoden 2002 lopulla Kosilta ja aloitti 
vuoden 2003 alussa Thessalonikin  
Suomi-koulun yhtenä opettajana. Sari on 
toiminut Suomi-koulun opettajan myös 
Rhodoksella. 
 
1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin 
tämä tapahtui? 
 
Muistan, kun 8.luokalla jokaisen piti 
esitellä yksi Euroopan maa ja sen 
keittiötä kotitaloustunnilla. Jostain äidin 
matkamuistojen kätköistä löysin 
punakantisen kirjan, aiheena 
“Kreikkalaisia makuja”. Ohjeet tuntuivat 
14-vuotiaalle hieman vaikeille toteuttaa, 
mutta päätin kuitenkin yrittää – kerroin 
Kreikasta, sen mytologiasta ja esittelin 
kansallispukuisia nukkeja 
luokkatovereilleni ,ja lopuksi valmistimme 
horiatiki - salaattia ja karidopittaa 
(pähkinäpaistos)! Tietysti bouzoukin 
soidessa taustalla…taisin saada kympin 
kotitaloudesta! Siitä lähtien jostakin 
kumman syystä höristin aina korviani, 
kun Kreikasta oli puhe. 
Myöhemmin, yliopistoaikoinani 
(valmistuin 1991 luokanopettajaksi) 
rahoitin opintojani kesätöitä tekemällä ja 
eräänä kauniina heinäkuun päivänä 
pakatessani pullapitkoja liukuhihnalla 
Lahden Oulaisen tehtailla mietin mikä 
olisi “unelmakesätyöpaikkani”…ja 
kielitaitoisena naisena vastaus oli helppo: 
matkaopas! 
Pääsin talvella kursseille ja heti 
seuraavana kesänä (1989) lensin 
Korfulle. Olin opiskellut hieman kieltä 
Suomessa ja työssä bussinkuljettajat 
olivat parhaita opettajiani! Toinen 
opaskesäni Rethymnonissa koitui 
kohtalokseni. Opashan ei saanut 
lähennellä vieraitaan, joten heti 5. 

päivänä tutustuin tulevaan mieheeni 
Grecotel - hotellissa, työn merkeissä! 
Päätin opintoni kunniakkaasti ja sitten se 
oli menoa: keväällä 1991 muutin 
muutaman matkalaukkuni kera maahan. 
Päivääkään en ole katunut päätöstäni. 
 

2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja 
Pohjois-Kreikkaan? 
 
Thessaloniki on mieheni kotikaupunki, 
minne palasimme joulukuussa 2002 
kahdentoista Kreikan saarilla vietettyjen 
vuosien jälkeen. Kreeta, Rhodos ja Kos 
on tietysti vielä tutumpia paikkoja, mutta 
voin sanoa: Tunnen, että olemme tulleet 
kotiin. Saarella eläminen, usein pienessä 
yhteisössä, aina samojen katujen 
kulkeminen, samojen ihmisten 
tapaaminen toi monesti tietynlaisen 
ahdistuksen tunteen. Täällä nautin 
ihmisten vilinästä, anonymiteetistä … 
kaupunki elää 12 kuukautta vuodessa, 
joka hetki, täysillä! Suomalainen yhteisö 
on ottanut minut ja perheeni lämpimästi 
vastaan, kiitos siitä Suomi-koulun – ja 
seuran väelle! Olemme kiertäneet paljon 
myös kaupungin ympäristöä ja 
maaseutua, Halkidikin ja Selin suuntia. 
Aina on jotain uutta ihmeteltävää. 
 
3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan 
tuloa? 
 
Luulisin, että kohta 1.vastasi myös tähän 
kysymykseen. 
 
4. Millaisia ohjeita antaisit uusille 
maahanmuuttajille? 
 
Jokainen maasta muuttanut käy läpi 
pitkän ja usein vaikean prosessin … joku 
meistä ei ikinä pääse sille “ylimmälle 
sopeutumisen tasolle”, jolloin näkisimme 
molemmat maat neutraalisti ja olisimme 
sinut elämämme ja menneisyytemme 
kanssa. Itse olen tavallaan tehnyt 
kodistani ja perhepiiristäni “Pikku-
Suomen”, ja kun astun ulko-ovesta 
kadulle, joudun laittamaan “himmennetyt 
Kreikka-aurinkolasit” päälle, jotta en 
reagoisi kaikkeen hurjaan ja hulluun, 
mitä näen ja kuulen – se veisi vain turhaa 
energiaa! Me emme tätä maata muuta – 
tuskin siihen kykenevät itse 

kreikkalaisetkaan, ainakaan pitkään 
aikaan! Ehkäpä tässä piilee maan inho ja 
ihanuus. 
Yritä etsiä mieluiten Kreikkaa ja Suomea 
yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Kysele, 
kuuntele, haistele ja maistele – älä pelkää 
avata suuta kreikaksi, sillä puhumalla 
maan kieltä ensinnäkin imartelet 
kreikkalaisten suurta isänmaanrakkautta 
ja toiseksi saat heidät kiinnostumaan 
itsestäsi ja maastasi. Pidä yhteyttä 
paikallisiin suomalaisiin, vaikeuksien 
kohdatessa kukaan muu ei voi sinua 
paremmin ymmärtää. Pidä kiinni 
juuristasi, kielestä ja kulttuurista ja 
juurruta ne myös jälkikasvuusi, jos sitä 
tulee kreikkalaisen kanssa. 
 
5. Mitä Suomi-yhteisö sinulle merkitsee? 
 
Suomalainen yhteisö on parhaimmillaan 
henkireikä, jonka jokainen maasta 
muuttanut ennemmin tai myöhemmin 
tarvitsee ympärilleen. Seura ja Suomi-
koulu kokoavat täällä yhteen pienen, 
mutta ponnekkaan, rempseän ja reilun 
kaveripiirin, jonne mielestäni on helppo 
tulla uutenakin kaupungin asukkaana. 
Ensimmäisissä Suomi-sakin tapaamisissa: 
kerroimme uusimmat vitsit, kävimme 
elokuvissa nauramassa itsemme kipeiksi, 
söimme ja joimme – ja taas nauroimme, 
pohdimme yleiskokouksessa vakavia ja 
nauroimmekin, suunnittelimme lasten 
karnevaaliohjelmaa, ideoimme aikuisten 
karnevaali-iltaa jazz-hengessä ... tule 
mukaan toimintaan! 
 
Mainittakoon tässä että Suomi-koulun 
kolmas opettaja Simo Haavisto esiteltiin 
edellisessä numerossa seuran johtokunnan 
kassanhoitajana. 
 
Päivi Voutilainen, seuramme 
aktiivisempia jäseniä, on toiminut seuran 
eri tehtävissä, mm. seuran valvovassa 
toimikunnassa, kaudella 2002-2003, ja 
toimii samassa tehtävässä myös kuluvalla 
kaudella. Päivi on myös jatkotoimikunnan 
puheenjohtaja. 
 
1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin 
tämä tapahtui? 
 
Olen muuttanut tänne itse asiassa kaksi 
kertaa. Tulin heinäkuussa 1985 interrail-
matkalla Kreikkaan lomailemaan, jolloin 
tapasin nykyisen kreikkalaisen mieheni. 
Jo saman vuoden marraskuussa lähdin 
uudelle ”junamatkalle” tänne 
Thessalonikiin, jolla olen yhä. 
Menimme naimisiin 1986. 1990 
muutimme Suomeen, jolloin perheemme 
oli kasvanut yhdellä jäsenellä. 
Tyttäremme Evelin oli tuolloin 10 kk 
ikäinen. Suomessa asuimme 4 vuotta, jona 
aikana molemmat opiskelimme, ja 
tulimme takaisin 1994.  

Asimoglou Sari 
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Suurin syy tänne takaisin muuttoon oli 
Kuopion pitkä ja pimeä talvi, johon ei 
kreikkalainen aviomieheni tottunut. Minä 
taas hallitsin kreikan kielen ja 
työnäkymätkin täällä olivat hyvät. 
 
2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja 
Pohjois-Kreikkaan? 
 
Sopeuduin heti alkuun yllättävän 
nopeasti. Suurin apu oli tietenkin oma 
mieheni, joka myös kärsivällisesti opetti 
minulle kreikan kieltä. Appivanhempani 
ottivat minut ennakkoluulottomasti ja 
lämpimästi vastaan perheeseensä. Myös 
muiden kreikkalaisten kanssa tulin hyvin 
juttuun.  
Sopeutumistani tänne uuteen kulttuuriin  
nopeutti myös huomattavasti se, että 
edesmennyt kollegani Nikos Dimitriadis 
otti minut fysikaaliseen hoitolaitokseensa 
töihin, välttävällä/kehnolla kielitaidolla, 
toteuttamaan fysioterapiaa minulle aivan 
uudenlaiseen asiakaskantaan. Kielitaitoni 
parani näin nopeasti, ammattitaito säilyi 
ja tekemistä riitti. Hauskoja muistoja on 
muutamista  kielellisistä kömmähdyksistä 
niiltä ajoilta. 
Nyt touhua riittää oman fysikaalisen 
hoitolaitoksen pyörittämisessä ja 
nelihenkisen perheen touhuissa (Elisa s.-
96), ei kerkiä tulla suru puseroon. 
Pohjois-Kreikassa olen tunnistavani 
hyppysellisen savolaisuutta, ja siksi tuntui 
jo varhaisessa vaiheessa siltä, että 
Thessaloniki on toinen kotikaupunkini. 
(Samaa ei voi sanoa esim. Ateenasta ja 
saarista.) 
 
3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan 
tuloa? 
 
Valmistuin kuntohoitajaksi v.-81 
Kuopiosta. Työskentelin alkuun Ikaalisten 
terveyskylpylässä vajaan vuoden ja 
muutin sitten kotiseuduilleni Kuopioon. 
Siellä toimin yksityisessä lääkäri- ja 
tutkimuskeskuksessa kuntohoitajana 
kunnes muutin tänne Thessalonikiin v.-
85. 
Suomessa oloaikanani v.90-94 
opiskelin fysioterapeutiksi ja 
työskentelin Kuopion Yliopistollisessa 
Keskussairaalassa fysiatrian klinikalla. 
Suomessa harrastin hiihtoa, lenkkeilyä, 
uintia ja tietenkin kesäisin veneilyä 
Kallaveden kauniissa saaristossa. 
 
4. Millaisia ohjeita antaisit uusille 
maahanmuuttajille? 
 
Uusien muuttajien olisi hyvä tietää, että 
kielitaito on tärkeä asia sopeutumisen 
kannalta. Jo välttävällä kielitaidolla 
saa yllättävän paljon asioita hoidetuksi 
ja kontakteja paikalliseen väestöön. 
Thessaloniki ei ole verrattavissa 
lomasaarikohteisiin, mikä on monelle 

uudelle tulijalle yllätys. Tutustuminen 
ilmastoon (täälläkin on talvi ja jopa 
lunta!) ja paikallisiin tapoihin ja 
kulttuuriin ennen muuttoa auttaa alkuun 
pääsyä.  
 
5. Mitä Suomi-yhteisö sinulle merkitsee? 
 
Heti tänne muutettuani minulla oli 
Suomalainen ystävä, joka muutti tänne 
samaan aikaan. Nopeasti tutustuimme 
toisiin täällä asuviin Suomalaisiin. On 
tärkeää, että saa ilmaista itseään omalla 
äidinkielellä. Erittäin tärkeänä pidän 
myös Suomi-koulun toimintaa, missä 
lapseni kielen opiskelun ohella pääsevät 
myös sosiaaliseen kanssakäymiseen 
toisten kreikkalais-suomalaisten ja 
ulkosuomalaisten lasten kanssa. 
 
Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Pikkujoulut 
 
Suomen tasavalta juhli 85-vuotista 
itsenäisyyttään vuonna 2002 ja 
juhlavuoden merkeissä pidettiin Pohjois-
Kreikan Suomi-Seuran pikkujoulut 
8.joulukuuta tavernassa “1901”. 
 
Kylmästä säästä ja räntäsateesta  
huolimatta paikalle  oli saapunut 
ilahduttavan suuri määrä osanottajia ja 

jouluiseen asuun sonnustautunut taverna 
täyttyi Pohjois-Kreikan suomalaisten 
lisäksi kreikkalaisista puolisoista ja 
Suomi-ystävistä. Pikkujoulujen virallisen 
ohjelman aloitti seuran puh.joht. Marko 
Suomalainen puheenvuorolla ja jäsen 
Simo Haavisto jatkoi ohjelmatoimikunnan 
puolesta valmistamallaan esitelmällä, 
jossa sivuttiin tasavallan päätapahtumat 
itsenäisyyden vuosina. Kaksikielistä 
esitelmää tehosti suomalaisesta klassisesta 
musiikista koottu potpuri. 
 
Edelleen juhlaväkeä hauskutettiin 
leikkimielisellä tietokilpailulla. 
Pikkujoulujen huipentumana joulupukki 
saapui muorinsa kanssa jakamaan pienet 
lahjat ja loppuilta kului nopeasti 
seurustelun ja aterioinnin puitteissa.  
 
Keilailukilpailu 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura järjesti 
ensimmäisen vuosittaisen 
keilailukilpailun sunnuntaina 19.1.2003. 
 
Kilpailuun oli kutsuttu kaikki Pohjois-
Kreikan suomalaiset perheineen sekä 
kreikkalaisia jotka ovat ilmaisseet 
halukkuutensa osallistua seuran toimintaa. 
 
Paikalle saapui 17 aikuista ja 11 lasta, 
joista suurin osa ei ollut koskaan 
keilannut. 
 
Keilailukilpailussa pidettiin nuorten ja 
aikuisten sarja ja kaikki pelaajat 
suorittivat harjoituskierroksen jälkeen 
yhden kierroksen jonka pistetulos ratkaisi 
voittajat. 
 
Nuortensarjan voitti Juuso Pietilä, 
pistemäärällä 105, toiseksi tuli Mikko 
Georgopoulos, pistemäärällä 94, ja 
kolmanneksi Juho Pietilä, pistemäärällä 
86. 
 

          Päivi Vuotilainen 

Vuoden 2003 keilakilpailun parhaat (Kuvassa vasemmalta) Juho Pietilä, Topi Nieminen, 
Juuso Pietilä, Nikos Georgopoulos, Mikko Georgopoulos ja Päivi Voutilainen  
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Aikuistensarjan voitti Nikos 
Georgopoulos, pistemäärällä 120, toiseksi 
tuli Topi Nieminen, pistemäärällä 115, ja 
kolmanneksi Päivi Voutilainen 
pistemäärällä 114. 
 
Molempien sarjojen voittajille luovutettiin 
kiertopalkintona puinen keila, aikuisten 
sarjan voittajalle normaalikokoinen ja 
nuorten sarjan voittajalle pienempi. 
 
Lisäksi molemman sarjan kolme 
ensimmäistä saivat sijoituksestaan 
diplomin. 
 
Kiertopalkintokeiloihin poltetaan kolvilla 
voittajien nimet. Voittajan tulee luovuttaa 
kiertopalkinto seuraavan vuoden 
keilailukilpailuissa uudelle voittajalle. Jos 
sama henkilö voittaa keilan kolme kertaa 
hän saa sen itselleen. 
 
Kuukausitapaamiset 
 
2. helmikuuta järjestettiin tämän vuoden 
ensimmäinen kuukausitapaaminen tuttuun 
tapaan tavernassa 1901. 
 
Paikalla vierailijat, STT:n toimittajat, 
Tuula Koponen ja Pentti Väistö, joille 
seuramme puheenjohtaja Marko 
Suomalainen ja varapuheenjohtaja Jaana 
Karhunen antoivat aikaisemmin illalla 
haastattelun koskien seuran toimintaa ja 
Kreikkaa suomalaisesta näkökulmasta.  

Markon ja Jaanan puolisot antoivat 
seuraavana päivänä vastaavan 
haastattelun koskien Kreikkaa ja Suomea 
kreikkalaisesta näkökulmasta 
 
Kuukausitapaamiseen oli taas kerran 
saapunut mukavasti osanottajia, ja ilta 
vierähti mukavasti rupatellen ja nauttien 
kreikkalaisen keittiön antimia. 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 
säännöllinen yleiskokous 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 
sääntömääräinen säännöllinen 
yleiskokous pidettiin 16.02.2003, alkaen 
klo. 18.00, Jaana Karhusen työpaikalla, 
Cotton Club, Konstantinoupolitika. Läsnä 
oli 9 maksanutta jäsentä ja 2 
jäsenhakemuksen jättänyttä. 
 

Kokouskutsu postitettiin kaikille jäsenille, 
joita vuoden 2002 lopussa oli 26, 17. 
tammikuuta 2003. 
 
Yleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan 
Suomi-Seuran puheenjohtajana, kaudella 
2001-2003, toiminut Marko Suomalainen, 
joka avauspuheessaan kertoi kuluneesta 
vuodesta ja näkymistä tulevalle kaudelle. 
 
Puheensa lopuksi puheenjohtaja painotti 
sitä, miten tärkeää on että jokainen seuran 
jäsen tuo esille niin yleiskokouksessa, 
kuin myös ympäri vuoden, omia 
mielipiteitään, asioita, kannanottoja, 
moitteita ja ehdotuksia.  
 
Puheenjohtaja Suomalainen sanoi mm. 
”Johtokunta ei ole se, joka asioista 
päättää, vaan se olemme me kaikki seuran 
jäseninä ja yleiskokous on seuramme 
korkein toimielin. Vain ja ainoastaan näin 
seuramme voi kehittyä ja parantua ja olla 
meille kaikille mieluinen ja oma.” 
 
Seuraavaksi yleiskokoukselle valittiin  
puheenjohtajaksi Riitta Douhaniaris ja 
kokouksen sihteeriksi Päivi Voutilainen. 
 
Kokouksessa käsiteltiin seuran 
toimintakertomus kaudelta 2002-2003 ja 
heti perään käsiteltiin ja hyväksyttiin 
yksimielisesti seuran toimintasuunnitelma 
kaudelle 2003-2004. 
 
Kauden 2003 – 2004 
Toimintasuunnitelmaehdotus hyväksyttiin 
ja sen mukaan: 
- USP:n Välimeren maiden, Lähi-idän ja 

Afrikan aluekokous järjestetään 
Thessalonikissa alueen 
varapuheenjohtajan Olavi Peltolan 
suostumuksella. 

- Samassa yhteydessä järjestetään 
Kreikan ja Kyproksen Suomi-seurojen 
kokous Thessalonikissa. 

- Seuran johtokunnan työtä helpottamaan 
ja ohjaamaan on laadittu johtokunnan 
käsikirja ja toimintakalenteri, jotka 
toimivat johtokunnan ohjenuorana ja 
elävät johtokunnan kokousten ja 

yleiskokousten päätösten mukaan. 
Johtokunta on velvollinen ylläpitämään 
ja päivittämään niitä. 

- Seuran virallisista, Kreikan 
oikeuslaitoksen hyväksymistä, 
säännöistä tehdään suomenkielinen 
käännös. 

- Johtokunnan on ponnisteltava edelleen 
seuran toimitilojen löytämiseksi. 

- ”Kreikka” – maaopasta aloitetaan 
tekemään yhteistyössä Suomi-Seuran 
kanssa. 

- Seuran kirjastossa olevat mahdolliset 
tuplakirjat lahjoitetaan Kreetalle, 
Iraklionin Suomi-Seuran kirjastolle, jos 
he maksavat postituskulut.  

- Seuran jäsenten sähköpostiosoitelista 
pksuomiseura@yahoogroups.com  on 
pelkästään jäsenten käytössä, samoin 
sen yhteydessä olevat internetsivut 

- Johtokunnan tulee tutkia kesällä 2003 
järjestettävän Euroopan Unionin 
huippukokouksen mahdollisia 
vaikutuksia seuraan, kuten valtaisan 
mediatapahtuman hyödyntäminen, 
haastattelut jne.  

- Järjestetään vaate- ja lelukeräyksiä mm. 
orpokotien lapsille ja sairaaloiden 
lastenosastoille. 

- Järjestetään kaupunki tutuksi - 
kävelyretkiä 

 
Seuran tilaisuuksista päätettiin seuraavat: 
- Perinteinen puutarhajuhla maaseudulla 

(Alustavasti Maijan luona su 18/5, 
teemana Pikkujuhannus, kukkaseppele 
päähän ja koivu käteen). 

- Osallistuminen Thessalonikin 
kansainvälisille ruokafestivaaleille 

- kuukausitapaaminen kantapaikassa 
(poikkeukset tammi- ja joulukuu, 
heinä- ja elokuu) 

- pikkujoulut 
- keilailukilpailut 
 
Seuran tiedote tulee ilmestymään tuttuun 
tapaan neljä kertaa vuodessa (helmi-, 
touko-, syys- ja marraskuu). 
 
Kurssitoimintaa koskien yleiskokous 
päätti aloittaa tietokonekurssit 

Tuula Koponen ja Pentti Väistö 

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunta kaudelle 2002 – 2003 (kuvassa vasemmalta): 
rahastonhoitaja Päivi Pulkki-Georgopoulou, jäsen Simo Haavisto, puheenjohtaja Marko 
Suomalainen, varapuheenjohtaja Jaana Karhunen ja sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis. 
Kuvasta puuttuu johtokunnan varajäsen Outi Holopainen. 

mailto:pksuomiseura@yahoogroups.com
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omakustannushintaan. Kursseja varten 
hankitaan tietokoneohjelmakirjoja. 
Kurssien ajankohdasta ilmoitetaan 
myöhemmin.  
 
Rahastonhoitaja Simo Haavisto tiedotti 
kokousväkeä tilivuoden 2002 tuloista ja 
menoista ja valvovan toimikunnan jäsen 
Päivi Voutilainen vahvisti seuran 
tilinpäätöksen tarkistetuksi. Kokous 
myönsi tili- ja vastuuvapauden seuran 
johtokunnalle koskien vuoden 2002 
tilinpäätöstä.  
 
Tämän jälkeen hyväksyttiin tulo- ja 
menoarvioesitys vuodelle 2003. Samassa 
yhteydessä päätettiin pitää seuran 
liittymis- ja jäsenmaksut edellisen vuoden 
tasolla, eli liittymismaksu on € 30 ja 
jäsenmaksu € 15. Johtokunnalle annettiin 
optio kerätä maksimissaan € 35 
ylimääräinen jäsenmaksu, jos seuralle 
löydetään toimitilat. Lisäksi hyväksyttiin 
johtokunnan esitys siitä, että 
todistettavasti alle vuoden Pohjois-
Kreikassa oleskeleva henkilö voi liittyä 
seuran jäseneksi ilman liittymismaksua. 
Jos kuitenkin oleskelu jatkuu pitempään, 
on liittymismaksu maksettava 
takautuvasti. 
 
Seuran jäsenmaksu tulee maksaa seuran 
pankkitilille 703-00-2310-010761, Alpha 
Bank tai jäsenmaksun voi hoitaa 
maksamalla summan suoraan 
rahastonhoitajalle Päivi Pulkki-
Georgopouloulle. HUOM!!! Jäsenmaksut 
on maksettava 31.03.2003 mennessä ja 
pankkiin maksaessa on ehdottomasti 
mainittava maksajan nimi. 
 
Seuraavaksi valittiin Pohjois-Kreikan 
Suomi-Seuran johtokunnan jäsenet 
kaudelle 2003-2005. Johtokunnan 
henkilöistä vain varajäsen muuttui ja 
rahastonhoitaja ja jäsen vaihtoivat 
tehtäviään. Johtokunnan jäseniä ovat siis 
seuraavat henkilöt:  
puheenjohtaja Marko Suomalainen, 
varapuheenjohtaja Jaana Karhunen, 
sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis, 
rahastonhoitaja Päivi Pulkki-
Georgopoulou, jäsen Simo Haavisto ja 
varajäsen Outi Holopainen. 
 
Valvovaan toimikuntaan, kaudelle 2003-
2004, valittiin jäseniksi Päivi Voutilainen 
ja Riitta Douhaniaris sekä varajäseneksi 
Liisa Kelloniemi. 
 
Lisäksi valittiin tiedotteen toimituskunta, 
jossa jatkavat Marjut Katoniemi-
Kutsuridis ja Marko Suomalainen. 
 
Seuramme varapuheenjohtaja Jaana 
Karhunen joka valittiin marraskuussa 
2002 Ulkosuomalaisparlamentin 
Välimeren maiden, Lähi-idän ja Afrikan 

alueen aluevastaavan, USP:n 
varapuheenjohtajan, varahenkilöksi kertoi 
tämän jälkeen USP:n toiminnasta. 
 
Seuraavaksi oli vuorossa aloitteiden 
käsittely. 
 
Koskien seuramme tiedotetta yleiskokous 
päätti yksimielisesti, että tiedote 
toimitetaan sähköisesti kaikille sitä 
haluaville ympäri maailmaa veloituksetta.  
 
Toiseksi suositellaan kaikille jäsenille 
oman sähköpostiosoitteen hankkimista. 
Jos kotona ei ole konetta, voi kerran 
kuussa käydä internetkahvilassa 
lukemassa postia. Näin tiedotteen 
postituskuluissa säästettäisiin ja voitaisiin 
lähettää kerran kuussa pienimuotoinen 
tiedotus. Lisäksi jäsenten oma 
sähköpostilista, jossa erilaisia tiedotteita 
ja juttuja. Jos joku ei voi/halua hommata 
e-mailia, hänelle postitetaan kerran 
kahdessa kuukaudessa tai tiedotteen 
mukana jutut jotka lähetetty jäsenten 
sähköpostilistalla. 
 
Kolmannen aloitteen mukaan päätettiin 
aloittaa valokuvien kerääminen seuran 
tapahtumista yhteen valokuva-albumiin. 
Seuralaisilta toivotaankin aikaisempien 
valokuvien, myös Thessalonikin Suomi-
Seuran ajoilta, toimittamista 
johtokunnalle albumin kokoamista varten. 
 
Päätettiin tutkia mahdollisuutta 
pääsiäiskirkkotapahtuman järjestämiseen 
Thessalonikissa yhteistyönä 
Merimieskirkon kanssa. 
 
Päätettiin tutkia mahdollisuutta 
joulumyyjäisten järjestämiseen Pireuksen 
Merimieskirkon mallin mukaan.  
 
Päätettiin pitää erilaisia musiikki-iltamia 
elävän musiikin puitteissa, sekä 
mahdollisesti karnevaalijuhlat. 
 
Lopuksi käsiteltiin muut asiat. 
Muistutettiin että jäsenten on toimitettava 
kuitit, joista haluaa rahat, 
rahastonhoitajalle viimeistään 1 kk kuitin 
pvm jälkeen, poikkeuksena jokaisen 
vuoden joulukuu, jolta kuitit on 
toimitettava tammikuun 10. päivään 
mennessä tilinpäätöksen johdosta. 
Myöhästyneitä kuitteja ei hyväksytä. 
 
Samalla todettiin, että Suomi-Seurasta on  
toivottu, että noutaisimme 
kirjalahjoituksen 20 kirjaa. Jäsenet 
Suomessa käydessään voisivat noutaa 
Suomi-Seurasta ainakin muutaman kirjan 
matkalaukun täytteeksi. 
 
Päätettiin pitää kirjaston siivous ja 
kirjojen tarkistus, jonka ajankohdasta 
ilmoitetaan myöhemmin.  

Jäseniltä toivottiin juttuja tiedotteeseen, ja 
kokous päätettiin. 
 
Yleiskokouksen jälkeen suurin osa 
kokousväestä siirtyi jatkamaan 
keskusteluja vapaamuotoisesti läheiseen  
tavernaan “Ambelos”. 
 
Seuran johtokunta kiittää kaikkia 
yleiskokoukseen saapuneita jäseniä.  
 
Lopuksi seuran johtokunta kiittää 
lämpimästi Jaana Karhusta onnistuneen 
yleiskokouksen järjestelyistä ja 
kahvitarjoilusta tilaisuuden aikana. 
 
Ateenan Suurlähetystö tiedottaa 
 
Eduskuntavaalien 2003 ennakkoäänestys 
ulkomailla 
 
Ennakkoäänestyspaikat Kreikassa ovat: 
 
Ateena, suurlähetystö, Eratosthenous 1, 
11635 Ateena. Äänestyspaikan 
aukioloajat ovat:  
ke 05.03. – pe 07.03. klo. 10 – 15 
la 08.03. klo 10 – 14 
Lisätietoja: puh. +30-210-7010444, +30-
210-7514966 tai fax. +30-210-7515064. 
 
Rhodos, kunniakonsulaatti, Aleksandrou 
Diakou 44, 85100 Rhodos. 
Äänestyspaikan aukioloajat ovat:  
ke 05.03. – pe 07.03. klo. 09 – 14 
la 08.03. klo 09 – 13 
Lisätietoja: puh. +30-22410-35780 fax. 
+30-22410-36696. 
 
Thessaloniki, Taverna 1901, Katouni 9, 
Ladadika, 54625 Thessaloniki. 
Äänestyspaikan aukioloajat ovat:  
pe 07.03. klo. 16.00 – 20.00 
la 08.03. klo. 09.00 - 14.00 
Lisätietoja: puh. +30-694-4766010 tai 
fax. +30-2310-937222 
 
Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on 
asuinpaikkaan katsomatta jokainen 
Suomen kansalainen, joka viimeistään 
vaalipäivänä 16.3.2003 täyttää 18 vuotta. 
Äänioikeutensa voi halutessa tarkistaa 
maistraateista tai niiden palveluyksiköistä.  
 
Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys 
henkilöllisyydestään. Hänen tulee esittää 
passi tai muu vastaava valokuvalla 
varustettu henkilöllisyyden osoittava 
asiakirja  
 
Väestörekisterikeskus lähettää henkilö-
kohtaiset ilmoitukset äänioikeudesta niille 
äänioikeutetuille, joiden osoite on 
tiedossa. Tämä ilmoitus on syytä ottaa 
mukaan äänestyspaikalle. Ilmoituskortista 
näkyy mm. se, missä vaalipiirissä asian-
omainen on äänioikeutettu eli minkä 
vaalipiirin ehdokkaita hän voi äänestää.  
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Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan 
ole esteenä äänestämiselle. Ilmoituskorttia 
ja/tai sen sisältöä voi tiedustella maistraa-
teista, joiden yhteystiedot löytyvät 
internet-osoitteesta www.maistraatti.fi. 
 
Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilta 
www.vaalit.fi joista löytyy myös muiden 
maiden ennakkoäänestyspaikat tai 
ulkoministeriön internetsivuilta 
www.formin.fi. 
 
Yleistietoa Eduskuntavaaleista 
 
Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta 
Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa 
valtiopäiville kokoontunut eduskunta. 
Suomen eduskunta on yksikamarinen ja 
siihen kuuluu 200 kansanedustajaa.  
 
Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi 
toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on 
vaalivuoden maaliskuun kolmas 
sunnuntai. 
 
Tasavallan presidentti voi pääministerin 
perustellusta aloitteesta ja eduskuntaryh-
miä kuultuaan sekä eduskunnan ollessa 
koolla hajottaa eduskunnan ja määrätä 
toimitettavaksi ennenaikaiset eduskunta-
vaalit (hajotusvaalit), jolloin vaalipäivä on 
ensimmäisenä sunnuntaina 50-75 päivän 
kuluttua siitä kun hajotusmääräys on 
julkaistu. Suomen itsenäisyyden aikana 
eduskunta on hajotettu kahdeksan kertaa, 
viimeksi vuonna 1975. 
 
Eduskunta hyväksyi uuden 
kansalaisuuslain 
 
Eduskunta hyväksyi 24.1.2003 uuden 
kansalaisuuslain, joka mm. sallii kansalai-
suuden palauttamisen ilmoituksen perus-
teella niille, jotka ovat menettäneet 
Suomen kansalaisuuden vanhan 
lainsäädännön nojalla. 
 
Eduskunnan päätös hallituksen lakiesityk-
seen lähetetään sisäasiainministeriöön, 
joka vie lakiesityksen presidentin esit-
telyyn. Presidentin vahvistaessa lain, 
päätetään myös sen voimaantuloajasta. 
 
Laki todennäköisesti esitellään presiden-
tille vahvistettavaksi vielä ennen maalis-
kuun eduskuntavaaleja. Näin ollen laki 
voi tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2003, 
mutta luultavammin vasta kesällä. 
 
Laki ei siis vielä ole tullut voimaan, ja 
ilmoituksia kansalaisuuden takaisin saa-
miseksi voi jättää tai lähettää postitse 
Suomen diplomaattiseen edustustoon, 
konsulaattiin tai kunniakonsulaattiin vasta 
lain voimaantulon jälkeen eli todennäköi-
semmin alkusyksystä.  

Ei siis kannata kysellä kaavakkeita tai 
lähettää omia ilmoituksia, sillä vanha laki 
on vielä voimassa. 
 
Kansalaisuuslain tarkempaa soveltamista 
käsittelevä asetus on valmisteilla ulko-
maalaisvirastossa. Ilmoituskaavakkeita ja 
ohjeita menettelytavoista ei vielä ole. 
Tarkemmasta menettelystä tullaan 
tiedottamaan heti kun siitä on lisätietoja. 
 
Huomioitavaa on että aikaa ilmoituksen 
tekemiselle, lain tultua voimaan, on viisi 
vuotta. 
 
Suomi-Seura ja USP tiedottaa 
 
Uusi kansalaisuuslaki voimaan 
aikaisintaan ensi kesänä  
 
Eduskunta hyväksyi Suomen uuden kan-
salaisuuslain perjantaina 24.1.2003. Uusi 
laki hyväksyy kaksoiskansalaisuuden.  
 
Kaksoiskansalaisuus sallitaan myös en-
tisille Suomen kansalaisille ja heidän lap-
silleen iästä riippumatta. Suomen kansa-
laisuus palautetaan ilmoituksesta, mikäli 
henkilö on menettänyt Suomen kansalai-
suutensa anoessaan toisen maan 
kansalaisuutta.  
 
Uutta laissa on myös se, että aikaisemmat 
yhteenkuuluvuutta Suomeen todistavat 
ehdot poistetaan ja kansalaisuus säilyy 22 
ikävuoden jälkeen, mikäli henkilö ennen 
22 ikävuottaan ilmoittaa haluavansa 
säilyttää Suomen kansalaisuuden.  
 
Kansalaisuuslaki vaatii vielä presidentin 
vahvistuksen ja sisäasiainministeriön mu-
kaan laki tulee todennäköisesti voimaan 
ensi kesänä. Viranomaiset kehottavat kär-
sivällisyyteen, sillä VANHA LAKI ON 
YHÄ VOIMASSA. Vielä ei siis kannata 
kysellä kaavakkeita, koska niitä ei ole vie-
lä missään saatavana, tai lähettää omia 
ilmoituksia minnekään.  
 
Tiedotamme heti, kun saamme yksityis-
kohtaisempaa tietoa.  
 
Hallituksen esitys Suomen uudeksi 
kansalaisuuslaiksi sekä perustuslaki-
valiokunnan asiaa koskeva mietintö 
luettavana ulkosuomalaisparlamentin 
kotisivuilla www.uparlamentti.org  
 
Suomi-Seuran Suomen kielen ja 
kulttuurin seminaari 
ulkosuomalaisnuorille 
 
Suomi-Seura järjestää 30. kerran suositun 
Suomen kielen ja kulttuurin seminaarin. 
Seminaari on suunnattu ensisijaisesti 18 
vuotta täyttäneille mutta alle 30-vuotiaille 
ulkosuomalaisnuorille. Joustamme 
yläikärajassa.  

Sisältö: Suomen kielen opetusta noin 50 
oppituntia, joilla käydään läpi kielioppia 
ja sanastoa sekä tehdään kirjallisia ja suul-
lisia harjoituksia. Suomen kieltä opetetaan 
kolmessa tasoryhmässä:  
- alkeistaso niille, joilla ei ole 

aikaisempia tietoja suomen kielestä  
- keskitaso niille, jotka osaavat suomen 

kieltä jo hieman 
- edistyneiden taso niille, jotka puhuvat 

suomea kohtalaisen sujuvasti  
- Kurssin lopussa on kirjallinen kielikoe, 

jonka perusteella opiskelijat saavat 
arvosanatodistuksen.  

 
Ohjelmaan sisältyy luentoja mm. Suomen 
historiasta, politiikasta, suomalaisesta 
musiikista ja taiteesta (noin 30 tuntia). 
Seminaarin aikana tehdään päivän pituiset 
retket Helsinkiin ja Tuusulan Rantatielle. 
Seminaarin sisältyy myös vapaa-ajan-
ohjelmaa: saunomista, makkaranpaistoa, 
suomalaisia elokuvia, suomalaisia pari-
tansseja ja päättäjäisillanvietto.  
 
Seminaarista on mahdollisuus saada 4 
opintoviikkoa.  
 
Opetuskieli: Suomi ja englanti. Luennot 
pidetään englanniksi. Pyrimme puhumaan 
suomea mahdollisimman paljon 
seminaarin aikana.  
 
Paikka: Nurmijärvi, Kiljavan opisto 
(Kotorannantie 49, Kiljava), josta on 
hyvät yhteydet Helsinkiin (48 km) ja 
Hyvinkäälle (22 km).  
 
Hinta: € 890, sisältää opetuksen, opetus-
materiaalin, täysihoidon (2 hh) ja retket.  
 
Jos olet 18-30-vuotias ja sinulla on suo-
malaiset sukujuuret, voit hakea apurahaa 
(max. € 340). Jos asut Euroopan ulkopuo-
lella, voit hakea myös apurahaa matkaku-
luihin (max. € 340). Lisämaksusta mah-
dollisuus saada myös 1 hh (huoneita tar-
jolla rajoitetusti ja ne on varattava 
etukäteen). 
 
Ilmoittautuminen: Hakulomakkeet tulee 
toimittaa Suomi-Seuraan 1.4.2003 
mennessä.  
 
Hakemuslomakkeet löytyvät kotisivuil-
tamme www.suomi-seura.fi (seminaarit ja 
kurssit) tai voit tilata ne Suomi-Seurasta. 
 
Vapaita paikkoja voi tiedustella myös 
ilmoittautumisajan jälkeen.  
 
Suomi-Seura r.y,  
Mariankatu 8, FIN-00170 Finland,  
tel: +358-9-684 1210,  
fax: +358-9-684 12140,  
E-mail: liisa.oinonen@suomi-seura.fi  
 

http://www.maistraatti.fi/
http://www.vaalit.fi/
http://www.formin.fi/
http://www.uparlamentti.org/
http://www.suomi-seura.fi/
mailto:liisa.oinonen@suomi-seura.fi
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Suomi-Seuran kielenhuoltokurssi 
ulkosuomalaisille  
 
Kurssi on tarkoitettu kaikille pitkään 
ulkomailla asuneille äidinkielenään 
suomea puhuville aikuisille.  
 
Kurssin tavoitteet:  
Kurssi tavoitteena on kohentaa käytännön 
kielitaitoa ja tuoda näin sujuvuutta 
suomenkielisen tekstin kirjoittamiseen. 
Kurssilla perehdytään oikeakielisyyden 
ongelmakohtiin ja nykysuomen 
ilmaisuihin. Kurssilla käsitellään muun 
muassa uudissanoja, pilkun käyttöä, 
yhdyssanojen oikeinkirjoitusta, 
ulkomaisten sanojen ja nimien käyttöä 
suomenkielisessä tekstissä. Kurssilla 
käydään läpi kielenhuollon sääntöjä ja 
tehdään käytännön harjoituksia. Kurssilla 
painopiste on kirjoitetussa kielessä. 
 
Aika ja paikka:  
Opetuksen laajuus on 16 x 45 minuuttia 4. 
- 6. elokuuta.  
 
Kurssi järjestetään Suomi-Seuran tiloissa 
Helsingissä, Kruununhaassa  
(osoite: Mariankatu 8, 00170 Helsinki)  
 
Hinta:  
Suomi-Seuran jäsenille 250 euroa, muille 
270 euroa (hinta sisältää alv. 22%). 
Hintaan sisältyy opetus, kurssimateriaali 
ja aamu- ja päiväkahvit kolmena 
kurssipäivänä.  
 
Lounaat ja majoitus eivät sisälly hintaan.  
 
Autamme mahdollisuuksien mukaan 
majoitusjärjestelyissä.  
 
Ilmoittautumiset: Lähetä yhteystietosi 
Suomi-Seuraan 30.5 mennessä 
(mahdollisia peruutuspaikkoja voi 
tiedustella myös myöhemmin).  
 
Täytämme kurssin 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Suomi-Seura r.y,  
Mariankatu 8, FIN-00170 Finland,  
tel: +358-9-684 1210,  
fax: +358-9-684 12140,  
E-mail: liisa.oinonen@suomi-seura.fi 
 
Suomi-Seuran Suomen kielen ja 
kulttuurin kesäkurssi 11.-22.8. Helsinki 
 
Suomi-Seura järjestää ensimmäisen 
kerran Suomen kielen ja kulttuurin 
kurssin Helsingissä. Kurssi on tarkoitettu 
etupäässä aikuisille (yli 30-vuotiaille) 
ulkosuomalaisille, joiden äidinkieli on 
muu kuin suomi. Myös ulkosuomalaisten 
ulkomaalaiset puolisot ovat tervetulleita 
kurssille. Samoin kurssi sopii hyvin niille, 
jotka ovat aikaisemmin osallistuneet 

Suomi-Seuran suomen kielen ja kulttuurin 
seminaariin 
 
Paikka: Helsingin Evankelinen opisto, 
joka sijaitsee Helsingin Kalliossa 
osoitteessa Kirstinkuja 1, 00530 Helsinki 
(noin 2 km Rautatieasemalta).  
 
Sisältö: suomen kielen opetusta 30 tuntia, 
luentoja ja tutustumiskäyntejä 10 tuntia. 
Opetus suunnitellaan lähtötason 
arvioinnin perusteella. Kieltä opetetaan 
kolmessa tasoryhmässä (alkeis-, keski-, ja 
jatkoryhmä). Arkipäivinä opetusta ja 
luentoja on noin 3 - 5 tuntia (oppitunti 45 
min). Viikonloppuna ei ole opetusta eikä 
järjestettyä ohjelmaa. Iltaisin ja 
viikonloppuna kurssilaisille jää hyvin 
aikaa omatoimisesti tutusta Helsinkiin ja 
sen ympäristöön.  
 
Kurssin hinta: Suomi-Seuran jäsenet € 
720, muut € 750 (hinta sisältää alv. 22%). 
Hintaan sisältyy opetus, oppimateriaali, 
majoitus kahden hengen huoneissa 
opiston yhteydessä toimivassa HEO 
hostellissa sekä päivittäin aamiainen ja 
lounas. Lisämaksusta mahdollisuus saada 
1 hh (huoneita on rajoitetusti). 
Tutustumiskäynneistä syntyvät 
matkakulut opiskelijat maksavat itse  
 
Ilmoittautumiset: Lähetä yhteystietosi 
Suomi-Seuraan 30. 5 mennessä.  
Vapaita paikkoja voi tiedustella myös 
ilmoittautumisajan jälkeen. 
 
Europeans throughout the world (EW) – 
kokous Thessalonikissa 
 
Europeans throughout the world (EW) 
järjestö piti kokouksen Thessalonikissa 4 
– 6 lokakuuta 2002. 
 
Kokouksen 50 osanottajaa olivat saapunet 
Alankomaista, Belgiasta, Espanjasta, 
Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, 
Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, 
Suomesta, Tanskasta, Euroopan Unionin 
komissiosta sekä tietenkin itse järjestöstä 
Europeans throughout the World.  
 
Suomesta kokoukseen olivat saapuneet 
puheenjohtaja Pertti Paasio (Suomi-Seura 
ja USP), toiminnanjohtaja Paula Selenius 
(Suomi-Seura), kansanedustaja Petri Salo 
(Eduskunta, puhemies Riitta Uosukaisen 
tilalla) ja Risto Laakkonen 
(Työvoimaministeriö, ministeri Tarja 
Filatovin tilalla). 
 
Kreikasta paikalla olivat mm. Paschalis 
Papachristopoulos (SEA - the World 
Council of Hellenes Abroad), 
apulaisministeri Ioannis Magriotis 
(Ulkoministeriö), Th. Akritides 
(Thessalonikin kaupunginjohtajan 
Papageorgopouloksen puolesta). 

Lauantaina 5.10.2002 Suomi-Seuran 
toiminnanjohtaja Paula Selenius luennoi 
kokousväelle ulkosuomalaisparlamentin 
toiminnasta. Samana päivänä, lounaan 
jälkeen, Pertti Paasio puolestaan johti 
paneelia ”Perspektiivit Euroopan 
Unionille tänään ja huomenna. Euroopan 
kansalaiset maailmalla”.  
 
Kokouksen arvion mukaan noin 35 
miljoonaa Euroopan kansalaista asuu joko 
tilapäisesti tai vakituisesti kotimaansa 
ulkopuolella, joko toisessa Euroopan 
Unionin maassa tai kolmansissa (EU:n 
ulkopuolisissa) maissa. Näistä pelkästään 
kreikkalaisia on yli 7 miljoonaa.  
 
Kokouksen päätöslauselmassa todettiin 
mm.  
• On tarpeellista, että Euroopan Unionin 

instituutiot ja jäsenvaltiot perustavat 
Euroopan maastamuuttajien yksikön, 
jolla olisi konsultoiva rooli Euroopan 
Unionin eri  instituutioissa ja joka ajaisi 
niiden eurooppalaisten asioita jotka 
asuvat kotimaansa ulkopuolella  

• On tarpeellista, että taataan Euroopan 
maastamuuttajille oman kansalaisuuden 
säilyttäminen silloinkin kun he anovat 
toisen maan kansalaisuutta. 

• On tarpeellista, että kaikille Euroopan 
Unionin kansalaisille, kaikissa 
Euroopan Unionin maissa, taataan 
oikeudenmukainen ja yhtäläinen 
verotus. 

• On tarpeellista, että Euroopan Unioni ja 
sen jäsenvaltiot virallisesti tunnustavat 
että Euroopan maastamuuttajien 
lapsilla ja nuorilla on oikeus 
opetukseen kotimaansa omalla kielellä, 
ja jäsenvaltioiden tulisi tehdä kaikki 
voitavansa taatakseen tämän oikeuden.  

• On tarpeellista, että tutkitaan 
mahdollisuuksia Eurooppa-koulujen 
perustamineen maailmanlaajuisesti, 
niille paikkakunnille, joilla on suuri 
määrä mahdollisia oppilaita. 

 
Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Paula 
Selenius raportoi kokouksesta 
tiedotteellemme seuraavasti: 
 
On tärkeätä huomata, että Europeans 
throughout the World (EW) - järjestö 
arvostaa suuresti ulkosuomalaisparla-
menttia ja haluaa sen esikuvakseen 
luotaessa Euroopan ulkokansalaisille 
foorumia. Euroopan alueella on miljoonia 
ulkokansalaisia, esim. Kreikassa asuvat 
suomalaiset. Eurooppalaisia 
ulkokansalaisia on myös EU:n 
ulkopuolella, esim. suomalaiset ja 
kreikkalaiset USA:ssa.  
 
EW on järjestö, jonka jäseninä on eri 
maiden ulkokansalaisjärjestöt. Sen 
päämaja on Brysselissä ja useat edustajat 

mailto:liisa.oinonen@suomi-seura.fi
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työskentelevät EU:n elimissä. Ennen 
järjestön toiminnan rahoitti Euroopan 
Unioni, mutta nykyisin EW elää 
pelkästään jäsenjärjestöjen maksuilla. 
Suomi-Seura on ollut yhteydessä 
järjestöön jo toistakymmentä vuotta ja 
osallistuu nykyisin aktiivisesti sen 
kokouksiin.  
 
EW ajaa kaikkien ulkokansalaisten 
asioita, mutta tarvitsee ulkokansalaisten 
tukea toiminnalleen. Kaikkien maiden 
ulkokansalaisilla on samankaltaisia 
ongelmia, esim. lasten kielitaitoon ja 
vanhustenhoitoon liittyvät seikat. Lisäksi 
useiden maiden ulkokansalaisjärjestöt 
kantavat huolta kaksoiskansalaisuuden 
kieltämisestä. Joittenkin maitten 
ulkokansalaisjärjestöt ovat suuresti 
huolissaan kansalaistensa kohtelusta 
ulkomaisissa vankiloissa. On hyvä, että 
asioihin puututaan suurella joukolla, silla 
joukossa on voimaa.  
 
Kun EW kaksi - kolme vuotta sitten 
kokoontui Tanskassa, esittelin 
osallistujille ulkosuomalaisparlamentin, 
sen toimintatavat, saavutukset ja 
rahoituksen (joka tulee 
kokonaisuudessaan Suomi-Seurasta). 
Osallistujat pitivät USP:n toimintaa 
upeana ja toimivana. Ehkä se onkin sitä 
juuri siksi, että USP on perustettu 
tarpeeseen ja sellaisena aikana, jolloin 
Suomi-Seuran talous alkoi olla vakaa. 
USP:n talous on kuten järjestöjenkin - 
mitään pröystäilyä 
ei voi olla, vaan mahdollisimman vähällä 
on saatava mahdollisimman paljon. Siksi 
myös turhaa byrokratiaa tulee välttää.  
 
Vaikka suomalaista yhteiskuntaa on 
sanottu byrokraattiseksi, ei se kuitenkaan 
ole lähelläkään monen muun EU-maan 
byrokratiaa. Tämä heijastuu myös 
kokouskäytäntöihin, jotka ovat useissa 
maissa pitkästyttäviä ja turhauttavia 
korulausein höystettyjä muodollisuuksia, 
joiden päätökset tehdään muualla kuin 
varsinaisessa kokouksessa. Näin ei 
onneksi ulkosuomalaisparlamentissa ole, 
enkä oikein usko, että sellainen 
suomalaisuuteen oikein sopisikaan. 
 
Yllättävää kuitenkin oli, että muiden 
maiden edustajat innostuivat USP:n 
toiminnasta niin kovasti. Kreikan edustaja 
lupasi melkein siltä istumalta, että hänen 
maansa järjestää huippukokouksen, jonne 
tulee kansanedustajia, EU-
parlamentaarikkoja ja ulkokansalaisten 
edustajia. Me muut pidimme ajatusta 
hienona, mutta suureellisena ja 
lupasimme, ettemme suutu, vaikkei 
tällainen kokous toteutuisikaan. No se 
kuitenkin toteutui, vaikkei ihan niin 
suurella joukolla. Lisäksi sovittua 
päivämäärää jouduttiin siirtämään 

Kreikan vaalien takia. Läsnä oli lopulta 
kuitenkin edustajia viidestätoista 
järjestöstä kahdestatoista maasta, 
Euroopan komission edustajia, 
ministeriöiden edustajia useista maista 
sekä diplomaatteja ja korkean tason 
virkamiehiä. 
 
Kreikan viranomaiset hoitivat isännyyden 
upeasti. Paitsi, että Kreikka kustansi 
matkamme, asuimme tyylikkäässä 
hotellissa Thessalonikissa, 
kokousjärjestelyt sujuivat hienosti ja 
meidät otettiin vastaan arvovieraiden 
tavoin. Paikalla oli Kreikan 
apulaisulkoministeri I. Magriotis, 
ulkoministeriön yhteydessä toimivan 
Kreikan ulkokansalaisjärjestön pääsihteeri 
D. Dollis, Makedonia-Thracen 
ministeriön pääsihteeri G. Lyssarides, 
Thessalonikin kaupungin edustaja Th. 
Akritides, kansanedustaja V. Pappas ja 
Kreikan pääkonsuli Brysselissä N. 
Kotrokois. 
 
Tärkeintä oli, että kokouksessa saatiin 
aikaan päätöksiä, joita Suomi-Seura ja 
USP pitävät tärkeinä. Asiat ovat edenneet 
niin, että seuraavaksi asioita otetaan esiin 
EU:n elimissä ja seurantakokousta 
suunnitellaan jo. 
 
Paula Selenius 
toiminnanjohtaja 
Suomi-Seura ry. 
 
Välimeren maiden, Lähi-idän ja Afrikan 
alue 
 
Hyvät ystävät,  
 
Sujukoon tämä vuosi elämässämme 
rauhallisesti ja olkoon meillä itse kullakin 
oma paikkamme ihmisten joukossa. 
Toivomme erityisesti, että kriisipesäkkeet 
alueellamme rauhoittuisivat alkaneen 
vuoden aikana.  
 
Pyydän teitä kiinnittämään huomiota 
parlamenttimme viime marraskuussa 
hyväksymään aloitteeseen nro 64. Se on 
myös ajankohtainen tulevien 
maalisvaalien vuoksi.  
 
Tämä koskee kaikkia Suomen kansalaisia 
riippumatta siitä, missä päin maailmaa he 
asuvat.  
 
LAKI (Suomen kotikuntalaki) säätää, että 
Suomen kansalaisen on ilmoitettava 
osoitteensa valtakunnalliseen 
väestötietojärjestelmään (maistraattiin). 
Yleensä tämä ilmoitus muistetaan tehdä 
Suomesta pois muutettaessa, mutta 
asuinvaltion sisällä muutettaessa uuden 
osoitteen ilmoittaminen usein unohtuu. 
Suomen kansalainen ei kuitenkaan voi 
noin vain "hävitä ilmaan".  

Ilmoitus tehdään maistraatille tai suoraan 
Väestörekisterikeskukselle. Sen voi tehdä 
vapaamuotoisella kirjeellä tai mm. 
internetissä olevalla lomakkeella. 
Ilmoituksen voi tehdä myös Suomen 
edustustoon (suurlähetystö, 
konsulinvirasto), joka välittää tiedon 
edelleen Suomeen.  
 
OLETKO SYYLLISTYNYT 
RIKKEESEEN?  
 
Kuten laki siis säätää, voi ilmoituksen 
tekemättä jättämisestä olla seurauksena 
ilmoitusrikemaksu (n. € 34). Suomen 
viranomaiset eivät kuitenkaan toistaiseksi 
ole panneet täytäntöön rikemaksuja.  
 
Suomen laki ei velvoita ulkomailla asuvia 
suomalaisia ilmoittamaan yhteystietojaan 
Suomen paikallisille edustustoille.  
 
Mahdollisen kriisi- tai evakuointitilanteen 
varalta on erityisen tärkeää, että 
edustustoilla on toimintapiirinsä alueella 
olevien suomalaisten ajan tasalla olevat 
yhteystiedot. Mikäli henkilötietoja ei ole, 
voi avustaminen vaikeutua tai olla 
mahdotonta.  
 
Tämä on siis eri asia kuin aiemmin edellä 
selostettu kotikuntalain velvoittama 
määräys. Osoiterekisterin olemassaolo on 
ulkomailla asuvien edun mukaista ja 
helpottaa viranomaisten (Suomessa) 
yhteydenottoa esim. vero- ja 
perintöasioissa. Saatuja henkilötietoja 
käsitellään aina luottamuksellisina 
tietosuojasäännösten ja konsulipalvelulain 
mukaisesti, joten esim. yksityisille 
tahoille ei kenenkään yksityistietoja 
anneta.  
 
Suomen eduskunta- ja presidentinvaaleja 
ennen on väestörekisterikeskus lähettänyt 
kaikille äänioikeutetuille ilmoituksen 
äänioikeudesta. Ilman tätä 
"ilmoituskorttiakin" voi tietenkin 
äänestää, mutta kortin mukanaolo 
äänestyspaikalla nopeuttaa toimitusta 
huomattavasti.  
 
Ensi maaliskuun eduskuntavaalien 
äänioikeusilmoitukset ovat tulossa ja 
POSTITUSTEN MÄÄRÄ PUHUU 
OMAA KIELTÄÄN:  
Ulkosuomalaisia äänioikeutettuja on tällä 
hetkellä väestörekisterin tietojen mukaan 
206.947. Äänioikeusilmoituksia voidaan 
postittaa VAIN 125.337 henkilölle ja 
tilapäisesti ulkomaisessa osoitteessa 
oleville 2.603 ilmoituskorttia. Esim. 
Espanjaan äänioikeusilmoituksia 
pystytään postittamaan VAIN 3.838 
kappaletta! Suuri osa 
espanjansuomalaisista on siis "haihtunut 
taivaan tuuliin"!  
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Mikäli Väestörekisterikeskuksella ei ole 
ajan tasalla olevia osoitetietojasi, voit 
ilmoittaa ne osoitteella: 
 
Tampereen maistraatti  
Toijalan palveluyksikkö  
PL 29, 37801 TOIJALA  
fax 358 3 549 4555  
 
Lisätietoja saa internetsivuilta 
www.vaestorekisteri.fi josta voi myös 
tulostaa ilmoituslomakkeen.  
 
Eduskuntavaalit pidetään 16.3.2003 ja 
ennakkoäänestyspäivät ulkomailla ovat 
pääsääntöisesti 5. - 8. 3. 2003.  
 
(Alussa selostetun toivomusaloitteen nro 
64 on parlamentille tehnyt Club de 
Leones Torremolinos/Suomi eli 
suomalaiset leijonat Costa del Solilla 
Espanjassa).  
 
Ystävällisin terveisin  
 
Olavi Peltola  
USP:n varapuhemies  
aluevastaava 
 
Suomen hallituksen esitys eduskunnalle 
sv-maksun perimisestä (HE 244/2002 vp)  
 
Kuten aiemmin olen kirjoittanut, on 
Suomen istuva hallitus valmistellut 
lakiesitystä, jonka mukaan mm. 
ulkomailla asuville suomalaiseläkeläisille 
säädetään sv-maksu 
(sairausvakuutusmaksu, "Kela-maksu"). 
Esitys on annettu eduskunnalle ja se on 
sisällytetty vuoden 2003 
budjettiesitykseen koskien vuotta 2004.  
 
Esityksessä ehdotetaan, että rajoitetusti 
verovelvollisille eläkkeensaajille 
määrättäisiin vakuutetun sv-maksu. 
Velvollisuus tämän maksamiseen koskisi 
myös sellaisia ulkomailla asuvia 
eläkkeensaajia, jotka eivät kuulu Suomen 
sv-lain piiriin, mutta joiden sairaanhoidon 
kustannuksista Suomi EY:n säännösten 
perusteella vastaa. Erillistä sv-maksua ei 
ulkomailla asuvalta eläkeläiseltä itseltään 
kuitenkaan perittäisi, jos hän maksaa 
eläkkeensä perusteella Suomessa 35%:n 
suuruista lähdeveroa.  
 
Kuten tiedämme, ulkomaille muuttavan 
henkilön velvollisuus maksaa vakuutetun 
sv-maksua päättyy, kun hän ei enää kuulu 
Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan 
piiriin. Tiedämme myös, että eräät 
verosopimukset (valtioitten välillä) 
estävät veron perimisen Suomessa 
saatujen yksityisen sektorin työeläkkeiden 
perusteella. Nämä sopimukset koskevat 
lähdeveron lisäksi myös yleisesti 
verovelvolliselta Suomessa perittäviä 
veroja. Tällaisia Suomessa maksettavan 

veron perimisen estäviä sopimuksia 
Suomella on voimassa Euroopan 
talousalueen maista Espanjan, Portugalin 
ja Ranskan kanssa.  
 
Näissä tilanteissa Suomi on velvollinen 
vastaamaan ulkomailla asuvan eläkeläisen 
sairaanhoidon kustannuksista saamatta 
niistä vastiketta eläkkeen perusteella 
perittävän veron muodossa. 
Verosopimukset eivät kuitenkaan estä sv-
maksun perimistä. Rajoitetusti 
verovelvollinen yksityisen sektorin 
työeläkettä saava ei siis maksa 
Espanjassa, Ranskassa tai Portugalissa 
asuessaan Suomeen veroa eikä myöskään 
sv-maksua. Sama koskee myös yleisesti 
verovelvollista sen jälkeen kun 
eläkkeensaaja ei enää kuulu Suomen 
sosiaaliturvan piiriin. 35% lähdeveroa 
Suomeen maksava ja ulkomailla asuva ei 
siis myöskään maksa sv-maksua, koska 
lähdevero ei pidä sitä sisällään.  
 
Hallitus siis KATSOO, että sv-maksu 
tulisi periä myös rajoitetusti 
verovelvollisilta palkan- ja 
eläkkeensaajilta, jos nämä edelleen 
kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin. 
(valtiovarainministeri Niinistö Espanjassa 
viime keväänä: "Se maksakoon, joka 
eduistakin nauttii.") Myös sellaisten 
Suomen sosiaaliturvan piiriin 
kuulumattomien eläkeläisten, joiden 
sairaanhoidon kustannuksista Suomi 
vastaa, tulisi osallistua kustannusten 
rahoitukseen maksamalla ainakin sv-
maksu. Maksu olisi saman suuruinen kuin 
yleisesti verovelvollisilta eläkkeensaajilta 
ja muilta vakuutetuilta perittävä maksu 
on.  
 
KUITENKIN sellaisilta eläkkeensaajilta, 
joilta peritään Suomessa maksetun 
eläketulon perusteella täysi TÄLLÄ 
HETKELLÄ 35%:n suuruinen lähdevero, 
ei lähdeveron lisäksi perittäisi sv-maksua.  
Tämän uuden järjestelyn arvioidaan 
koskevan tällä hetkellä noin 2500 
ulkomailla asuvaa eläkkeensaajaa. 
ULKOMAILLE VUOSITTAIN 
MUUTTAVIEN ELÄKKEENSAAJIEN 
LUKUMÄÄRÄN OLETETAAN 
KUITENKIN KASVAVAN. 
Maksuperusteiden muutosten arvioidaan 
lisäävän Kansaneläkelaitoksen tuloja noin 
€ 1 miljoonalla vuodessa.  
 
Uudistus vaatii korjauksia moneen lakiin. 
Niiden oletetaan astuvan voimaan vuoden 
2004 alusta lukien.  
 
PUHEMIEHET HUOM.!  
Koska lähetän em. tiedoksi myös teille, 
alleviivaan seuraavaa: Ehkä jatkuvat 
puheemme päättäjille ovat kantaneet sen 
hedelmän, että 35%:n suuruista 
lähdeveroa maksaville ei tätä sv-maksua 

enää sälytetty! Lisäksi on huomioitava, 
että hallitus tekstissään puhuessaan 35%. 
lähdeverosta käyttää sananmuotoa "tällä 
hetkellä 35%:n suuruinen lähdevero"...  
 
Koska on sanottu, että meidän tulee 
rakastaa veroja, merkitsen tähän loppuun 
Rakkain terveisin  
 
Olavi Peltola  
USP:n varapuhemies  
aluevastaava 
 
Oleskeluluvat kuntoon 
 
Euroopan yhteisön perustamissopimuk-
sessa (8 a artikla) määrätään  Euroopan 
unionin kansalaisten oikeudesta vapaasti 
liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden 
alueella tietyin ehdoin. 
 
Unionin kansalaisella, joka aikoo oleskel-
la toisessa jäsenvaltiossa  yli kolme kuu-
kautta, on oltava oleskelulupa. Oleskelu-
luvan tarkoituksena on ainoastaan vahvis-
taa oleskeluoikeus, joka kaikilla  unionin 
kansalaisilla on. Hakijan tilanteesta riip-
puu, mitä asiakirjoja oleskeluluvan 
saamiseksi on esitettävä. 
 
Oleskelulupahakemus jätetään kolmen 
kuukauden kuluessa saapumisesta lähim-
mälle poliisilaitokselle, jos se hoitaa lupa-
asioita, tai kotikunnan kaupungintalolle. 
Laiminlyönnistä voi seurata enimmillään 
€ 3.000 sakko. 
 
Kreikan laissa no 2910, § 5, kohdassa 4. 
on sanottu että ulkomaalaisella, jolta ei 
vaadita viisumia, on oikeus oleskella 
Kreikassa yhteensä 3 kuukautta kuuden 
kuukauden ajanjakson sisällä ilman 
erillistä oleskelulupaa. 
 
Saman lain § 7, kohta 2 d. sanoo että 
Kreikan rajavartioviranomaiset voivat 
evätä maahanpääsyn ulkomaalaiselta joka 
tulee tarkoituksena jäädä maahan sellaisen 
syyn vuoksi joka vaatii luvan 
myöntämistä ja henkilö ei ole sellaista 
lupaa hankkinut. 
 
Tarvittavat asiakirjat: 
 
Oleskelulupaa haettaessa on esitettävä 
voimassa oleva henkilötodistus tai passi, 
sekä kaksi valokopiota siitä, kolme passi-
valokuvaa ja toimivaltaisen terveysviran-
omaisen antama lääkärintodistus. Tilan-
teesta riippuen (kyseessä on palkansaaja, 
työnhakija, itsenäinen ammatinharjoittaja, 
eläkeläinen, työelämän ulkopuolella ole-
va, opiskelija) hakijalta vaaditaan erilaisia 
asiakirjoja Kreikassa oleskellessa: 
 
- palkansaajien on esitettävä työnantajan 

antama ja ammattientarkastusviraston 

http://www.vaestorekisteri.fi/
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hyväksymä palvelukseenottotodistus, 
josta ilmenee työn kesto ja luonne 

- itsenäisten ammatinharjoittajien on esi-
tettävä todisteet ammatin harjoittami-
sesta, kuten todistus jäsenyydestä am-
matillisessa järjestössä, alv-numero tai 
todistus merkinnästä kaupparekisterissä 

- palvelujen tarjoajien on esitettävä 
todistus asemastaan. 

 
Palkansaajien ja itsenäisten ammatin-
harjoittajien ei tarvitse esittää todistusta 
taloudellisesta tilanteestaan. 
 
Jos  henkilö jää Kreikkaan työskennelty-
ään Kreikassa toisen palveluksessa tai 
itsenäisenä ammatinharjoittajana, hänen 
on osoitettava kuuluvansa johonkin 
seuraavista ryhmistä: 
a) Hän on saavuttanut Kreikan lainsää-

dännön mukaisen eläkeiän lopetta-
essaan työskentelyn, hän on työsken-
nellyt vähintään viimeiset 12 kuukautta 
ja on asunut Kreikassa yhtäjaksoisesti 
yli kolmen vuoden ajan. 

b) Hän on asunut Kreikassa yhtäjaksoi-
sesti yli kaksi vuotta ja on lopettanut 
työskentelyn pysyvän työkyvyttömyy-
den takia. Jos työkyvyttömyys on seu-
rausta työssä tapahtuneesta onnetto-
muudesta tai työperäisestä sairaudesta, 
jonka perusteella Kreikan viranomaiset 
maksavat hänelle täyden tai osittaisen 
eläkkeen, asumisajan ehtoa ei sovelleta. 

 
Jos henkilön puoliso on Kreikan kansa-
lainen tai menettänyt Kreikan kansalai-
suuden avioliiton seurauksena, asumis-
ajan ehtoa tai viimeisten 12 kuukauden 
työskentelyehtoa ei sovelleta kahdessa 
edellä mainitussa tapauksessa. 
 
c) Työskenneltyään Kreikassa yhtäjak-

soisesti kolme vuotta henkilö on siirty-
nyt työskentelemään toiseen jäsenval-
tioon, mutta asuu edelleen Kreikassa. 

 
Edellä mainittujen muutosten tapahduttua 
on oikeus oleskella maassa kaksi vuotta. 
 
- Jos hakija on eläkkeellä ja työskennel-

lyt aikaisemmin jossakin muussa jäsen-
valtiossa tai hän on työelämän ulkopuo-
lella, hänen on osoitettava kuuluvansa 
sairausvakuutusjärjestelmään ja pysty-
vänsä vastaamaan toimeentulostaan 
(tulot ylittävät kansaneläkkeeseen 
oikeuttavan tason). Perheettömän hen-
kilön tulojen on oltava vähintään yhtä 
suuri kuin IKA:n maksama alin eläke 
(tällä hetkellä € 396 kuukaudessa). 
Perheellisenä hänellä on lisäksi oltava 
tietty määrä tuloja kuukaudessa jokais-
ta hänen kanssaan maassa oleskelevaa 
perheenjäsentä kohden. 

 
- Jos hakija on opiskelija, hänen on osoi-

tettava, että hänellä on oikeus suorittaa 

tutkinto kreikkalaisessa yliopistossa, 
korkeakoulussa tai ammattiin valmis-
tavassa oppilaitoksessa sekä sairaus-
vakuutus. Hänen on osoitettava, että 
hänellä on riittävästi varoja tarvitsemat-
ta turvautua Kreikan sosiaalihuoltoon. 

 
- Jos hakija on työelämän ulkopuolella 

oleva, mutta hänellä on kreikkalainen 
puoliso, vaaditaan seuraavat asiakirjat: 
a. kaksi oikeaksi todistettua valo-

kopiota vihkitodistuksesta 
b. kaksi oikeaksi todistettua valo-

kopiota kreikkalaisen puolison 
henkilöllisyystodistuksesta 

c. kreikkalaisen puolison tekemä 
todistus (Υπεύθυνη Δήλωση) siitä 
että hakija elää hänen kanssaan 
avioliitossa. 

d. kreikkalaisen puolison nimissä oleva 
puhelin-, sähkö- tai muu kuitti / 
todistus, josta käy ilmi asunnon 
osoite. 

 
Jos perheessä ei ole kreikan kansalaista, 
on oleskelulupaan oikeutettujen perheen-
jäsenten esitettävä tavallisesti vaadittavien 
asiakirjojen (henkilötodistus tai passi, 
passivalokuvat ja lääkärintodistus) lisäksi 
seuraavat asiakirjat: 
- asiakirja, joka osoittaa heidän olevan 

hakijan perheenjäseniä 
- todistus, josta käy ilmi, että hakijan 

hallussa on perhekäyttöön soveltuva 
asunto (vuokrasopimusta ei vaadita) 

- viisumi, jos perheenjäsenet eivät ole 
minkään EU:n jäsenvaltion kansalaisia 
ja viisumi vaaditaan kyseisen maan 
kansalaisilta 

- asiakirjat, joista käy ilmi, että hakija on 
kyseisten henkilöiden huoltaja (ei 
koske puolisoa eikä alle 21-vuotiaita 
lapsia) 

- jos hakija on eläkeläinen tai työelämän 
ulkopuolella, todistus siitä, että hänellä 
on riittävästi varoja elättääkseen itsensä 
ja perheensä ja että kaikki perheen-
jäsenet on asianmukaisesti vakuutettu. 

- jos hakija on opiskelija, todistus siitä, 
että hänellä on riittävästi varoja elät-
tääkseen itsensä ja perheensä ja että 
kaikki perheenjäsenet on asian-
mukaisesti vakuutettu. 

 
Perheenjäsenten oleskeluoikeus riippuu 
hakijan omasta oleskeluoikeudesta.  
 
Oleskeluluvat ovat voimassa määrätyn 
ajan. Hakijan kanssa maassa oleskelevien 
perheenjäsenten oleskeluluvat ovat 
voimassa yhtä kauan kuin hakijan oma 
oleskelulupa. Jos perheenjäsenet eivät ole 
unionin kansalaisia asiakirjat myönnetään 
Kreikan lakien mukaisesti. 
 
Kreikan laissa ei ole muodollisia säännök-
siä asuinpaikan muuttamisesta Kreikassa, 
mutta ulkomaalaisten on ilmoitettava 

osoitteenmuutoksesta oleskeluluvan 
myöntäneelle viranomaiselle. 
 
Vaikka henkilölle olisi myönnetty oleske-
lulupa esim. toisen palveluksessa olevana 
työntekijänä, hän voi esimerkiksi alkaa 
toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. 
 
Oleskeluluvan voi uusia samalla tavalla 
kuin sitä haettiin ensimmäistä kertaa 
(muutoksista elämäntilanteessa ilmoitet-
tava). Tällä kertaa ei kuitenkaan tarvitse 
esittää lääkärintodistusta tai siitä, että 
hakijan käytössä on hänen perhetilantee-
seensa soveltuva asunto. Palkansaajan ei 
enää tarvitse hyväksyttää työnantajan 
antamaa palvelukseenottotodistusta 
ammattientarkastusvirastossa.  
 
Työelämän ulkopuolella olevan 
kreikkalaisen puolison on oleskelulupaa 
uusiessa esitettävä kreikkalaisen puolison 
tekemä todistus (Υπεύθυνη Δήλωση) 
siitä, että hakija elää yhä hänen kanssaan 
avioliitossa. Todistusta asunnon osoittees-
ta, valokopioita puolison henkilöllisyys-
todistuksesta tai vihkitodistusta ei 
oleskelulupaa uusiessa tarvita.  
 
Oleskeluluvan uusimista on haettava 
ennen sen päättymisestä. Jos hakija on 
lupaa uusittaessa ollut työttömänä 
työnhakijana yli 12 perättäistä kuukautta, 
uuden luvan voimassaolo voidaan rajoit-
taa yhteen vuoteen. Viranomaiset voivat 
kieltäytyä uusimasta lupaa, jos hakija on 
edelleen työttömänä, kun se seuraavan 
kerran päättyy. 
 
Lisätietoja: 
 
Lähimmältä poliisilaitoksilta, jotka 
myöntävät oleskelulupia sekä kotikunnan 
kaupungintalolta. Tai Φ.Ε.Κ. ΠΔ 525/83 
vapaat ammatin harjoittajat , ΠΔ 499/87 
toisen palveluksessa työskentelevät tai 
ΠΔ 278/92 eläkeläiset, opiskelijat ja 
muut. 
 
Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Ole Norrback siirtyy Oslosta Ateenaan 
(Helsingin Sanomat 13.02.2003) 
 
Suomen Oslon-suurlähettiläs Ole 
Norrback vaihtaa asemapaikkaansa. 
Tasavallan presidentti määrää hänet 
perjantaina Suomen uudeksi 
suurlähettilääksi Kreikan pääkaupunkiin 
Ateenaan.  
 
Norrback on työskennellyt Oslossa 
vuodesta 1999. Sitä ennen hänellä oli 
pitkä ura ministerinä, kansanedustajana ja 
RKP:n puheenjohtajana.  
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Norrback täyttää ensi kuussa 62 vuotta. 
Näin ollen hän jää eläkkeelle, kun 
komennus Ateenassa päättyy.  
 
Uusi kansalaisuuslaki hyväksyttiin 
(www.eduskunta.fi, Helsingin Sanomat 
24.01.2003, 26.01.2003) 
 
Suomen eduskunta hyväksyi 23.1.2003 
hallituksen esityksen uudeksi 
kansalaisuuslaiksi, 
perustuslakivaliokunnan tekemien 
muutosten mukaisesti. 
 
Tämä tarkoittaa sitä että suomalainen voi 
säilyttää Suomen kansalaisuuden ja 
passin, kun hän ottaa jonkin toisen maan 
kansalaisuuden. Tuhannet Suomen 
passista luopumaan joutuneet voivat 
tulevaisuudessa saada uudesta 
kansalaisuudesta huolimatta takaisin 
Suomen kansalaisuuden varsin 
vaivattomasti. Oikeus koskee myös 
heidän lapsiaan. Suomen kansalaisuuden 
takaisin hakemiseen riittää sellaisissa 
tapauksissa pelkkä ilmoitusmenettely. 
 
Eduskunnan ehkä hieman yllättävän 
myötämielisyyden taustalla ovat olleet 
tuhansien ulkosuomalaisten pitkään 
jatkuneet valitukset siitä, kuinka 
tuskalliseksi he ovat kokeneet sen, että 
ovat joutuneet luopumaan Suomen 
kansalaisuudesta ja passista. Syynä on 
ollut ulkomaille muutto joko avioitumisen 
tai työn takia. 
 
Monet maat ovat kaiken aikaa 
hyväksyneet kaksoiskansalaisuuden, ja 
viime vuosina näiden maiden määrä on 
lisääntynyt EU:n alueella Ruotsia myöten. 
Kaksoiskansalaisuuden sallivan lain 
toinen puoli on se, että Suomen 
kansalaisuuden saavalla ulkomaalaisella 
on oikeus säilyttää entisen kotimaansa 
kansalaisuus.  
 
“Odotetuin ja tärkein uudistus on Suomen 
kansalaisuuden takaisin saaminen 
ilmoitusmenettelyin. Valiokunta pitää 
tärkeänä esityksen mukaista moni- tai 
kaksoiskansalaisuuden hyväksymistä. 
Käytännössä oleellisin lain voimaantuloa 
seuraava osa tätä uudistusta on 
lakiehdotuksen 60 ja 61 §:issä säännelty 
kysymys niiden henkilöiden 
mahdollisuudesta saada ilmoituksesta 
takaisin Suomen kansalaisuus, jotka ovat 
sen aikanaan menettäneet saatuaan 

hakemuksesta tai siihen verrattavalla 
tavalla vieraan valtion kansalaisuuden.” 
sanoi peruslakivaliokunnan puheenjohtaja 
Paula Kokkonen puheenvuorossaan 
lakiehdotuksen ensimmäisessä 
käsittelyssä.  
  
“Tämä ilmoitusmenettely on voimassa 
viisi vuotta lain voimaantulosta. Näin 
pitkä aika on valiokunnan mielestä 
perusteltu”, jatkoi kansanedustaja 
Kokkonen 
 
Hallitus oli edellyttänyt omassa 
lakiesityksessään ilmoituksen jättämistä 
henkilökohtaisesti. Eduskunnan 
perustuslakivaliokunta piti sitä kuitenkin 
turhan byrokraattisena Suomen 
ulkomaanedustustojen harvan verkon 
takia. Ruotsin kokemusten rohkaisemana 
perustuslakivaliokunta katsoi postitse 
tapahtuvan ilmoituksen Suomen 
diplomaattiseen edustustoon, 
konsulaattiin tai kunniakonsulaattiin 
riittävän. Koko eduskunta asettui samalle 
kannalle. 
 
Kansanedustaja Kokkonen toivoi 
ulkosuomalaisilta pidättäväisyyttä 
hakemusten lähettämisessä, sanoen: “Lain 
täytäntöönpano edellyttää virkakoneiston 
virittämistä, kouluttamista ja 
tiedottamista. Siksi hallitus esittää, että 
laki tulisi voimaan kesällä. Tähän haluan 
kiinnittää erityistä huomiota, että myöskin 
ulkosuomalaiset pidättäytyisivät 
hakemasta kansalaisuutta ennen kuin laki 
on astunut voimaan, ettei tule sitten 
ongelmia näitten säännösten 
soveltamisten kanssa. Varsinaisia 
ongelmia ei tarvitse tulla, mutta jonkin 
verran häslinkiä voi kuitenkin aiheuttaa 
se, keihin sovelletaan vanhaa ja keihin 
uutta lakia.” 
 
Kansanedustaja Kokkonen suosittelee, 
että ihmiset alkusyksystä ryhtyisivät 
tiedustelemaan edustustoista, milloin he 
voisivat lähettää hakemuksensa. 
 
Kansanedustajien tietämättömyys 
päätettävästä lakiehdotuksesta  
hämmästytti tämän tiedotteen toimitusta. 
Kansanedustaja Kokkonen aloitti 
puheenvuoronsa lakiehdotuksen toisessa 
käsittelyssä sanoen: “Sen johdosta, että 
lukuisat ihmiset tästäkin salista ovat 
minulta kysyneet, mitä tässä asiassa 
loppujen lopuksi päätettiin, haluan vielä 
käyttää lyhyen puheenvuoron.”  
 
Kaksoiskansalaisuus on ollut vuonna 
1997 perustetun 
ulkosuomalaisparlamentin ajamista 
asioista tähän asti tärkein. 
Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö 
käynnisti keväällä 1999 
maailmanlaajuisen allekirjoituskampanjan 

kaksoiskansalaisuuden puolesta. Vuoden 
2000 alkuun mennessä allekirjoituksia oli 
saatu vajaat 26.000 yli 50 maasta. 
Allekirjoitusadressit puhemiehistö 
luovutti eduskunnan 
perustuslakivaliokunnalle keväällä 2000. 
Puhemiehistö kävi keskustelemassa 
asiasta perustuslakivaliokunnan kanssa 
muulloinkin . 
 
Uosukainen moittii kehnoa 
lainvalmistelua 
(Helsingin Sanomat 10.01.2003) 
 
Eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen 
(kok) arvostelee kovin sanoin 
ministeriöiden kehnoa lainvalmistelua. 
Puhemies edellyttää selkeyttä 
lakiesitysten teksteihin. "Ei ole laitaa, että 
eduskunnan pitää kirjoittaa lait 
uudestaan." 
 
Ulkomaille lisää 
ennakkoäänestyspaikkoja 
(Oikeusministeriö 11.12.2003) 
 
Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa voi 
äänestää ennakkoon ulkomailla 236:ssa 
Suomen edustustossa. Ulkomailla olevat 
ennakkoäänestyspaikat määrättiin tänään 
annetulla valtioneuvoston asetuksella. 
 
Ulkomailla olevien 
ennakkoäänestyspaikkojen määrä 
lisääntyy yli kahdellakymmenellä 
verrattuna viimeksi toimitettuihin 
presidentinvaaliin ja eduskuntavaaleihin. 
Ennakkoäänestyspaikkoja on nyt 89 
valtiossa. Eniten niitä on Ruotsissa, jossa 
ennakkoon voi äänestää 35 edustustossa 
tai edustuston toimipaikassa.  
 
Presidentti Halonen vetosi kansalaisiin: 
Äänestäkää 
(Helsingin Sanomat 02.01.2003) 
 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen 
vetosi uudenvuodenpuheessaan 
kansalaisiin, että nämä käyttäisivät 
äänioikeuttaan maaliskuun 
eduskuntavaaleissa. "Meillä kaikilla on 
mahdollisuus antaa äänemme kuulua. 
Vetoan jokaiseen äänioikeutettuun 
suomalaiseen ja toivon teidän käyttävän 
tätä kansalaisen perusoikeutta käymällä 
äänestämässä."  
 
Hallitusta ja eduskuntaa Halonen kiitteli 
pitkäjänteisestä työstä työttömyyden 
poistamiseksi, mutta hänen mielestään 
työttömyys on edelleen suurin 
yhteiskunnallinen ongelmamme. 
"Työttömyyden alentaminen on edelleen 
tehokkain tapa voimistaa 
kansantalouttamme sekä torjua samalla 
eriarvoisuutta ja köyhyyttä."  
 

http://www.eduskunta.fi/
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Perinteiseen tapaansa presidentti puuttui 
myös arkipäivän ongelmiin. Hän toivoi, 
että kaikille lapsille kyettäisiin 
turvaamaan koulurauha ja väkivallaton 
vapaa-aika. Aikuisilta hän toivoi, että 
piittaamattomuus ja itsekkyys liikenteessä 
saataisiin vähenemään.  
 
Presidentti Halonen vakuutti, että Suomen 
turvallisuuspolitiikka nojaa vastakin 
kansan tukeen. "Demokratiassa 
uskottavan turvallisuuspolitiikan 
perusedellytys on, että sillä on kansan 
tuki. Nykyisellä politiikalla se on, ja näin 
on oltava myös tulevaisuudessa." Halonen 
ei maininnut Suomen mahdollista Nato-
jäsenyyttä. Mielipidetiedustelujen mukaan 
kansan syvä enemmistö vastustaa Suomen 
Nato-jäsenyyttä.  
 
Suomen kansainvälistä asemaa presidentti 
piti ehkä vahvempana kuin koskaan 
aikaisemmin. "Vahva asemamme on 
tulosta johdonmukaisesti harjoitetusta 
turvallisuuspolitiikasta, taitavasta 
ulkopolitiikan hoidosta sekä uskottavaan 
puolustukseen nojaavasta sotilaallisesta 
liittoutumattomuudesta."  
 
"Vuoden 2004 turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisen selonteon valmistelu 
antaa sopivat puitteet tarkastella tilannetta 
jatkuvasti muuttuvassa kansainvälisessä 
tilanteessa."  
 
Eduskuntaan pyrkii yli 2.000 ehdokasta 
(Helsingin Sanomat 05.02.2003) 
 
Eduskuntaan pyrkii maalisvaaleissa 
yhteensä 2.029 ehdokasta maan 
viidestätoista vaalipiiristä. Ehdokasmäärä 
kasvoi hieman verrattuna neljän vuoden 
takaiseen lukemaan. 
 
Kansa innostuneempi äänestämään kuin 
1999 
(Helsingin Sanomat 27.01.2003) 
 
Ensi maaliskuun eduskuntavaaleissa 
äänestysprosentti ei ehkä romahdakaan, 
kuten julkisessa keskustelussa on pelätty. 
Suomen Gallupin tuore 
puoluekannatustutkimus antaa tästä 
viitteitä.  
 
Helsingin Sanomien tilaamassa 
tutkimuksessa 86 prosenttia vastaajista 
piti täysin tai melko varmana, että 
äänestää maaliskuun vaaleissa. Luku on 
seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin vastaava tulos ennen vuoden 1999 
eduskuntavaaleja ja vain prosenttiyksikön 
pienempi kuin ennen vuoden 1995 
vaaleja.  
 
Kuluvan vuoden tulos on lisäksi 
tammikuulta, kun aikaisemmat ovat 
kuukautta lähempää vaaleja.  

Selvä enemmistö suomalaisista haluaa 
Nato-kansanäänestyksen 
(Helsingin Sanomat 10.12.2002) 
 
Valtaisa enemmistö suomalaisista haluaa 
päästä kansanäänestyksessä itse ottamaan 
kantaa Suomen mahdolliseen Nato-
jäsenyyteen. HS - Gallupin mukaan 
enemmistö suomalaisista vastustaa yhä 
jäsenyyttä, vaikka kannattajien määrä on 
noussut. 
 
Lipponen tapasi George Bushin 
(Helsingin Sanomat 10.12.2002) 
 
Lipponen ei luvannut USA:lle tasoittaa 
Turkin EU-tietä. 
 
”Suomi tai mikään muukaan EU:n 
jäsenmaa ei voi ryhtyä erityistoimiin 
Turkin EU-jäsenyyden nopeuttamiseksi. 
Asiassa ei voida tehdä mitään, ennen kuin 
Turkin todetaan täyttävän jäsenyyden 
tärkeimmät ehdot”, sanoi Suomen 
pääministeri Paavo Lipponen 
Yhdysvaltain presidentille George W. 
Bushille 9.12.2002 iltapäivällä 
Valkoisessa talossa. 
 
Suomi vastasi myönteisesti USA:n Irak-
kyselyyn  
(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002) 
 
Suomi on valmis selvittämään 
mahdollisuudet antaa humanitaarista apua 
ja jälleenrakennustukea mahdollisen 
Irakin-sodan jälkiselvittelyssä. 
Yhdysvallat tiedusteli Suomelta 
periaatteellista kantaa asiaan parisen 
viikkoa sitten.  
 
Alustavat selvitykset osoittavat, että 
Suomella on kohtuulliset valmiudet 
osallistua YK-johtoiseen Irakin 
jälleenrakennukseen ja humanitaarisen 
avun antamiseen, ilmoitetaan hallituksen 
ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
valiokunnan hyväksymässä kannanotossa.   
 
Suomi selvittää lisäksi mahdollisuutensa 
osallistua rauhanturvaamiseen alueella 
YK:n valtuutuksella. Myös poliisi- tai 
muu siviilikriisinhallinta voi tulla 
kyseeseen. 
 
Ruotsalaisselvitys: USA ei olisi tullut 
kylmän sodan aikana Suomen avuksi 
(Helsingin Sanomat 21.12.2002) 
 
Yhdysvallat oli kylmän sodan aikana 
valmis antamaan Ruotsille sotilaallista 
tukea Neuvostoliiton hyökätessä, mutta 
Suomi ei ilmeisesti olisi tällaista tukea 
saanut, arvioi perjantaina julkistettu 
ruotsalainen selvitys.  
 
Yhdysvallat piti presidentti Urho 
Kekkosta "häikäilemättömänä ja 

viekkaana poliitikkona", joka yritti 
hajottaa Suomen ei-kommunistisia voimia 
voimistaakseen omaa ja Maalaisliiton 
asemaa. Poliittisen kentän hajaannus 
"vakavasti heikentää Suomen kykyä 
vastustaa Neuvostoliiton painostusta".  
 
Näin lukee Yhdysvaltain ulkoministeriön 
tammikuussa 1963 presidentti John F. 
Kennedyn pyynnöstä laatimassa paperissa 
"Guidelines for Policy and Operations - 
Finland". Siinä siis hahmoteltiin 
suuntaviivoja Yhdysvaltain politiikalle ja 
toimille Suomen suhteen.  
 
Aikanaan salaiseksi leimatun 15-sivuisen 
dokumentin löysi Yhdysvaltain 
kansallisarkistosta ruotsalainen tutkija 
Jerker Widen, kun hän etsi aineistoa 
Washingtonista Ruotsin hallituksen 
nimeämälle turvallisuuspolitiikan 
selvittäjälle, suurlähettiläs Rolf 
Ekéukselle.  
 
Yhdysvaltojen tuli dokumentin mukaan 
välttää antamasta Suomelle lupauksia, 
joita se ei voisi täyttää, ja suoraa 
konfrontaatiota Neuvostoliiton kanssa 
Suomessa. Yhdysvallat nimesi 
dokumentissa Suomen-suhteidensa 
lähtökohdaksi Suomen haavoittuvuuden 
Neuvostoliiton poliittisen ja sotilaallisen 
voiman edessä sekä Suomen 
puolueettomuuden.  
 
Analyysin mukaan Neuvostoliitto saattoi 
yrittää tehdä Suomesta satelliittinsa, 
mikäli tämä palveli sen tarpeita. 
"Pääasiallinen vaara ei ole Neuvostoliiton 
avoin hyökkäys, vaan sen sijaan jatkuva 
suomalainen sopeutuminen 
Neuvostoliiton etuihin ja toiveisiin, mikä 
voi johtaa Neuvostoliiton lujaan 
kontrolliin Suomen sisä- ja 
ulkopolitiikassa", amerikkalaiset 
kirjoittivat.  
 
Dokumentin mukaan Suomen joutuminen 
täysin Neuvostoliiton ylivaltaan olisi 
heikentänyt Naton sotilaallista asemaa 
sekä ruotsalaisten turvallisuutta. 
Yhdysvaltalaiset ottivat tavoitteekseen 
tukea demokraattista ja aidosti 
puolueetonta Suomea sekä vähentää 
Suomen haavoittuvuutta Neuvostoliiton 
painostukselle. Dokumentti kehotti 
taivuttelemaan Kekkosta ja muita 
suomalaisia johtavia poliitikkoja 
ymmärtämään amerikkalaisten 
näkökantaa, että jatkuva venäläisten 
tarpeisiin sopeutuminen jäyti suomalaista 
riippumattomuutta.  
 
Suunnitelma tuesta Neuvostoliiton 
hyökätessä oli Ekéuksen mukaan 
voimassa ilmeisesti vielä Jimmy Carterin 
presidenttikaudella 1970- ja 1980-lukujen 
taitteessa. 
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Hedelmöityshoitolaki vedettiin pois 
(Helsingin Sanomat 11.02.2003) 
 
Laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä 
hedelmöityshoidossa saa vielä odottaa 
tulemistaan. Muodollinen päätös 
hallituksen esityksen vetämisestä pois 
eduskunnasta tehtiin tiistaina. Sen 
paremmin valtioneuvoston ylimääräisessä 
istunnossa kuin presidentin 
esittelyssäkään ei asiasta enää keskusteltu.  
 
Lakiesityksen peruuttaminen tuli selväksi 
jo perjantaina, kun hallitus ei saanut 
eduskunnassa läpi tavoitettaan viedä laki 
poikkeuksellisesti suuren valiokunnan 
käsittelyyn ennen sen käsittelyä 
täysistunnossa.  
 
Hallituksen mielestä esitys karkasi 
käsistä, kun lakivaliokunnan enemmistö 
päätyi ratkaisuun, jonka mukaan 
hedelmöityshoitoa ei annettaisi 
yksinäisille naisille eikä lesbopareille.  
 
Lakiesitystä hedelmöityshoidosta on 
valmisteltu vuosikausia. Asia oli esillä jo 
edellisessä hallituksessa, mutta tuolloin se 
ei edennyt eduskuntaan. Nykyinen 
hallitus antoi esityksensä viime 
kesäkuussa.  
 
Ministeriö tarjoaa isille uudenlaista lomaa 
(Helsingin Sanomat 27.12.2003) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön tavoite on 
saada ensi vuonna joka viides tuore isä 
viettämään uusi isäkuukausi lapsensa 
kanssa.  
 
Käytännössä isien kotonaolo 
taaperoikäisten kanssa liki 
kymmenkertaistuisi, sillä viime vuonna 
vain 2,2 prosenttia isistä piti 
vanhempainvapaata.  
 
Isäkuukausi on tiukasti aikaan sidottu: sen 
saa pitää vain vanhempainvapaan lopussa, 
eli lapsen ollessa noin 10 kuukauden 
ikäinen.  
 
Isäkuukausi ei vaikuta tuttuun 18 päivän 
isyysvapaaseen, joka pidetään lapsen 
syntymän jälkeen. Sitä käytti viime 
vuonna jo 65 prosenttia isistä.  
 
Uudistuksen toivotaan lisäävän tasa-arvoa 
niin perhe- kuin työelämässä: mitä 
useampi mies jäisi kotiin lasten kanssa, 
sitä tasaisemmin perhevapaiden 
kustannukset jakautuisivat nais- ja 
miesvaltaisten alojen välillä. Tätä toivovat 
niin työmarkkinajärjestöt kuin 
ministeriökin.  
 
 
 
 

EUROOPAN UNIONI 
 
EU tutkii kilpailusäännösten vastaisia 
valtiontukia lentoyhtiöille. 
(Helsingin Sanomat 22.01.2003) 
 
EU:n komissio on ottanut tutkittavaksi jo 
toisen eurooppalaisen lentoyhtiön 
mahdolliset kilpailusäännösten vastaiset 
valtiontuet. Komissio ryhtyy tutkimaan 
talousvaikeuksissa kamppailevan 
ranskalaisen Air Libin tukia.  
 
Viime vuoden lopussa EU:n 
kilpailuviranomaiset ottivat tutkivaksi 
Ryanairin tuet. Irlantilaisyhtiö on 
Euroopan johtava halpalentoyhtiö. Lisäksi 
komissio määräsi Kreikan valtion 
omistaman Olympic Airwaysin 
maksamaan takaisin tukiaan.  
 
EU:ssa sovittiin viimein tilitietojen 
tiedonvaihdosta 
(Helsingin Sanomat 22.01.2003) 
 
Euroopan unionin valtiovarainministerit 
pääsivät 21.1.2003 Brysselissä 
sopimukseen kymmenisen vuotta 
jatkuneesta kiistasta talletusten tilitietojen 
tiedonvaihdosta jäsenmaiden kesken. 
 
Sopimuksen mukaan jäsenmaat siirtyvät 
automaattiseen tiedonvaihtoon ensi 
vuoden alusta lähtien. Jos esimerkiksi 
suomalainen tallettaa varoja 
espanjalaiselle tilille, tieto asiasta tulee 
Suomen viranomaisille. Korkojen verotus 
tapahtuu asuinpaikan perusteella.  
 
Poikkeuksen tekevät Belgia, Luxemburg 
ja Itävalta, jotka siirtyvät aluksi vain 
osittaiseen tiedonvaihtoon. Siirtymäajan 
aikana maat luovuttavat tietoja vain 
pyynnöstä.  
 
Jos Sveitsi suostuu tätä ennen 
tietojenvaihtoon jäsenmaiden kanssa, 
Belgia, Itävalta ja Luxemburgkin alkavat 
luovuttaa tilitietoja automaattisesti.  
 
Belgia, Itävalta ja Luxemburg ovat 
pelänneet, että tietojenvaihtoon 
siirtyminen ajaa tallettajat 
pankkisalaisuuttaan tiukasti 
kunnioittavaan Sveitsiin tai muualle EU:n 
ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin, San 
Marinoon tai Andorraan. Sopimusta 
Sveitsin kanssa on yritetty saada viime 
aikoina kiihkeästi aikaan.  
 
"Sveitsin täytyy vielä siunata tämä 
sopimus. En kuitenkaan usko, että tästä 
tulee suurta ongelmaa", 
valtiovarainministeri Sauli Niinistö arvioi 
kokouksen jälkeen.  
 
Päätös koskee myös jäsenmaille kuuluvia, 
niin sanottuja verokeitaita, joita on muun 

muassa Antilleilla, Karibialla sekä 
Britannian rannikon tuntumassa.  
 
Tähän asti jäsenmaiden kansalaiset ovat 
voineet piilotella tilituottojaan oman 
maansa verottajalta. Kyse on valtavista 
summista, sillä yksin saksalaisilla oli pari 
vuotta sitten talletuksia ulkomailla € 960 
miljardin arvosta. Epävirallisten arvioiden 
mukaan kansalaisten osuus tästä oli 300-
750 miljardia.  
 
Verokiistan lisäksi valtiovarainministerit 
sopivat kokouksessaan talousvaikeuksista 
kärsivien Ranskan ja Saksan 
ojentamisesta.  
 
Saksalle annettiin neljä kuukautta aikaa 
ryhtyä toimiin budjettinsa 
kunnostamiseksi. Viime vuonna Saksan 
budjettivaje oli 3,7 prosenttia 
bruttokansantuotteesta, joka on selvästi 
yli kolmen prosentin sallitun rajan. 
Tänäkin vuonna raja uhkaa ylittyä, ellei 
Saksa ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin.  
 
Ranskalle puolestaan annettiin niin 
sanottu varhainen varoitus, sillä viime 
vuonna maan budjettivaje lähenteli 
sovittua kolmen prosentin rajaa. Ranska 
on Portugalin ja Saksan lisäksi ainoa maa, 
jolle on annettu ennakkovaroitus.  
 
EU laajenee itään vappuna 2004 
(Helsingin Sanomat 14.12.2002) 
 
Jos kaikki menee suunnitellusti, vappuna 
2004 EU:sta tulee 25 maan liitto. Uusia 
jäsenmaita ovat Viro, Latvia, Liettua, 
Tshekki, Unkari, Puola, Slovenia, 
Slovakia, Malta ja Kypros.  
 
Näiden lisäksi neuvotteluita jatketaan 
vähemmän kehittyneiden maiden 
Bulgarian ja Romanian kanssa, joiden 
pitäisi olla EU-kuntoisia 2007.  
 
Lisäksi Turkin jäsenyysneuvotteluiden 
aloittamisesta päätetään 2004 syksyllä 
komission tekemän maaraportin 
perusteella. Laajentumiskomissaari 
Günter Verheugenin mukaan komissiolla 
ei kuitenkaan ole paineita puhtaiden 
papereiden antamiseksi Turkille.  
 
Markkahinnat  poistumassa euron rinnalta 
(Helsingin Sanomat 09.01.2003) 
 
Markat olisi jätettävä pois eurojen rinnalta 
kesäkuun loppuun mennessä. 
Kansallisista valuutoista luopumista 
ehdottavat EU:n komissio ja EU:n kaupan 
keskusjärjestö yhteisessä kirjeessään 
euromaille. Kirjeen mukaan 
kaksoishinnoittelu on "psykologinen 
jarru" euron omaksumiselle. Suomessa 
osa pankeista ja kaupasta on jo luopunut 
markkahinnoista. 
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EU vanhenee nopeammin kuin USA 
(Helsingin Sanomat 10.01.2003) 
 
Ainakin yhdellä olennaisella 
talousmittarilla EU häviää pahan kerran 
Yhdysvalloille: väestönkasvussa.  
 
Vielä puoli vuosisataa sitten 
eurooppalaiset ja amerikkalaiset 
lisääntyivät tasatahtia. 
Länsieurooppalaisia oli noin 300 
miljoonaa ja amerikkalaisia 150 
miljoonaa vuonna 1950.  
 
1980-luvulla maanosien syntyvyys alkoi 
erkaantua. Amerikkalaiset alkoivat tehdä 
enemmän ja eurooppalaiset vähemmän 
lapsia. Jos tämä kehitys jatkuu, 
Yhdysvaltain väkiluku ohittaa YK:n 
tilastojen mukaan EU:n väkimäärän noin 
vuosina 2030-2040. Vuonna 2050 
amerikkalaisia on jo kaksi kertaa 
enemmän kuin nyt, yli puoli miljardia, 
kun länsieurooppalaisten määrä on 
huvennut 350 miljoonaan - ja vähenee 
yhä.  
 
Keskiviikkona Euroopan neuvosto 
varoitti, että maanosassa ei synny 
tarpeeksi vauvoja väestönkasvun 
turvaamiseksi. Lapsia pitäisi tehdä 2,1 
naista kohden, jotta nykyinen väkimäärä 
säilyisi. Länsi-Euroopan naiset saavat 
keskimäärin 1,4 lasta.  
 
Tämä on alkanut huolestuttaa myös 
taloustieteilijöitä, jotka ynnäävät yleensä 
bruttokansantuotetta, kulutusta, 
teollisuustuotantoa ja investointeja, kun 
määrittelevät kansantalouksien kuntoa. 
Väestökehityksestä on tulossa yksi 
Euroopan pahimmista talousongelmista.  
 
Oikeusapua EU:n kansalaisille 
(Expatrium uutiskirje 1/2003) 
 
Joulukuussa hyväksyttiin direktiivi, jonka 
mukaan EU:n jäsenvaltioiden on 
myönnettävä oikeusapua ilman syrjintää 
EU:n kansalaisille ja niille kolmansien 
maiden kansalaisille, jotka oleskelevat 
laillisesti jossakin jäsenvaltiossa.  
 
Oikeusavun saannin edellytyksenä on, 
että hakija ei kykene itse vastaamaan 
oikeudenkäynnin kustannuksista. Tulojen 
ja varallisuuden mukaan oikeusapua 
voidaan antaa myös osittaisena. 
 
Jäsenmaiden on saatettava direktiivin 
velvoitteet voimaan marraskuuhun 2004 
mennessä. Oikeusavusta päättää ja apua 
antaa se jäsenvaltio, jossa oikeudenkäynti 
käydään. 
 
 
 
 

Ulkomaista työsuhdeautoa voitava käyttää 
kotimaassa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002) 
 
Naapurimaassa rekisteröidyn 
työsuhdeauton käyttö kotimaassa voi 
helpottua, mikäli EY-tuomioistuin asettuu 
samalle kannalle kuin EY:n 
julkisasiamies, joka puolestaan katsoo, 
että on yhteisöoikeuden vastaista vaatia 
ajoneuvon uudelleen rekisteröintiä 
kotimaassa.  
 
EY-tuomioistuimen tuleva ratkaisu on 
kiinnostava myös Suomen kannalta. 
Esimerkiksi Tornionjoki-varressa saa 
suomalainen työntekijä helposti ison 
autoverolaskun, jos erehtyy ajamaan 
Suomen puolella ruotsalaisen 
työnantajansa autolla. 
 
Eduskunta ei halua EU:n yhteistä 
puolustusta  
(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002) 
 
Eduskunta ei halua puolustusta osaksi 
EU:n yhteistä toimintaa, kuten EU:n 
tulevaisuutta hahmottavassa konventissa 
kaavaillaan. Mikäli näin tapahtuu, 
eduskunta haluaa Suomen jäävän 
yhteistyön ulkopuolelle, käy ilmi MTV3:n 
uutisten tekemästä kyselystä.  
 
Kansanedustajille tehdyssä kyselyssä 
selvisi myös, että eduskunnan mielipiteet 
hajoavat voimakkaasti eräissä EU:n 
tulevaisuuteen liittyvissä 
peruskysymyksissä.  
 
Pääministeri Paavo Lipposen linjaa 
vahvasta komissiosta tukee lähes 40 
prosenttia vastanneista. Hieman yli puolet 
taas olisi valmiita vahvistamaan 
hallitusten välistä yhteistyötä.  
 
Liittovaltio-ajatus ei saa kannatusta edes 
vahvan komission suosijoiden 
keskuudessa. EU:n halutaan jatkavan 
valtioiden liittona. Yli 70 prosenttia 
vastanneista kannatti lisäksi ulkopuolelle 
jättäytymistä mikäli EU ottaa 
puolustuksesta huolehtimisen tehtäviinsä. 
 
Ehdotus EU:n presidentistä sai kiitosta ja 
varauksia 
(Helsingin Sanomat 16.01.2003) 
 
Euroopan unionin presidenttiä 
kannattavien jäsenmaiden leiri on voitolla 
EU:ssa. Saksa ja Ranska ehdottivat EU:lle 
presidenttiä tammikuun alkupuolella, ja 
kaikki suurimmat jäsenet sekä osa 
pienimmistäkin EU-maista kannattaa 
instituutiota. 
 
Elysée - palatsissa kokoontuneet Saksan 
liittokansleri Gerhard Schröder ja 
Ranskan presidentti Jacques Chirac 

ehdottivat EU:lle eräänlaista 
kaksoispresidenttiyttä. Toinen valtanapa 
olisi komission puheenjohtaja, joka 
valittaisiin EU:n parlamentissa, ja toinen 
jäsenmaiden päämiesten valitsema 
neuvoston presidentti. 
 
EU:n presidentti valittaisiin 2,5-5 
vuodeksi kerrallaan määräenemmistöllä. 
Osa pienistä maista onkin huolestunut 
tästä, sillä niiden olisi vaikea saada 
etujaan ja näkemyksiään ajetuksi, jos 
presidentti valittaisiin suurista maista.  
 
Lisäksi Saksa ja Ranska ehdottivat, että 
ulkoasiainkomissaarin Chris Pattenin ja 
EU:n ulkopoliittisen edustajan Javier 
Solanan tehtävät yhdistettäisiin. 
Ulkopolitiikkaa johtava henkilö olisi 
samalla sekä komission että neuvoston 
jäsen ja johtaisi jäsenmaiden 
ulkoministerikokouksia.  
 
Suuri valiokunta jyrkästi EU-presidenttiä 
vastaan 
(Helsingin Sanomat 18.01.2003) 
 
Eduskunnan suuri valiokunta suhtautuu 
kielteisesti ehdotukseen perustaa EU:lle 
uusi presidentin virka. Hallitus puolestaan 
suhtautuu asiaan varauksellisesti.  
 
Tämä nousi suurimmaksi painotuseroksi, 
kun hallituksen EU-ministerivaliokunta ja 
eduskunnan ääntä EU-asioissa käyttävä 
suuri valiokunta ottivat kantaa EU:n 
päätöksentekojärjestelmän muuttamiseen.  
 
EU:n tulevaisuutta pohtiva 
valmistelukunta eli konventti aloittivat 
keskustelun aiheesta 20.01.  
 
EU:n konventti arvosteli suurten ajatusta 
presidentistä 
(Helsingin Sanomat 21.01.2003) 
 
Saksan ja Ranskan tuore ehdotus EU:n 
presidentistä ja toimielinten 
muuttamisesta sai maanantaina osakseen 
ankaraa arvostelua unionin tulevaisuutta 
pohtivassa konventissa Brysselissä.  
 
"Presidentti ei tee unionia avoimemmaksi 
eikä selkeytä tilannetta. Kuka haluaisi 
johtaa enää komissiota, jonka siivet on 
leikattu?", hollantilainen 
konventtiedustaja Gijs de Vries arvosteli. 
Hän sai salissa raikuvat aplodit.  
 
Maanantaina selvisi myös hakijamaiden 
kanta, kun yksikään niistä ei tukenut 
Saksan ja Ranskan aloitetta. Kymmenellä 
uudella jäsenmaalla tulee olemaan täydet 
valtuudet, kun EU:n uudistuksista 
päätetään hallitusten välisessä 
konferenssissa.  
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Turvapaikanhakijoiden sormenjäljet 
yhteiseen rekisteriin 
(Helsingin Sanomat 15.01.2003) 
 
Suomi ja viisitoista muuta Euroopan 
maata keräävät tästä päivästä lähtien 
jokaisen turvapaikanhakijan sormenjäljet 
yhteiseen rekisteriin Eurodaciin. Siten ne 
pyrkivät vähentämään perusteettomia 
turvapaikkahakemuksia.  
 
Rekisteri sisältää sormenjälkien lisäksi 
tiedon siitä, milloin ja mistä kyseinen 
henkilö on hakenut turvapaikkaa. 
Ulkomaalaisviraston tulosalueen johtaja 
Matti Heinonen uskoo, että Eurodac - 
järjestelmä karkottaa ainakin osan 
sellaisista turvapaikanhakijoista, jotka 
eivät ole kotimaassaan vainottuja ja 
tehtailevat hakemuksia eri maissa 
Euroopassa. Esimerkiksi viime päivinä 
Suomeen on tullut kymmeniä 
bulgarialaisia turvapaikanhakijoita 
Heinosen mukaan todennäköisesti 
taloudellisista syistä, koska monet heistä 
ovat täällä jo toista tai kolmatta kertaa.  
 
Eurodac tulee voimaan kaikissa EU-
maissa lukuun ottamatta Tanskaa, joka 
liittyy siihen myöhemmin tänä vuonna. 
Järjestelmässä ovat mukana myös Norja 
ja Islanti.  
 
Suomessa järjestelmää käyttävät 
Ulkomaalaisvirasto, Rajavartiolaitos ja 
poliisi. Viranomaiset ottavat kaikilta 
vähintään 14-vuotiailta 
turvapaikanhakijoilta sormenjäljet, jotka 
keskusrikospoliisi toimittaa 
Luxemburgiin.  Siellä paljastuu, jos 
kyseinen henkilö on hakenut turvapaikkaa 
muista järjestelmään kuuluvista maista. 
Dublinin sopimuksen mukaan 
turvapaikkahakemukset pitäisi käsitellä 
pääsääntöisesti siinä maassa, johon hakija 
ensimmäisenä saapuu.  
 
"Tarkoituksena on ehkäistä 
turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiä 
eikä pompotella hakijoita maasta toiseen. 
Oleskeluluvasta päätettäessä on 
merkitystä sillä, onko hakija ollut 
kymmenen vuotta Euroopassa vai 
vainottiinko häntä kolme kuukautta sitten 
kotimaassaan", Heinonen sanoo. Osa 
turvapaikanhakijoista hävittää 
tarkoituksella henkilöystodistuksensa ja 
matkustusasiakirjansa. 
Sormenjälkirekisteri auttaa paljastamaan 
aiemmat hakemukset myös sellaisissa 
tapauksissa.  
 
Rekisteriin on laskettu kertyvän päivittäin 
noin 7 500:n ja vuosittain noin 400 000 
ihmisen tiedot. "Kun järjestelmästä leviää 
tieto maailmalla, ihmiset alkavat 
ymmärtää, että turvapaikkaa on turha 
hakea ilman syytä", Heinonen uskoo.  

Lentomatkustajan oikeudet 
(Euroopan Unioni)  
 
Euroopan Unioni on saanut aikaan 
lentomatkustajille monia oikeuksia, ja se 
toimii niiden vahvistamiseksi. 
 
Tässä otteita “Matkustajan Oikeudet” 
julkaisusta:  
 
Kaikilla matkustajilla on oikeus 
puolueettomaan ja paikkansapitävään 
tietoon tehdessään tiedusteluja tai 
matkavarausta Euroopan unionissa 
toimivalta matkatoimistolta.  
 
Euroopan unionin säännöissä 
edellytetään, että matkustajia on 
kohdeltava oikeudenmukaisesti ja että 
heidän on saatava asianmukainen korvaus 
silloin, kun heidän pääsynsä lennolle 
evätään Euroopan unionissa sijaitsevalla 
lentoasemalla. 
 
Esimerkki: Matkustajalla on voimassa 
oleva lentolippu, josta käy ilmi 
vahvistettu varaus, ja hän tulee Euroopan 
unionissa sijaitsevalle lentoasemalle 
lähtöselvitystä varten vaaditussa 
määräajassa. Jos lentoyhtiö kuitenkin 
epää häneltä tämän jälkeen pääsyn 
lennolle, koska se on ylivarannut lennon, 
sovelletaan seuraavia sääntöjä.  
Lentoyhtiön on tarjottava matkustajalle 
jokin seuraavista vaihtoehdoista: 
• Lentolipun hinta korvataan käyttämättä 

jääneeltä matkan osuudelta ilman 
sakkomaksuja 

• Matkustaja ohjataan lopulliseen 
määränpäähän eri reittiä aikaisinta 
mahdollista vaihtoehtoa käyttäen.  

• Matkustaja ohjataan määränpäähän eri 
reittiä myöhemmin hänelle sopivana 
ajankohtana. 

 
Lisäksi lentoyhtiön on maksettava 
vähimmäiskorvaus käteisellä seuraavasti: 
• € 150 enintään 3.500 km pituisilta 

matkoilta (€ 75, jos matkustaja 
myöhästyy alle 2 tuntia) 

• € 300 yli 3.500 km pituisilta matkoilta 
(€ 150, jos matkustaja myöhästyy alle 4 
tuntia) 

Korvauksen ei tarvitse ylittää lipun 
hintaa. Se voidaan maksaa myös 
kuponkeina tai muina palveluina mutta 
vain, jos matkustaja suostuu tähän. 
 
Lisäksi lentoyhtiöiden on tarjottava 
matkustajalle maksutta:  
• puhelu ja/tai teleksi- tai faksilähetys 

määränpäähän 
• aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa 

suhteessa odotusaikaan 
• majoitusmahdollisuus, jos matkustaja 

joutuu viettämään matkan varrella 
yhden tai useamman ylimääräisen yön. 

• jatkoyhteydet määränpäähän, jos 
matkustaja hyväksyy korvaavan lennon 
alkuperäistä poikkeavalle 
lentoasemalle. 

 
Matkustajan ei pitäisi joutua hakemaan 
lentoyhtiöiltä edellä mainittuja korvauksia 
eikä apua, vaan lentoyhtiön olisi tarjottava 
niitä hänelle automaattisesti. 
 
Euroopan unionissa toimivan lehtoyhtiön 
lennolla matkustava henkilö saa 
onnettomuuden yhteydessä täyden 
korvauksen onnettomuuspaikasta 
riippumatta.  
 
Euroopan unionista ostettuun 
pakettikiertomatkaan tai –lomaan 
osallistuvan lentomatkustajan on saatava 
matkanjärjestäjältä tarkat tiedot 
matkastaan. Hänellä on myös selkeitä 
sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä 
oikeuksia. 
 
“Matkustajan Oikeudet” julkaisun saatte 
kokonaisuudessaan internetistä, 
http://europa.eu.int/comm/transport/theme
s/air/english/library/fi.pdf 
 
TALOUS 
 
Veroilmoitus pian historiaa 
(Helsingin Sanomat 20.01.2003) 
 
Veroilmoitusta täytetään nyt toiseksi 
viimeistä kertaa, jos verohallituksen 
suunnitelmat toteutuvat. Kaikki 
veroilmoituksen täyttäjät ja 
veroehdotuksen saajat saisivat 
suunnitelman mukaan vuonna 2005 
veroilmoituksen etukäteen täytettynä. 
Lomake tulisi koteihin vasta huhtikuussa 
ja se pitäisi palauttaa toukokuun alussa.  
 
Suomi kallein euromaa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003) 
 
Suomi on euroalueen kallein maa myös 
käteiseurojen käyttöön oton jälkeen. 
OECD:n hintatutkimuksen mukaan 
Suomen hinnat ovat selvästi korkeammat 
kuin muissa yhteisvaluuttaa käyttävissä 
maissa.  
 
Syyskuussa kuluttajahinnat olivat 
Suomessa keskimäärin 16-17 prosenttia 
korkeammat kuin Saksassa ja Ranskassa, 
joiden hintatasot ovat euron myötä 
tasaantuneet käytännössä samalle tasolle 
Itävallan, Belgian, Luxemburgin ja 
Hollannin kanssa.  
 
Välimeren maihin verrattuna Suomen 
hintataso oli syyskuussa 23-27 prosenttia 
korkeampi.  
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/transport/themes/air/english/library/fi.pdf
http://europa.eu.int/comm/transport/themes/air/english/library/fi.pdf
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EU:n Eurostatin mukaan mm. 
alkoholittomat juomat, leipä, tupakka, 
asuminen, terveydenhoito, sanomalehdet 
ja kirjat olivat Suomessa huomattavasti 
kalliimpia kuin muissa euromaissa.  
 
Yhdysvaltoihin verrattuna Suomen 
hintataso oli 10 prosenttia korkeampi. 
Saksa ja Ranska taas olivat 5 prosenttia 
halvempia kuin Yhdysvallat. Maailman 
kalleimmat maat ovat Japani, Norja ja 
Sveitsi. 
 
OECD varoittaa Suomea it-alan 
epävarmuudesta 
(Helsingin Sanomat 05.02.2003) 
 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestö OECD moittii Suomea siitä, että 
julkisissa menoissa on lipsuttu 
tavoitteista. Suomen pitäisi myös miettiä, 
miten se olisi vähemmän riippuvainen 
Nokiasta ja muista it-alan yrityksistä. 
 
Luottokorttien käyttö kasvoi rajusti 
(YLE24 12.01.2003) 
 
Luottokorttiostosten määrä kasvoi rajusti 
viime vuonna, kertoo tv-uutiset.  
 
Pelkästään Visa-ostot lisääntyivät 
kolmanneksella viime vuodesta. Vuoden 
aikana Visalla höylättiin ostoksia lähes 70 
miljoonaa kertaa, eli melkein 15 
miljoonaa kertaa edellisvuotta 
ahkerammin.  
 
Visa-korttien määrä pysyi ennallaan, 
mutta Visa Electron nosti suosiotaan yli 
40 prosentilla.  
 
Visa Gold- ja Classic-kortteja löytyy yli 
miljoonan ihmisen lompakosta. Visa 
Electronilla maksaa reilut 800 000 
kuluttajaa.  
 
Suomalaisten luottokorttiostokset 
kipusivat huippuunsa etenkin euroon 
siirtymisen vuoksi.  
 
Helsingin pörssissä on nyt firma-ale 
(Helsingin Sanomat 26.01.2003) 
 
Ulkomaisia suuryrityksiä tulee ostoksille 
Helsingin pörssiin lähiaikoina, liike 
elämän ja osakemarkkinoiden 
asiantuntijat arvioivat. Tuorein tapaus on 
yhdysvaltalaisjätti General Electric, joka 
teki ostotarjouksen Instrumentariumista. 
 
Tullin pitää keventää lisää käytettyjen 
autojen veroja 
(Helsingin Sanomat 17.12.2002) 
 
Tulli joutuu keventämään lisää muista 
EU-maista tuotavien käytettyjen autojen 
verotusta, ilmenee korkeimman hallinto-
oikeuden tuoreesta päätöksestä. KHO 

katsoo, että tulli ei saa kantaa veroa 
autoliikkeiden hintapyyntöjen mukaisesti, 
vaan vero on laskettava alemmista, 
todellisista kauppahinnoista. 
 
Lento- ja taksimatkustamisen suosio 
putosi taloustaantumassa 
(Helsingin Sanomat 20.01.2003) 
 
Epävarmuuden tila Suomen 
kansantaloudessa näkyi viime vuonna 
julkisen liikenteen kotimaan tilastoissa. 
Kuluttajat vähensivät kalliita lento- ja 
taksimatkoja. Niiden tilalle he valitsivat 
vaihtoehdoksi junan.  
 
Bussiliikenteessä pikavuorot vetivät 
asiakkaita, mutta paikallisliikenteessä 
lämmin kesä aiheutti matkustajamäärien 
laskua: ihmiset lähtivät kävellen tai 
pyöräillen töihin.  
 
Junamatkojen kokonaismäärä nousi 2002 
sotien jälkeen suurimmaksi. Rautateiden 
henkilöliikenteessä kasvua oli 4,7 
prosenttia. Yksittäisiä junamatkoja 
kirjattiin yhteensä 57,6 miljoonaa. Luku 
oli edellisenä vuonna 55 miljoonaa.  
 
Kotimaan lentomatkustajien määrä väheni 
9,7 prosenttia. Taksiliikenteessä pudotusta 
oli ennakkotietojen mukaan 3,3 
prosenttia.  
 
Linja-autojen ykkösasemaa ei mikään 
horjuttanut. Bussit kuljettavat Suomessa 
ylivoimaisesti eniten matkustajia, viime 
vuonna selvästi yli 350 miljoonaa. 
Alustavien tietojen mukaan linja-
autoyritysten tulokset pysyivät ennallaan.  
 
Marimekon tulos nousi tuntuvasti 
(YLE24 24.01.2003) 
 
Marimekko paransi viime vuonna 
tuntuvasti liikevaihtoaan ja tulostaan. 
Yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna € 
49 miljoonaan. Kasvua edellisvuodelta 
kertyi 17 prosenttia. Konsernin tulos 
kohosi rahoituserien jälkeen vuotta 
aiemmasta 40 prosenttia € 6,2 miljoonaan.  
 
Vaatetus-tuotelinjan osuus konsernin 
liikevaihdosta oli 53,6 prosenttia, 
sisustustuotelinjan 35,5 prosenttia ja 
asusteet - tuotelinjan 10,9 prosenttia.  
 
Liikevaihdon jakauma markkina-
alueittain oli seuraava: Suomi 72,9 
prosenttia, muut Pohjoismaat 7,1 
prosenttia, muu Eurooppa 11,8 prosenttia, 
Pohjois-Amerikka 4,2 prosenttia ja muut 
maat 4,1 prosenttia. Marimekko uskoo 
kannattavuuden pysyvän hyvällä tasolla 
tänäkin vuonna. Liikevaihtonsa se 
ennakoi kasvavan kuluvan vuoden aikana 
kymmenen prosenttia. 

Kännykkänumero ei pian kerro 
operaattoria 
(Helsingin Sanomat 08.01.2003) 
 
Ensi heinäkuusta lähtien tuttu 
matkapuhelinnumero seuraa halutessa 
mukana vaikka operaattori vaihtuisi. 
Numero ei enää kerro, puhuuko oman 
operaattorin liittymään vai huomattavasti 
kalliimpaa puhelua vieraan operaattorin 
liittymään. Puheluhinnan selvittäminen 
jää soittajan vastuulle. 
 
Tähän saakka soittaja on ainakin 
periaatteessa tiennyt, minkä hintaista 
puhelua hän puhuu jopa silloin, kun 
vastaanottaja on ulkomailla. Soittaja ei ole 
maksanut lisähintaa, mutta ulkomailla 
olevalle vastaanottajalle on napsahtanut 
vastaanottomaksu. 
 
Siirrettävyys liittyy viestintämarkkinalain 
uudistukseen. Lakiesityksessä operaattorit 
velvoitetaan järjestämään maksuton 
tiedotepalvelu, josta voi ennen puhelua 
selvittää, minkä operaattorin verkkoon 
puhelinnumero kuuluu.  
 
Kuluttajavirasto on omassa lausunnossaan 
esittänyt, että operaattorin vaihdosta 
kerrottaisiin soittajille nauhoitteella, joka 
pyörisi muutaman kuukauden ajan aina 
kun puhelimeen otetaan yhteyttä.  
 
Sukupuolten tuloerot yhä suuret  
(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003) 
 
Naisten ja miesten väliset tuloerot ovat 
edelleen suuret. Tilastokeskuksen Tasa-
arvo alueittain -tutkimuksen mukaan 
naiset ansaitsivat vuonna 2000 
keskimäärin vajaat € 16.000 ja miehet 
lähes € 22.000 vuodessa. Naiset saivat 
samasta työtehtävästä keskimäärin vain 
82 prosenttia miehen palkasta.  
 
Tutkimuksen perusteella suurimmat 
tuloerot ovat suurimpia Uudellamaalla, 
jossa asuu korkeimmin koulutettu 
väestönosa. Tuloeroista huolimatta 25-64-
vuotiaat naiset olivat suorittaneet kaikissa 
maakunnissa korkea-asteen tutkinnon 
useammin kuin miehet. Miehet olivat 
suorittaneet eniten keskiasteen tutkintoja.  
 
Eniten korkeasti koulutettuja naisia 
miehiin verrattuna on Etelä-Pohjanmaalla. 
Vähiten eroa oli Uudellamaalla. 
 
Ulkomaanmatkailu väheni viime vuonna 
(YLE24 16.01.2003) 
 
Suomalaiset tekivät viime vuonna jälleen 
vähemmän ulkomaanmatkoja kuin 
edellisvuonna. Suomen matkatoimistoalan 
liiton SMAL:n keräämien tietojen mukaan 
ulkomaanmatkojen myynti väheni viime 
vuonna viisi prosenttia. 
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Liikematkojen myynnin arvo väheni 
edellisvuodesta 6 prosenttia ja lentäen 
tehtyjen vapaa-ajan valmismatkojen 
myynnin arvo 5 prosenttia. Myytyjen 
matkojen määrä supistui 6,5 prosenttia. 
Liiton mukaan laskua aiheuttivat ennen 
kaikkea syksyn 2001 terrori-iskut, joiden 
takia osa seuraavan kevään matkoista 
jouduttiin perumaan. Myös taloudellinen 
epävarmuus vähensi matkojen kysyntää.  
 
Eurooppa on yhä suomalaisten 
matkailijoiden suosiossa. Sen osuus 
kaikista valmismatkoista on noin 80 
prosenttia. Viime vuoden suosikkikohteet 
olivat tuttuja: kolmen kärjessä olivat 
Kanarian saaret, Kreikka ja Espanja. 
Euroopan kohteista matkustajamäärät 
ovat nousseet Bulgariassa ja Saksassa.  
 
Suomen Messujen Suomen Gallupilla 
teettämän tutkimuksen mukaan myös 
suurin osa suomalaisten 
suosikkikaupungeista sijaitsee 
Euroopassa. Suosikkien kärjessä ovat 
Pariisi, Rooma ja Lontoo. Seuraavina 
listalla ovat New York ja Sydney. 
 
KOULUTUS  ja KULTTUURI  
 
Eduskunta tyrmäsi kulttuuriin esitetyt 
miljoonaleikkaukset 
(Helsingin Sanomat 05.12.2002) 
 
Eduskunta tyrmäsi taiteeseen, tieteeseen, 
liikuntaan ja nuorisotoimeen esitetyt 
miljoonaleikkaukset.  
 
Eduskunnan sivistysvaliokunta hylkäsi 
keskiviikkona kolme hallituksen 
esittämää budjettilakia, jotka koskivat 
kulttuurin rahoitusjärjestelyitä. 
 
Kari Hotakainen voitti Finlandia-
palkinnon 
(Helsingin Sanomat 05.12.2002) 
 
Kirjailija Kari Hotakainen voitti 
keskiviikkona kirjallisuuden vuoden 2002 
Finlandia-palkinnon romaanillaan 
Juoksuhaudantie. Palkinnon suuruus on € 
26.000.  
 
Palkinnon saajan ratkaisi professori Lasse 
Pöysti, joka valitsi voittajan kuudesta 
loppusuoralle päässeestä romaanista. 
 
Hotakaiselle myös Varjo - Finlandia  
(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003) 
 
Finlandia-kirjallisuuspalkinnon saanut 
Kari Hotakainen on voittanut myös 
Akateemisen kirjakaupan Varjo - 
Finlandian 2002.  
 
Hotakaisen Juoksuhaudantie-romaania on 
myyty viime vuonna Akateemisessa 
15.232 kappaletta.  

Toiselle sijalle tuli Kjell Westön teos 
Lang, jota on myyty suomenkielisenä 
4.267 ja ruotsinkielisenä 3.870 kappaletta.  
 
Kolmannen sijan vei Reko Lundįnin 
Ilman suuria suruja 2.618:n kappaleen 
myynnillä.  
 
Lundįnin kirja oli viime vuoden eniten 
myyty kotimainen esikoisteos, ja se 
palkittiin Akateemisen kirjakaupan 
kirjallisuuspalkinnolla. Toisen palkinnon 
esikoisteosten sarjassa sai Ranya ElRamly 
kirjallaan Auringon asema 2.389 
kappaleen myynnillä.  
 
Tilastot perustuvat Akateemisten 
kirjakauppojen myyntilukuihin viime 
vuoden loppuun mennessä.  
 
Akateemisen Varjo - Finlandiaa on 
myönnetty vuodesta 1984 ja 
myydyimmän esikoisteoksen palkintoa 
vuodesta 1990. 
 
Taiteen Suomi-palkinnot jaettiin 
(Yle 24 On-line 03.12.2002) 
 
Opetusministeriön vuotuiset Suomi 
palkinnot taiteellisista ansioista 
luovutettiin tiistaina Helsingissä. 
 
Tunnustus myönnettiin tänä vuonna 
kahdeksalle yksittäiselle taiteilijalle ja 
yhdelle lastenkulttuuria edustavalle 
tapahtumalle.  
 
€ 16.800 suuruiset tunnustukset saivat 
professori Lasse Pöysti, oopperalaulaja 
Jorma Hynninen, muusikko Anna-Mari 
Kähärä, kirjailija Fredrik Lång, kirjailija 
Pirkko Saisio, lasinpuhaltaja Unto 
Suominen, tanssipedagogi Riitta Vainio 
sekä taiteilija Maaria Wirkkala. Yhdeksäs 
palkinto myönnettiin Oulun 
kansainvälisille lastenelokuvajuhlille.  
 
Suomi-palkinto on jaettu tunnustuksina 
merkittävästä taiteellisesta urasta 
vuodesta 1993 lähtien.  
 
“Valintatehtävä ei ollut helppo, mutta 
palkinnonjakajalle mieluisa. Suomesta 
löytyy uskomaton määrä taiteellista 
luovuutta, suunnaton määrä taiteilijoita, 
joilla on erityinen kyky tuottaa taidetta 
meidän kaikkien iloksi”, totesi  
kulttuuriministeri Kaarina Dromberg 
palkintojenjakotilaisuudessa.  
 
Vuoden nuoret muotoilijat valittu  
(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003) 
 
Vuoden nuoren muotoilijan palkinto on 
jaettu kahden suunnittelijan kesken. 
Palkinnon saivat puuseppä Tuuli Autio ja 
muotoilija Pyry Tamminen.  

Palkinto annetaan nuorelle muotoilijalle, 
joka on jo osoittanut poikkeuksellista 
omaperäistä ja korkeatasoista osaamista 
taidekäsityön, taideteollisuuden, teollisen 
muotoilun tai sisustusarkkitehtuurin 
alalla.  
 
Palkinto on € 5.000. Siihen liittyvä 
näyttely on esillä Design Forumin 
galleriassa Helsingissä 16.2. asti. Palkinto 
jaettiin nyt kolmannen kerran. 
 
Nuorisokirjailijat palkitsi Huovin ja 
Tapolan 
(Helsingin Sanomat 03.12.2002) 
 
Suomen nuorisokirjailijat julkisti tiistaina 
Helsingissä vuoden 2002 palkintojensa 
saajat.  
 
Topelius-palkinnon sai Hannele Huovi 
teoksestaan Höyhenketju. Arvid 
Lydecken -palkinto annettiin Katri 
Tapolalle kirjasta Kivikauppaa ja 
ketunleipiä.  
 
Vuonna 1946 perustettu Topelius-palkinto 
annetaan vuosittain nuortenkirjalle ja 
Arvid Lydecken -palkinto lastenkirjalle. 
Molemmat tunnustukset ovat € 1.700 
arvoisia.  
 
Palkintolautakunta luonnehtii Hannele 
Huovin Höyhenkeijua sadunomaiseksi 
allegoriaksi rakkaudesta. Se on 
upeakielinen ja viisas tarina tytön ja 
linnun välisestä liitosta, jota ei voi ilman 
taikaa katkaista.  
 
Kirja kertoo myös moraalista, vapauden ja 
vastuun vaakakupeista sekä elämän 
tarkoituksen löytämisen 
välttämättömyydestä. Hyvän puolesta on 
taisteltava, jottei elämä jää pinnalliseksi.  
 
Katri Tapolan teos tulvii raikasta 
tyttöenergiaa. Nostalginen lastenkertomus 
yhdistelee eri sukupolven tuntoja. 
Kivikauppaa ja ketunleipiä tuo lapsuuden 
kokemistavat aivan likelle lukijaa, 
mainitaan palkinnon 
myöntämisperusteissa. Eläytyvä ja 
elämyksellinen lastenkirja kuvaa leikkiin 
heittäytymisen ja arkisen todellisuuden, 
myös pelkojen kohtaamisia. Suomen 
nuorisokirjailijoiden palkintolautakunnan 
puheenjohtajana toimi lehtori Maija 
Karjalainen ja jäseninä lehtori Karl 
Grünn, kirjastonhoitaja Airi Nummelin ja 
lehtori, arvostelija Mari Viertola.  
 
Mauri Kunnas sai Rudolf Koivu –
kuvituspalkinnon 
(Helsingin Sanomat 31.01.2003) 
 
Grafia ry:n joka toinen vuosi jakaman 
Rudolf Koivu -palkinnon on saanut Mauri 
Kunnas Seitsemän koiraveljestä -teoksen 
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kuvituksesta. Vuodesta 1949 jaettu 
palkintoa tavoitteli tänä vuonna 84 lasten- 
ja nuortenkirjaa. Kuvittajista, kirjailijoista 
ja tutkijoista koostunut palkintoraati piti 
Kunnaksen teosta "ehdottomasti 
taidokkaimpana kaikista kilpailuun 
lähetetyistä kuvituksista".  
 
Kunnaksen syksyllä ilmestynyt teos on 
menestynyt muutenkin loistavasti. Sitä 
myytiin viime vuonna kaikkiaan 127.500 
kappaletta.  
 
Uutta kirjaa Kunnaksella ei kuulemma ole 
tekeillä, ei sen enempää uutta 
klassikkosovitusta kuin muutakaan 
lastenkirjaa.  
 
Kaurismäki teki Suomen elokuvahistoriaa 
(Iltalehti, Helsingin Sanomat 12.02.2003) 
 
Aki Kaurismäki on tehnyt suomalaista 
elokuvahistoriaa. Mies vailla 
menneisyyttä sai 11.02.2003 Oscar 
ehdokkuuden parhaan ulkomaisen 
elokuvan sarjassa.  
 
”Hui! Onpa hienoa”, totesi ehdokkuudesta 
omien sanojensa mukaan yllättynyt 
naispääosan esittäjä Kati Outinen. 
 
Mies vailla menneisyyttä kilpailee 
parhaan ulkomaisen elokuvan sarjassa 
yhdessä Meksikon, Kiinan, Saksan ja 
Hollannin parhaan elokuvan kanssa.  
 
Parhaan ulkomaisen elokuvan sarjaan oli 
ilmoitettu tänä vuonna 54 elokuvaa. 
Sarjan viidestä voittajaehdokkaasta ja 
lopullisesta Oscarin saajasta päättää 
suhteellisen pieni joukko yli 5.000-
jäsenisen American Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences -järjestön 
jäseniä. Heidän edellytetään katsovan 
kilpailuelokuvat valkokankaalta ja he 
joutuvat vannomaan, että ovat ne myös 
nähneet.  
 
Mies vailla menneisyyttä kerännyt jo 
melkein kahden miljoonan katsojan 
veroisen määrän yleisöä Euroopasta.  
 
Elokuvalla on jo valmiiksi levityssopimus 
amerikkalaisen Sony Classics -yhtiön 
kanssa, joka ehdokkuudesta kuultuaan 
päätti laittaa sen ohjelmistoon varsinaisen 
Oscar-gaalan jälkeen maaliskuun lopulla.  
 
Kaurismäen Sputnik-yhtiön tuottaja Ilkka 
Mertsola ounasteli, että finaalipaikan 
ansiosta Sony levittää elokuvaa ehkä 80 
kopiolla, mutta ilman sitä kopioiden 
määrä olisi saattanut jäädä kymmeneen.  
 
Kaurismäen tiedetään suhtautuvan Oscar-
kisaan nihkeästi, ja hän ilmoitti jo 
muutama kuukausi sitten laistavansa 
palkintogaalasta - kävi miten kävi.  

Mertsolan mukaan Sputnikissa ollaan 
kuitenkin tyytyväisiä amerikkalaisen 
levittäjän puolesta, jonka liiketoimille 
ehdokkuudella on suuri merkitys, ja joka 
on jo nyt tehnyt ison työn ehdokkuuden 
puolesta.  
 
"Ja onhan tämä miellyttävää myös 
suomalaisen elokuvan puolesta, vaikka 
Aki ei suhtaudukaan asioihin näin 
suoraviivaisesti. Suomessa ovat hänen 
mielestään hyvät ihmiset tehneet hyviä 
elokuvia ilman Oscareitakin, jotka ovat 
lähinnä Hollywoodin koneiston kannalta 
merkittäviä", Mertsola mainitsi. "Ja onhan 
tämä myös uusi forum suomalaiselle 
elokuvalle", hän lisäsi.  
 
Aki Kaurismäen elokuvalle kuusi Jussia 
(Helsingin Sanomat 20.01.2003) 
 
Aki Kaurismäen ohjaama Mies vailla 
menneisyyttä oli odotetusti ylivoimainen, 
kun vuoden 2002 pitkille elokuville 
jaettiin Jussi-palkinnot sunnuntai-illan 
gaalassa: muistinsa menettäneen miehen 
tarina kahmi kuusi Jussi-patsasta.  
 
Parhaan elokuvan, parhaan ohjauksen ja 
parhaan käsikirjoituksen Jussien lisäksi 
Kati Outinen palkittiin parhaasta 
naispääosasta, Timo Salminen parhaasta 
kuvauksesta ja Timo Linnasalo parhaasta 
leikkauksesta.  
 
Toiseksi eniten eli kolme palkintoa sai 
Matti Ijäksen ohjaama Haaveiden kehä: 
Sulevi Peltola palkittiin parhaasta 
miespääosasta ja Jaana Järvinen parhaasta 
naissivuosasta. Haaveiden kehän musiikin 
säveltänyt Eero Ojanen sai parhaan 
musiikin Jussin.  
 
Kaksi Jussia saivat Arto Koskisen 
ohjaama Kahlekuningas ja Kaisa 
Rastimon ohjaama Heinähattu ja 
Vilttitossu kumpikin. Kahlekuninkaasta 
palkittiin parhaana miessivuosan 
esittäjänä Heikki Hela ja 
äänisuunnittelusta Olli Pärnänen.  
 
Lastenelokuva Heinähattu ja Vilttitossun 
tekijöistä palkittiin sen sadunomaisen 
miljöön luojat lavastaja Kati Ilmaranta ja 
puvustaja Tiina Kaukanen.  
 
Parhaan dokumenttielokuvan Jussin sai 
Markku Lehmuskallion ja Anastasia 
Lapsuin ohjaama Elämän äidit, jonka 
Lehmuskallio on myös tuottanut.  
 
Yleisöäänestyksen voitti Hannu 
Tuomaisen ohjaama elokuva Menolippu 
Mombasaan.  
 
Jussi-palkinnot jakaa elokuva-alan 
ammattilaisista koostuva Filmiaura ry, 
jossa on tällä hetkellä 260 jäsentä.  

Kutakin Jussia varten 14-henkinen esiraati 
asetti ehdolle kolme elokuvaa, joista 
Filmiauran jäsenistö valitsi voittajat 
suljetussa postiäänestyksessä. 
Dokumenttielokuva - Jussista esiraati 
päätti suoraan.  
 
Kuvanveistäjä Ben Renvallin 
suunnittelemia kipsisiä Jussi-patsaita on 
jaettu vuodesta 1944.  
 
Aki Kaurismäki palkittiin Bangkokissa 
(Helsingin Sanomat 22.01.2003) 
 
Aki Kaurismäen ohjaama elokuva Mies 
vailla menneisyyttä on saanut kaksi 
ykköspalkintoa Bangkokin 
kansainvälisillä filmifestivaaleilla. 
Kaurismäki palkittiin parhaasta 
käsikirjoituksesta ja Kati Outinen 
parhaasta naispääosasta.  
 
Palkinnot luovutti tiistai-iltana Thaimaan 
prinsessa Ubolratana. Festivaalin 
parhaaksi elokuvaksi valittiin Pedro 
Almodovarin Puhu hänelle.  
 
Mies vailla menneisyyttä -elokuvan 
saamat palkinnot otti vastaan 
suurlähettiläs Heikki Tuunanen. 
Bangkokin kansainvälinen filmifestivaali 
on järjestetty vuodesta 1998 lähtien. 
Festivaalin myöntämät palkinnot ovat 
kullattuja patsaita, jotka esittävät 
thaimaalaisessa mytologiassa tunnettua 
ihmisen ja linnun välimuotoa kinnaraa.  
 
Menolippu Mombasaan voittoisa Virossa 
(Helsingin Sanomat 06.12.2002) 
 
Ohjaaja Hannu Tuomaisen elokuva 
Menolippu Mombasaan on voittanut 
pääpalkinnon Virossa nuorten 
elokuvafestivaaleilla Film Just.  
 
Tuomaristo koostui tallinnalaisista 
nuorista elokuvanharrastajista.  
 
Syyskuussa ensi-iltansa saanut elokuva on 
edelleen levityksessä eri puolilla Suomea, 
ja tähän mennessä sen on nähnyt jo reilut 
140.000 ihmistä.  
Menolippu Mombasaan on kuvaus 
kahdesta erilaisesta, syöpää sairastavasta 
pojasta, jotka ystävystyvät sairaalassa.  
 
Hannu Tuomainen on toiminut ohjaajan 
lisäksi elokuvan tuottajana. Lisäksi hän on 
elokuvan käsikirjoittaja yhdessä Atro 
Lahtelan kanssa. Tuottaja on Cinemaker 
Oy. Pääosissa esiintyvät Antti Tarvainen, 
Joonas Saartamo ja Johanna Rönnlöf. 
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Näkymätön Elina voitti Berliinissä 
(YLE 17.02.2003) 
 
YLE:n ja FST:n yhteistuotanto 
Näkymätön Elina on voittanut Berliinin 
elokuvajuhlilla jaettavan lasten- ja 
nuortenelokuvapalnikkon Kristallikarhun. 
Voittahan valitsi 11-jäseninen lasten 
tuomaristo. Elokuva sai lisäksi 
kansainvälisen lastenelokuvan 
erikoispalkinnon, josta päättivät 
ammattilaiset. 
 
Rölli palkittiin Moskovassa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003) 
 
Olli Saarelan ohjaama Rölli ja 
metsänhenki -elokuva sai loppiaisena 
Moskovan 19. kansainvälisillä lasten ja 
nuorten elokuvien festivaalilla 
erikoispalkinnon eli pronssisen teddyn.  
 
Elokuvan on tuottanut Mattila Röhr 
Productions ja sen pääosassa on 
vaasalainen näyttelijä Allu Tuppurainen. 
Tuomariston jäseninä oli 
elokuvakriitikoita ja elokuvaohjaajia eri 
maista. Palkinnon myöntämisperusteena 
oli elokuvan yllätyksiä täynnä oleva 
satumaailma. 
 
Tuntematon sotilas saapui Moskovaan 
(Helsingin Sanomat 12.01.2003) 
 
Suomen elokuvahistorian merkkiteos, 
Edvin Laineen 1955 ohjaama Tuntematon 
sotilas, saapui Venäjän-ensi-iltaansa 
tammikuun alkupuolella lähes puolen 
vuosisadan odotuksen jälkeen.  
 
Tuntematon esitettiin Moskovan 
elokuvamuseon Suomalaisen elokuvan 
teemaviikon vetonaulana kaksi kertaa. 
 
Elämäntyöpalkinto Lasse Naukkariselle  
(Suomen Sillan Uutisviikko 51/2002) 
 
Elokuvaohjaaja Lasse Naukkarinen saa 
Aho & Soldan -elämäntyöpalkinnon. 
Tunnustuksen jakaa nyt toisen kerran 
DocPoint - Helsingin 
dokumenttielokuvafestivaali. 
Elämäntyöpalkinto luovutetaan pitkän 
linjan dokumentaristille 17.1. DocPoint - 
katselmuksen yhteydessä Helsingissä.  
 
Festivaalilla nähdään Naukkarisen 
laajasta tuotannosta kattava valikoima 
yhteistyössä Suomen elokuva-arkiston 
kanssa. Esitykset ovat 13.1., kun 
varsinainen tapahtuma pidetään 16.-19.1. 
Naukkarisen uusin dokumenttielokuva 
Koululaisen elämää (2002) saa ensi-
iltansa tapahtumassa.  
 
Naukkarisen ura alkoi 1960-luvulla ja hän 
on edelleen hyvin aktiivinen.  
 

Johanssonille Muusikkojen liiton palkinto  
(Suomen Sillan uutisviikko 50/2002) 
 
Suomen muusikkojen liitto on myöntänyt 
tämän vuoden tunnustuspalkintonsa 
trumpetisti Markku Johanssonille. 
Tunnustus on € 2.000, ja se myönnetään 
liiton toimintapiirissä ansioituneelle 
muusikolle.  
 
Johansson (s. 1949) on jo vuodesta 1970 
työskennellyt muusikkona, sovittajana ja 
kapellimestarina. Liiton mukaan hän on 
kiistämättä keskeisin hahmo uuden 
suomalaisen viihdeorkesterikulttuurin 
luomisessa. Hänen sovituksensa ja 
johtamisensa ovat ratkaisevasti 
vaikuttaneet siihen, että orkesterit ovat 
yhä enemmän alkaneet soittaa 
viihdemusiikkia.  
 
Johansson sai Suomen Jazzliiton Yrjö-
palkinnon vuonna 1993 ja Kullervo 
Linnan säätiön tunnustuspalkinnon 
vuonna 1996. Hän on Uuden musiikin 
orkesterin UMO:n perustajajäseniä ja 
soitti orkesterissa trumpettia vuoteen 
1983 asti.  
 
Bomfunk MC's Pohjoismaiden paras 
artisti 
(Suomen Sillan uutisviikko 3/2003) 
 
Bomfunk MC's -yhtye menestyi 
erinomaisesti NRJ Radio Awards -
gaalassa Tukholmassa viime viikolla. 
Yhtye valittiin sekä Pohjoismaiden että 
Suomen parhaaksi artistiksi, ja yhtyeen 
hitti (Crack It) Something Going On oli 
päättyneen vuoden paras pohjoismainen 
ja suomalainen levytys. 
 
Suomen toiseksi parhaaksi yhtyeeksi 
äänestettiin Kwan, jonka äänimäärä oli 
vain puolet Bomfunkin saamasta. 
 
Palkinnot myönnetään musiikin 
kuuntelijoiden äänestyksellä. Muita 
palkittuja olivat mm. Red Hot Chili 
Peppers, Eminem, Jennifer Lopez ja 
Robbie Williams. 
 
Salovaara teki biisin Britneylle 
(Iltalehti 05.02.2003) 
 
Bomfunk MC`s:n ja Daruden takapiru 
tuottaja Jaakko Salovaara alias JS16 teki 
tilauksesta kappaleen megatähti Britney 
Spearsin syksyllä julkaistavalle albumille. 
 
”Martin Dodd eli Britneyn ar-tyyppi pyysi 
mua tekemään Britneylle biisin, ja sit mä 
aloin tehdä. Nyt se on valmis ja lähetetty 
eteenpäin, mutta vastauksia ei ole vielä 
kuulunut. Totta kai mä toivon, että se 
päätyy levylle”, mitä loistavimman 
työtarjouksen saanut Salovaara myhäilee. 
 

Värttinä BBC:n uuden vuoden 
lähetyksessä  
(Suomen Sillan Uutisviikko 51/2002) 
 
Värttinä on valittu Suomen edustajaksi 
BBC Radio 3:n uuden vuoden 
lähetykseen. Ohjelmassa esiintyy yhtyeitä 
kahdeksasta maasta eri puolilta maailmaa.  
Värttinän keikka äänitetään suorana 1. 
Tammikuuta kello 17.15 Yleisradion 
studiolla ja se välitetään Britanniaan 
sieltä. Ohjelman aikana 
maailmanmusiikkitoimittajat Lucy 
Duranja Andrew McGregor haastattelevat 
puhelimitse Värttinän jäseniä.  
 
Värttinä esittää lähetyksessä myös uusia 
kappaleita pian ilmestyvältä iki-levyltään. 
Yhtyeen kymmenes albumi julkaistaan 
yhtyeen 20-vuotisjuhlakonsertissa 
Helsingissä 23.2. 
 
G. Pula-aho viime vuoden suosikki  
(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003) 
 
Spede ja G. Pula-aho sekä espanjalainen 
Las Ketchup olivat viime vuonna 
pisimpään Suomen albumilistan ykkösinä.  
 
Speden ja papukaijan hahmossa 
esiintyneen Leo Jokelan levy Pure 
nenääs! Kaikki sketsit ja seikkailut 1960 
64 oli listaykkönen viisi viikkoa kuten 
myös Las Ketchupin levy Hijas Del 
Tomate.  
 
Suomalaisista kolme viikkoa ykkösenä oli 
Anssi Kelan levy Nummela. Levy on 
kiirinyt ennätyksellisen nopeasti Suomen 
myydyimpien levyjen listalle, missä sen 
sijoitus on nyt 13.  Kolme viikkoa 
ykkösenä on ollut myös popstars 
formaatin suomalainen tyttöyhtye 
Gimmel levyllä Lentoon.  
 
Apulanta suosituin yhtye  
(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003) 
 
Ylen Radiomafia-kanavan äänestyksessä 
Apulanta oli ylivoimaisesti Suomen 
suosituin yhtye. Hiekka-albumillaan yhtye 
voitti lisäksi kotimaisten albumien sarjan.  
 
Toiseksi suosituin yhtye oli Timo 
Rautiainen & Trio Niskalaukaus ja 
kolmas oli hip hop -yhtye Kwan.  Vuoden 
suosituin kappale oli Don Huonojen 
Pyhimys. 
 
Schjerfbeck myytiin yli € 900.000  
(Suomen Sillan Uutisviikko 6/2003) 
 
Helen Schjerfbeckin maalaus Hälytys on 
myyty Christie'sin huutokauppakamarilla 
Lontoossa 600.000 punnalla eli noin € 
914.600. Taulun osti eurooppalainen 
yksityiskeräilijä.  
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Schjerfbeckin töistä on eniten maksettu 
maalauksesta Tanssikengät, jonka hinta 
nousi miljoonaan puntaan eli noin € 1,5 
miljoonaan vuonna 1990. Teos myytiin 
Sothebys'illä.  
 
Schjerfbeckin Itsepäinen tyttö myytiin 
Christie'sillä € 228.000 ja Äiti-teos € 
144.000.  
 
Kallein Suomessa myyty Schjerfbeckin 
työ on öljymaalaus Äitini, josta 
maksettiin € 875.000 Bukowski-
Hörhammerilla vuonna 2001. 
 
URHEILU 
 
Saku Koivu läpäisi tärkeän tarkastuksen 
(Iltalehti 03.02.2003) 
 
Saku Koivu otti taas ison askeleen 
taistelussaan syöpää vastaan. Vuosi 
hoitojen päättymisen jälkeen tehdyissä 
tiukoissa testeissä Montrealin miehen 
elimistöstä ei löydetty merkkejä 
sairaudesta. 
 
Wadan säännöstö tyrmätään Suomessa 
(Helsingin Sanomat 05.12.2002) 
 
Oikeus- ja ulkoministeriön mielestä 
Suomen ei pitäisi allekirjoittaa Maailman 
antidopingtoimiston (Wada) 
valmistelemaa koko maailman kattavaa 
antidopingsäännöstöä. Ministeriöiden 
mielestä säännöstö on epämääräinen ja 
paikoin jopa Suomen perustuslain 
vastainen. 
 
Mika Häkkinen harjoittelee rallia 
Ruotsissa 
(Iltasanomat 11.12.2002) 
 
Formula ykkösten kaksinkertainen 
maailmanmestari Mika Häkkinen on 
tekemässä paluun kilpa-auton rattiin. 
 
F1-uransa jo päättänyt Häkkinen on 
Aftonbladetin mukaan vielä ennen joulua 
menossa testaamaan ralliautoa Ruotsin 
teille. 
 
Lehden mukaan Häkkisen kartturiksi 
ryhtyy Tommi Mäkisen entinen 
kakkoskuski Risto Mannisenmäki. 
 
Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan 
Häkkinen osallistuu Rovaniemen seudulla 
ajettavaan perinteikkääseen Tunturiralliin, 
jonka virallinen nimi on nykyään Arctic 
Lapland Rally. Lapin lumisilla teillä 24.-
25. tammikuuta ajettava ralli kuuluu sekä 
ralliautoilun SM- että EM-sarjaan. 
 
 
 
 
 

Sievisellä mitaliputki päällä 
(Helsingin Sanomat 13.12.2002) 
 
Jani Sievisellä on taas mitaliputki päällä. 
Vuosi sitten paluun arvokisamitaleille 
tehnyt Sievinen voitti joulukuussa 200 
metrin sekauinnin lyhyen radan EM-
kultaa.  
 
Viime joulukuussa Sievinen otti 
vastaavissa kisoissa suosikkimatkallaan 
hopeaa. Keväällä lyhyen radan MM-
kisoissa väri vaihtuikin tuttuun kultaiseen, 
ja kesän pitkän radan EM-kisoissa 
Sievinen ui vielä huikean ajan.  
 
Aika 1.55,47 on kova, Sievisen uran 
kärkipäässä. Se on silti lähes sekunnin 
Sievisen omaa lyhyen radan ME:tä 
hitaampi.  
 
Sievinen aloitti kokeneen ketun tavoin 
rauhallisesti. Viime vuoden voittaja Peter 
Mankoc repäisi perhos- ja selkäosuuksilla 
kaulaa muihin, mutta rintauinnissa 
Sievinen kuroi eron kiinni. Vapaalla hän 
meni menojaan. "Rintauinti oli varmaan 
urani hurjin", Sievinen hämmästeli.  
 
Kumparelaskijat jatkavat menestystään 
maailmancupissa  
(Suomen Sillan uutisviikko 49/2002) 
 
Suomalaiset kumparelaskijat jatkoivat 
maailmancupin mitalisijojen 
valloittamista Italian Sauze d'Oulxissa.  
 
Mikko Ronkainen voitti osakilpailun 
selvällä erolla ennen Kanadan Scott 
Bellavancea ja USA:n Travis Mayeria. 
Ronkainen sai tuomaristolta korkeimmat 
hyppy- ja käännöspisteet. Toinen finaaliin 
suoriutunut suomalainen oli 
kymmenenneksi sijoittunut Jari 
Savolainen 
 
Kalle Palander voitti maailmancupin 
tärkeimmän pujottelun 
(Helsingin Sanomat 27.01.2003) 
 
Kalle Palander teki sen mitä häneltä on jo 
odotettu ja voitti ensimmäisenä 
suomalaisena alppihiihdon 
maailmancupin kilpailun. Kaiken 
kukkuraksi Palanderin täysosuma tuli 
lajin paraatipaikalla Itävallan 
Kitzbühelissä. 
 
Marigold voittoisa Yhdysvalloissa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003) 
 
Helsingin Luistelijoiden HL:n Marigold 
IceUnity -ryhmä voitti 
muodostelmaluistelun Pohjois-Amerikan 
mestaruuskilpailun seniorisarjan 
perjantaina Yhdysvaltain Detroitissa. 
Saman seuran Musketeers voitti 
juniorisarjan.  

Juniorisarjassa Helsingfors 
Skridskoklubin HSK:n Team Mystique 
oli neljäs.  
 
Marigold IceUnity voitti viime vuonna 
maailmanmestaruuden ja Suomessa se on 
ollut voittamaton. 
 
Rosberg ylpeä poikansa suorituksesta  
(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002) 
 
Formula ykkösten maailmanmestari 
vuosimallia 1982 Keke Rosberg katseli 
tiistaina ylpeänä Nico-poikansa F1 
debyyttiä. 17-vuotias Nico Rosberg ajoi 
tiistaina Williamsin F1-autoa Barcelonan 
radalla Espanjassa.  
 
”Yllätys ei enää riitä kuvaamaan tätä. En 
olisi voinut kuvitellakaan, että Nico 
pystyy tuolla kokemuksella ajamaan. Se 
lähti heti hyökkäämään. Yllätti minut 
täysin, että se pystyi ajamaan tuollaista 
tykkiä”, vanhempi Rosberg hämmästeli.  
 
Ensi kaudella Nico kilpailee F3-sarjassa. 
Sen jälkeen ura voi jatkua jopa 
kuninkuusluokassa. 
 
Mattila taituroi lumilautailun Big Air -
mestariksi 
(Helsingin Sanomat 19.01.2003) 
 
Risto Mattila, 21, toi Suomelle 
ensimmäisen kultamitalin lumilautailun 
MM-kisoissa Itävallan Kreischbergissä 
voittamalla miesten hypyn Big Air -
finaalin. Suomalaisten mainion päivän 
täydensivät 17-vuotias Antti Autti 
pronssitilallaan ja Jukka Erätuli 
neljännellä sijallaan. 
 
MUUT UUTISET 
 
Suomi vietti itsenäisyyden 85-
vuotisjuhlaa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002) 
 
Suomen 85. itsenäisyyspäivää viettiin 6. 
joulukuuta erilaisin juhlamenoin eri 
puolilla Suomea.  
 
Itsenäisyyspäivää vietettiin koko maassa 
kauniissa lumipeitteisessä talvisäässä. 
Pakkasta oli etelän 10:stä pohjoisen 20 
pakkasasteeseen.  
 
Itsenäisyyspäivän juhlinta aloitettiin kello 
9 perinteisellä valtakunnallisella 
lipunnostotilaisuudella Helsingin 
Tähtitorninmäellä.  
 
Presidentti Tarja Halonen aloitti 
itsenäisyyspäivän juhlintansa kello 10.30, 
jolloin hän laski seppeleen Hietaniemen 
sankariristille Helsingissä. Seppeleen 
lasku on tasavallan presidentin 
itsenäisyyspäivän ohjelmassa viiden 
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vuoden välein. Hietaniemen jälkeen 
Halosen ohjelma jatkui käynnillä 
Uspenskin katedraalissa, minkä jälkeen 
oli vuorossa juhlajumalanpalvelus 
Helsingin Tuomiokirkossa.  
 
Puolustusvoimien valtakunnallinen 
itsenäisyyspäivän paraati järjestettiin 
puolilta päivin Lohjalla. Tilaisuudessa 
puhunut puolustusvoimain komentaja 
amiraali Juhani Kaskeala painotti yleisen 
asevelvollisuuden tärkeyttä muun muassa 
puolustuksen laadun takia.  
 
Myös köyhien ja kodittomien 
puolestapuhujana tunnettu Veikko Hursti 
järjesti Helsingissä Hakaniemen torilla 
itsenäisyyspäivän juhlan, Köyhien 
Linnanjuhlat. Tervapadoin koristellulla 
torilla vieraille tarjottiin jauhelihakeittoa, 
voileipiä ja kahvia. Jokaiselle halukkaalle 
annettiin mukaan myös vaatepaketti. 
 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 
huipentuivat presidentti Tarja Halosen 
emännöimään vastaanottoon 
Presidentinlinnassa kello 19. Juhlien 
kunniavieraiksi saapui 11 vielä elossa 
olevista 15:stä Mannerheim-ristin 
ritarista.  
 
Itsenäisyyspäivän juhlintaan 
Presidentinlinnaan oli kutsuttu noin 2.000 
vierasta. Linnan juhlien teemoja olivat 
tänä vuonna veteraanit, kuntoutus ja 
suomalainen elokuva. Presidentti kutsui 
vieraikseen myös 50 vuoden takaa 
Helsingin olympialaisissa kultaa 
voittaneet suomalaiset. 
 
Presidentti Tarja Halonen pukeutui Janne 
Renvallin suunnittelemaan harmaaseen 
silkki- ja pitsijuhlapukuun.  
 
Kansalaisaktivistien mielenosoitukset 
Presidentinlinnan liepeillä aiheuttivat 
tänäkin itsenäisyyspäivänä kahnauksia 
mielenosoittajien ja poliisin välillä. Ne 
ovat poikineet useita rikosilmoituksia 
sekä eduskuntakyselyn.  
 
Tänä itsenäisyyspäivänä presidentti 
Halonen myönsi kansalaisille yli 5.000 
kunniamerkkiä. Korkeimmat 
kunniamerkit saivat eduskunnan 
puhemies Riitta Uosukainen (Suomen 
Valkoisen Ruusun suurristi), arkkipiispa 
Jukka Paarma (Suomen Leijonan 
suurristi) ja diplomiekonomi Elisabeth 
Rehn (1. luokan Vapaudenristi 
rintatähtineen). 
 
Poliisilla täysi työ varjella Linnaa 
mielenosoittajilta 
(Helsingin Sanomat 07.12.2002) 
 
Kuokkavieraiden mielenosoitus 
itsenäisyyspäivän illalla aiheutti taas 

melkoisia ongelmia osalle Linnan juhliin 
kutsutuista, kun kymmenet 
mielenosoittajat sulkivat katuja ja 
piirittivät takseja.  
 
Poliisilla puolestaan oli täysi työ pitää 
Linna suojattuna mielenosoittajilta, jotka 
vastustivat muun muassa juhlia. 
Muutaman kerran oli todella lähellä, että 
poliisirivistö olisi pettänyt ja 
mielenosoittajat olisivat päässeet 
juoksemaan Linnaa kohti.  
 
Mellakkapoliisin rivit olivat koetuksella 
ainakin neljä kertaa. Poliiseja oli noin 
300, joista 200 oli mellakkavarustettuja 
joukkojenhallintapoliiseja. 
Mielenosoittajia oli ehkä runsaat 400, 
keski-iältään kahdenkymmenen 
molemmin puolin.  
 
Kuokkavierasjuhla 2002 -mielenosoittajat 
olivat uhanneet myös vallata Linnan, 
mikä johti poliisien laajoihin turvatoimiin.  
 
Tyytyväisyys presidentti Haloseen 
huippulukemissa 
(Helsingin Sanomat 24.12.2002) 
 
Presidentti Tarja Halonen näyttää 
saavuttaneen lähes jakamattoman suosion 
suomalaisten keskuudessa. Helsingin 
Sanomien Suomen Gallupilla teettämän 
kyselyn mukaan 89 prosenttia kansasta 
arvioi presidentin onnistumista 
arvosanalla melko tai erittäin hyvä. 
 
Suomi lisää biotunnisteen passiin 
Yhdysvaltojen vaatimuksesta 
(Helsingin Sanomat 13.02.2003) 
 
Yhdysvallat alkaa vaatia kaikilta 
suomalaisilta matkustajilta viisumin, ellei 
uusissa passeissa ole biotunnistetta ensi 
vuoden lokakuusta lähtien. Sama koskee 
kaikkia muitakin maita, joista voi 
matkustaa Yhdysvaltoihin ilman viisumia. 
 
Yhdysvallat edellyttää, että 
viisumittomista maista saapuvien 
matkustajien passit on voitava lukea 
tietokoneella ja niissä on oltava 
biotunniste. Jos joku valtio ei saa 
järjestelmää valmiiksi lokakuuhun 2004 
mennessä, Yhdysvallat uhkaa purkaa 
viisumittomuuden kyseisen maan kanssa.  
 
Vaatimus on yksi lukuisista 
toimenpiteistä, joita Yhdysvallat on 
tehnyt syyskuun 2001 terrori-iskujen 
jälkeen.  
 
Kasvojen, sormenjäljen tai silmän iiriksen 
tunnistamiseen perustuva passi on 
vaikeampi väärentää kuin nykyiset 
matkustusasiakirjat.  
 

Yhdysvaltoihin matkustavien 
suomalaisten ei tarvitse vaihtaa ensi 
vuoden aikana passiaan uuteen, sillä 
biotunniste on oltava vain 26. lokakuuta 
2004 ja sen jälkeen myönnetyissä 
passeissa. Sitä ennen myönnetyillä 
passeilla voi matkustaa nykyiseen tapaan, 
kunnes passi vanhenee.  
 
EU:n jäsenvaltiot määrittelevät yhdessä 
kevään aikana, millaisen biotunnisteen ne 
ottavat käyttöönsä. Sen jälkeen Suomen 
on laadittava muutokset lainsäädäntöön ja 
passilomakkeisiin.  
 
Sisäministeriön Nokelainen myöntää, että 
biotunnisteella varustettu passi tulee 
maksamaan hakijalle nykyistä enemmän. 
Sitä, kuinka paljon hinta nousee, hän ei 
vielä arvioi.  
 
Uljas Anna uusi Miss Suomi 
(Iltalehti, Helsingin Sanomat 10.02.2003) 
 
Upeasta Anna Strömbergistä kruunattiin 
Miss Suomi 2003. Kristiinankaupungista 
kotoisin oleva kaunotar muuttaa ensi 
töikseen Helsinkiin sekä ajaa ajokortin. 
 
Mitata: 176 cm, 59 kg, 89-66-95 

 
Kristiinankaupungista kotoisin oleva 
Anna opiskelee merkonomiksi. 
Tulevaisuudessa hän haluaa suuntautua 
markkinointialalle tai vaihtoehtoisesti 
lääkäriksi.  
 
Aerobickia, kuntosalilla käyntejä ja 
ratsastusta harrastava Anna on nähty 
muun muassa Suomen Neito kisojen 1. 
perintöprinsessana vuonna 2001. Anna on 
avoliitossa onnellisesti Robertinsa kanssa. 
”Tärkein valttini kisoissa on hymy ja 
iloinen mieli” ilmoitti Anna kisojen 
aikana. 
 

Miss Suomi 2003 Anna Strömberg 
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Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi 
valittiin porilainen, 23-vuotias Piritta 
Hannula. Hannulasta tuli myös lehdistön 
ja yleisön ihannetyttö, joka sai 
äänestyksessä viidenneksen katsojien 
antamista äänistä.  
 
Toiseksi perintöprinsessaksi nousi 21-
vuotias Suvi Hartlin Perniöstä.  
 
Valittiinko väärä missi? 
(Iltalehti 11.02.2003) 
 
Miss Suomi 2003 Anna Strömberg ehti 
tuskin painaa tiaraa kutreilleen, kun kansa 
jo ärähti.  
 
Suurin osa Iltalehti Onlinen lukijoista on 
sitä mieltä, että valtakuntaan valittiin 
aivan väärä missi. Peräti 63 prosenttia 
vastaajista oli sitä mieltä, että Anna ei 
ollut oikea valinta missiksi. 
 
Liikenteeseen uusia määräyksiä  
(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003) 
 
Vuoden vaihde toi uusia määräyksiä 
liikenteeseen.  
 
Hands free -laite tuli  pakolliseksi 
kännykkää autossa käyttäville. Laitetta on 
käytettävä myös silloin, kun auto on 
pysähtynyt liikennevaloihin tai ruuhkan 
takia. Käytöstä laistava saa € 50 
rikesakon.  
 
Vuoden alusta on lentokentillä tarkastettu 
myös ruumaan menevä matkatavara  niin 
koti- kuin ulkomaanlennoilla. 
Lentokoneeseen ei saa viedä mukanaan  
missään matkatavaroissa esim. 
nestemäisiä kaasuja, räjähteitä, 
ammuksia,  ilotulitteita ym. Tulitikut ja 
sytyttimet on laitettava 
käsimatkatavaroihin.  Helsinki Vantaalla 
kotimaanlennoilla lentävien lähtöselvitys 
hoidetaan  toistaiseksi 
ulkomaanterminaalissa 3, koska 
läpivalaisulaitteet eivät ole  vielä valmiina 
kotimaanterminaalissa.  
 
Jalankulkijoiden on käytettävä heijastinta 
pimeällä myös valaistuilla  teillä ja 
taajamissa. Heijastimen puuttumisesta ei 
silti rangaista.  
 
Polkupyöräilijän on käytettävä 
asianmukaista kypärää, mutta senkään  
puuttumisesta ei rangaista. 
 
Eino Leinon syntymästä 125 vuotta  
(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003) 
 
Eino Leinon syntymästä on tänä vuonna 
kulunut 125 vuotta. Lisäksi Leinon 
Helkavirsien ensimmäinen sarja ilmestyi 
100 vuotta sitten.  
 

Uransa aikana Leino (1878-1926) kirjoitti 
ja julkaisi lähes 70  teosta.  
 
Leinon syntymäpäivänä 6.7. vietetään 
myös runon ja suven päivää. 
 
Kuntien määrä väheni kahdella 
(Sisäasiainministeriö 20.12.2002) 
 
Kuntien määrä väheni vuodenvaihteessa 
kahdella, kun Raahe ja Pattijoki 
yhdistyivät Raahen kaupungiksi sekä 
Hamina ja Vehkalahti Haminan 
kaupungiksi. Kuntia on 446 vuonna 2003.  
 
Lisäksi vuoden alussa tuli voimaan 
pienempiä kuntajaotuksen muutoksia 
neljällä alueella. Kuntaraja muuttui 
Rääkkylän kunnan ja Kiteen kaupungin, 
Kokemäen ja Huittisten kaupunkien, 
Viitasaaren kaupungin ja Kannonkosken 
kunnan sekä Toholammin kunnan ja 
Sievin kunnan välillä. 
 
Uusimaa EU:n vauraimpia alueita 
(Suomen Sillan Uutisviikko 5/2003) 
 
Uusimaa sijoittuu Euroopan unionin 
vauraimpien alueiden joukkoon. 
Eurostatin selvityksen mukaan 
bruttokansantuote ylittää Uudellamaalla 
selvästi jäsenmaiden keskiarvon. 
 
Uudenmaan bruttokansantuote on 141 
prosenttia unionin keskiarvosta. Itä-
Suomi taas sijoittuu 75 prosentilla 
niukasti EU:n vähiten tuottavien alueiden 
ryhmään. Bruttokansantuote asukaslukua 
kohti vaihtelee Kreikan Ipeiroksen 47 
prosentista Lontoon 241 prosenttiin 
unionin keskiarvosta.  
 
EU-maiden vertailussa kaikkein 
vauraimpia alueita ovat Lontoo, Bryssel, 
Luxemburg ja Hampuri. 
 
Sähköinen asiointipalvelu avattu  
(Suomen Sillan Uutisviikko 50/2002) 
 
Uusi sähköinen asiointipalvelu lomake.fi 
on avattu osoitteessa www.lomake.fi.  
 
Palvelu tarjoaa kansalaisille, yksityisille 
ja yhteisöille mahdollisuuden asioida 
verkossa luotettavasti, tietoturvallisesti ja 
helppokäyttöisesti.  
 
Palveluun sisältyy sähköisiä 
verkkolomakkeita ja tulostettavia 
lomakkeita. Verkkolomakkeet voidaan 
täyttää, tarvittaessa allekirjoittaa ja 
lähettää sähköisesti. Verkkolomakkeiden 
määrää lisätään mahdollisimman 
nopeasti.  
 
Sisäasiainministeriön, 
valtiovarainministeriön ja eri 
viranomaisten yhteistyöhankkeena 

kehitetty lomake.fi on palvelujen 
tarjoajille, viranomaisille, yrityksille ja 
yhteisöille uusi sähköinen palvelukanava. 
 
Tekstiviestiliput tulivat jäädäkseen 
metroon ja raitiovaunuihin 
(Helsingin Sanomat 19.11.2002) 
 
Helsinkiläiset voivat tulevaisuudessakin 
ostaa raitiovaunu- ja metroliput 
tekstiviestinä kännykkään, esittää 
kaupunginhallitus. 
 
Tekstiviestilippuja on myyty vuonna 2002 
kokeiluluontoisesti raitiovaunujen, metron 
ja Suomenlinnan lauttojen matkustajille. 
Myynnistä saadut kokemukset ovat olleet 
niin hyviä, että kokeilu halutaan muuttaa 
pysyväksi käytännöksi vuoden 2003 
alusta. 
 
Tekstiviestilippuja myytiin 4.000 lipun 
vuorokausivauhtia ja vuodeksi 2003 
määrän odotetaan vain kasvavan. 
 
Busseihin lippu ei käy, koska sen 
aitouden toteaminen voisi olla kuskille 
liian hankalaa ja bussit myyvät edelleen 
kertalippuja. Kelpoisuusaluetta on 
kuitenkin tarkoitus laajentaa myöhemmin. 
 
Tekstiviestilipun ostaja saa lipun 
kännykkäänsä joko suomen- tai 
ruotsinkielisenä paluuviestinä, johon on 
liitetty tarkastuskoodi lipuntarkastajia 
varten. 
 
Pahviajokortit kelpaavat ensi vuonnakin  
(Suomen Sillan Uutisviikko 50/2002) 
 
Pahvinen ajokortti kelpaa ensi vuonnakin 
liikenteessä, sillä ajo-oikeus säilyy 
kortilla niin kauan kuin se on voimassa. 
 
Väärinkäsitysten takia poliisissa on ollut 
ruuhkaa ajokortin vaihtajista, sillä on 
luultu, että pahvisen ajokortin voi enää 
kuluvan vuoden puolella vaihtaa 
muoviseen EU-ajokorttiin. Ensi 
vuonnakin vaihto käy päinsä tavalliseen 
tapaan, eikä kuljettaja joudu uudestaan 
autokouluun. 
 
Työnantajan pitää selvittää lasten pariin 
töihin tulevan rikostausta 
(Helsingin Sanomat 01.02.2003) 
 
Vuodenvaihteessa voimaan tulleen lain 
tavoite on vähentää lasten riskiä joutua 
seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi, 
väkivallan kohteiksi tai houkutelluiksi 
huumausaineiden käyttöön. Vastaava laki 
tuli voimaan Ruotsissa 2001 ja Saksassa 
jo 1976.  
 
Esimerkiksi opettajaksi, lastenhoitajaksi 
tai nuoriso-ohjaajaksi hakeutuva saa 
maksutta itseään koskevia tietoja 

http://www.lomake.fi/
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rikosrekisteristä. Siihen merkitään sakkoa 
ankarammat rangaistukset.  
 
Rikostausta selvitetään myös 
työharjoittelua ja siviilipalvelusta varten, 
ja laki koskee myös evankelis-luterilaisen 
kirkon uusia työntekijöitä kirkkolakiin 
tehdyn muutoksen myötä. 
Vapaaehtoistyöntekijöitä - kuten 
urheiluseuroissa ilman palkkaa toimivia - 
laki ei koske.  
 
Työnantajalla on velvollisuus pyytää 
nähtäväksi rikosrekisteriote, kun 
työnhakijaa ollaan palkkaamassa 
työskentelemään alaikäisten kanssa. Jo 
työpaikkailmoituksessa pitää mainita 
taustan selvittämisestä. Vanhojen 
työntekijöiden taustaa ei selvitetä.  
 
Rekisteriote on voimassa kuusi kuukautta, 
ja se pitää pyytää yli kolmen kuukauden 
työsuhteisiin.  
 
Alun perin taustaselvitystä kaavailtiin 
vain seksuaalirikoksista, mutta se 
ulotettiin myös väkivalta- ja 
huumerikoksiin.  
 
Seksuaalirikoksista tuomittuja 
työnhakijoita löytyi rekisteristä 
(Helsingin Sanomat 01.02.2003) 
 
Ensimmäiset seksuaalirikoksista tuomitut, 
lasten kanssa työssään tekemisiin joutuvat 
työnhakijat ovat jo löytyneet rekistereistä. 
Oikeusrekisterikeskukseen 
Hämeenlinnaan on tullut tammikuun 
aikana noin 6.400 hakemusta 
rikosrekisteriotteen saamiseksi.  
 
Laki lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan 
vuoden alussa. Alaikäisten parissa 
työskentelyn esteiksi katsotaan seksuaali-, 
väkivalta- ja huumausainerikokset. 
 
Enemmistö eli lähes puolet 
Oikeusrekisterikeskukseen saapuneista 
otepyynnöistä on yhden esimerkkipäivän 
hakemusten perusteella tullut 
lastenhoitotehtäviin  eli lähinnä 
päiväkotiin töihin hakevilta. Opetustyön 
tekijät on toinen suuri ryhmä. Loput ovat 
terveydenhoitoon ja sosiaalialalle sekä 
vapaa-ajan ohjaukseen kuten 
kerhotoimintaan hakeutuvia.  
 
Rikostaustaa ei selvitetä niiltä, joiden 
työtehtävät kestävät yhden vuoden aikana 
yhteensä enintään kolme kuukautta. 
Rajaus on aiheuttanut hämminkiä etenkin 
kouluissa, joissa käytetään kiertäviä 
opettajia ja sijaisia hyvinkin lyhyitä 
jaksoja.  
 
Työnantajana sijaisillakin on useimmiten 
kunta, mutta sijaisuuksista päättäviä eli 

esimerkiksi rehtoreita voi olla pilvin 
pimein. Työnantajan eli käytännössä 
rehtorin velvollisuus on pyytää työhön 
valitulta rikosrekisteriote. Esimerkiksi 
Helsingissä tilapäisiä opettajia tarvitaan 
vuodessa parituhatta. "Heitä on neuvottu 
kulkemaan ikään kuin rekisteri 
kainalossa", sanoo henkilöstösuunnittelija 
Marjo Sotala.  
 
Valtaosa uusista papeista naisia 
(Helsingin Sanomat 10.02.2003) 
 
Naispappeus herättää yhä keskustelua, 
vaikka kehitys näyttää ajaneen siitä ohi: 
jo 30 prosenttia papeista on naisia, ja 68 
prosenttia viime vuonna vihityistä 
papeista oli naisia. 
 
Myyjä on suomalaisen yleisin ammatti 
(Helsingin Sanomat 22.01.2003) 
 
Tilastokeskuksen väestölaskenta 2000 -
tietojen mukaan myyjät ja tuote-esittelijät 
muodostivat vuonna 2000 maan 
suurimman ammattikunnan. Vielä viisi 
vuotta aiemmin ykköspaikalla olivat 
maanviljelijät ja eläintenkasvattajat.  
 
"Muutoksen takana on maanviljelijöiden 
ikärakenne: yhä useampi jää eläkkeelle 
eikä tilan jatkajaa ole. Nykyisin myös 
keskitytään entistä suurempiin tiloihin", 
pohtii tilastopäällikkö Kaija Ruotsalainen 
Tilastokeskuksesta.  
 
Tuoreen tilaston lähteinä Tilastokeskus on 
käyttänyt hallinnollisia rekistereitä kuten 
eläkevakuutus- ja työnantajarekistereitä. 
isäksi tietoja on kerätty lähes 40.00 
järjestäytymättömältä työnantajalta. 
 
Viisi vuotta aiemmin tehdyssä tilastossa 
14 yleisimmän ammatin joukkoon 
kuuluivat myös posti- ja 
pankkitoimihenkilöt, päiväkotiapulaiset ja 
perhepäivähoitajat sekä peruskoulun ja 
lukion lehtorit ja tuntiopettajat. Nyt tilalle 
ovat nousseet tarjoilutyöntekijät, 
perushoitajat ja lähihoitajat sekä 
kotiavustajat ja henkilökohtaiset 
avustajat. Muutosten takana näkyvät 
myös sellaiset ilmiöt kuin 
pankkimullistukset ja asiakkaiden 
siirtäminen tiskeiltä koneille, 
ravintoloiden lisääntyminen sekä väestön 
ikääntyminen. 
 
Suomi alkaa vetäytyä Bosnian 
operaatiosta 
(Helsingin Sanomat 04.12.2002) 
 
Suomalaisten rauhanturvasotilaiden 
vetäminen kokonaan pois Naton 
johtamasta Bosnian Sfor-operaatiosta 
alkaa.  
 

Ensimmäinen 25 hengen erä kotiutetaan 
heti, ja loput 80 sotilasta tulevat 
kotimaahan ensi elokuussa. Bosniaan jää 
vielä suomalaisia poliiseja.  
 
Presidentti Tarja Halonen päätti Bosnian 
joukon kotiuttamisesta tiistaina. Samalla 
hän päätti lähettää suomalaisjoukon YK:n 
rauhanturvaoperaatioon Etiopian ja 
Eritrean rajaseudulle. Eritreaan lähtee 
enintään 200 hengen esikunta- ja 
vartiokomppania kesäkuun alkuun 
mennessä.  
 
Poliittinen linjanveto 
rauhanturvajoukkojen muutoksista tehtiin 
hallituksessa jo aiemmin tänä vuonna. 
Bosniasta vetäydytään, koska Suomi saa 
ensi vuonna johtoonsa Kosovon Nato 
operaatiosta yhden prikaatin.  
 
Eritreaan taas lähdetään sen vuoksi, ettei 
Suomi ole tarkkailijoita suuremmalla 
joukolla nyt mukana yhdessäkään YK:n 
operaatiossa, ja Suomi haluaa korostaa 
YK:n merkitystä rauhanturvaamisessa.  
 
Bosniaan suomalaiset menivät vuoden 
1996 alussa pataljoonan kokoisella 
joukolla. Nyt Bosniassa on enää 105 
suomalaista Cimic-tehtäviin erikoistunutta 
sotilasta. Heidän tehtävänsä siirtyvät 
paikallisille siviiliviranomaisille ja 
järjestöjen vastuulle.  
 
Suomalainen kenraali Kiljunen johtaa 
Nato-operaatiota Kosovossa. 
(Helsingin Sanomat 13.02.2003) 
 
Ensi kertaa Natoon kuulumattoman maan 
upseeri johtaa Naton prikaatia. 
 
Suomalainen prikaatin kenraali Paavo 
Kiljunen, 51, ryhtyy toukokuun alussa 
johtamaan puolen vuoden ajan Kosovossa 
Keskistä prikaatia ja sen esikuntaa. 
Prikaatin monikansallisessa esikunnassa 
alkaa työskennellä silloin 25 suomalaista 
upseeria, jotka ovat parhaillaan 
Niinisalossa koulutettavina.  
 
Kosovossa palvelee noin 800 suomalaista 
rauhanturvaajaa. Suomi on ollut mukana 
operaatiossa vuoden 1999 elokuusta 
lähtien. 
 
Turvapaikan hakijoiden määrä nousi  
(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002) 
 
Suomesta turvapaikkaa hakevien määrä 
on melkein kaksinkertaistunut. YK:n 
pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan tänä 
vuonna hakijoita on ollut 96 prosenttia 
enemmän kuin tammi - lokakuussa 
vuonna 2001. Turvapaikanhakijoita oli 
kaikkiaan 2.805. Kasvu on suurinta EU:n 
alueella, mutta määrä on silti pieni. 
 



 

 25 

Vioittunut hermo voidaan tulevaisuudessa 
korvata keinotekoisesti 
(Verkkouutiset 19.12.2002) 
 
Suomessa on luotu menetelmä, jolla 
hermosoluverkoston solujen 
käyttäytymistä voidaan seurata jopa 
useiden viikkojen ajan. Menetelmältä 
odotetaan lääketieteellisiä läpimurtoja 
hermoverkkotutkimuksessa, 
lääkeainetutkimuksessa sekä lääkkeiden 
kehityksessä. Tulevaisuudessa myös 
ihmisen joitakin vioittuneita hermoverkon 
osia voitaneen korvata tekokudoksella. 
 
Suomalaisyritys luomassa tehokkaan aids-
rokotteen 
(Helsingin Sanomat 08.12.2002) 
 
Tamperelainen biotekniikan yritys 
kehittelee tehokasta ja halpaa aids 
rokotetta, kertoo sunnuntain Aamulehti. 
Tutkijat sanovat rokotteen tulevan 
markkinoilla ehkä vuonna 2008. 
Ihmiskokeiden mukaan potilaan 
puolustusjärjestelmä kykenee reagoimaan 
tehokkaasti hi-virukseen.  
     
Aamulehden mukaan vastikään julkaistut 
koetulokset nostavat tamperelaistutkijat 
kärkeen halvan ja tehokkaan aids 
rokotteen kehittämisessä.  
 
"Olemme onnistuneet saamaan tulokset 
tuhat kertaa pienemmillä annosmäärillä 
kuin kilpailijamme. Tällä on merkitystä, 
kun hiv-rokotetta tarvitaan edullisesti 
sadoille miljoonille", sanoo FIT Biotech 
yrityksen johtoryhmään kuuluva 
professori Kai Krohn.  
 
Hiv-rokotteen kustannuksiksi voisi tulla 
reilusti alle € 50 henkeä kohti, mikä 
mahdollistaisi rokotukset myös 
kehitysmaiden väestölle.  
 
Kokeiden mukaan rokotteella voitaisiin 
ehkäistä hiv-tartunta jopa 70 prosentin 
teholla.  
     
Biotchin ihmiskokeet perustuvat 
länsimaissa vallitsevaan mutta muualla 
harvinaisempaan aidsin B-alatyyppiin. 
Lopullisena tavoitteena on kuitenkin 
kehittää rokote, joka tehoaisi taudin 
kaikkiin alatyyppeihin.  
 
Pohjoismaat varautuvat isorokkoa vastaan 
(Helsingin Sanomat 17.01.2003) 
 
Pohjoismaat varautuvat mahdolliseen 
isorokkoepidemiaan. Tuoreessa 
suunnitelmassa on toimintaohjeet 
rokotuksista siltä varalta, että joku päästää 
yli 20 vuotta sitten luonnosta hävitetyn 
viruksen liikkeelle. 
 
 

Suomalaiset sairastuvat elintasosyöpiin 
(Yle 24 Online 09.12.2002)  
 
Rintasyöpä ja eturauhasen syöpä 
vahvistavat asemiaan suomalaisten 
yleisimpinä syöpätyyppeinä. 
Syöpärekisterin tuoreen tilaston mukaan 
vuonna 2000 rintasyöpään sairastui yli 
3.600 naista, eturauhasen syöpään yli 
3.300 miestä. 
 
Rintasyövän yleistymisen taustalla ovat 
muun muassa lasten saanti-iän nousu sekä 
liikunnan väheneminen. Eturauhassyövän 
kohdalla tilannetta selittävät taas 
parantunut diagnostiikka ja tehostuneet 
seulonnat, joiden avulla saadaan selville 
myös piilevät sairaustapaukset. 
Rintasyöpä ja eturauhassyöpä ovat yleisiä 
etenkin teollistuneissa maissa, joten 
kehitys Suomessa on saman suuntainen 
kuin muissakin länsimaissa.  
 
Miehillä toiseksi yleisin keuhkosyöpä 
vähenee yhä tupakoinnin vähentyessä. 
Naisilla keuhkosyöpä sen sijaan on 
hiljalleen yleistynyt 1950-luvulta ja on 
nyt neljänneksi yleisin syöpätyyppi. 
 
Naisten toiseksi yleisin syöpä on 
kohdunrungon syöpä, johon vuonna 2000 
sairastui 695 naista.  Kaikissa ikäryhmissä 
yleistyy non-Hodgkinin lymfooma eli 
erilaiset pahanlaatuiset kasvaimet 
imusolmukkeissa.  
 
Väestön ikääntyessä muut ihosyvät kuin 
melanooma yleistyvät edelleen, niihin 
sairastui noin 860 suomalaista.  
 
Suolistosyövät ovat edelleen yleisiä sekä 
miesten että naisten keskuudessa. 
Uusimman tilaston mukaan niihin 
sairastui yli 2000 suomalaista.  
 
Väheneviin syöpätyyppeihin kuuluu 
mahasyöpä, joka vuonna 2000 oli miesten 
7. yleisin syöpä, vuonna 1999 vielä sijalla 
viisi. Naisilla mahasyöpä on putoamassa 
kymmenen yleisimmän syövän joukosta. 
Myös kohdunkaulan syöpään 
sairastuneiden määrän kasvu näyttää 
vuonna 2000 tasaantuneen.  
 
Suomalaisille kertyy kiloja 
(YLE24 24.01.2003) 
 
Suomalaiset lihovat, vaikka liikunta 
lisääntyy ja ruokailutottumukset 
muuttuvat terveellisemmiksi. 
Kansainterveyslaitoksen tekemän 
kyselytutkimuksen mukaan viime vuonna 
suomalaismiehistä 55 prosenttia ja 
naisista 39 prosenttia oli ylipainoisia. 
 
Alueellisesti tarkastellen ylipainoisuus oli 
edelleen yleisempää muualla Suomessa 
kuin Uudellamaalla.  

Moni vastaajista ilmoitti parantaneensa 
elintapojaan. Liki 40 prosenttia oli 
vähentänyt rasvankäyttöä, neljäsosa 
vaihtanut rasvan laatua terveellisempään 
ja yli kolmannes lisännyt kasvisten 
osuutta ravinnossaan. Alueelliset erot 
ruokailutottumusten suhteen ovat 
vähentyneet.  
 
Liikuntaa ilmoitti lisänneensä 27 
prosenttia suomalaisista. Vähintään 
kahdesti viikossa liikuntaa harrasti 
miehistä 62 ja naisista 66 prosenttia.  
 
Päivittäin tupakoivien määrässä ei ole 
tapahtunut muutosta edellisvuoteen. 
Viime vuonna miehistä 28 prosenttia ja 
naisista 20 prosenttia tupakoi päivittäin, 
satunnaisia tupakoijia oli 7 prosenttia.  
 
Alkoholin käyttö pysyi viime vuonna 
edellisvuoden tasolla. Käyttö on 
kasvusuunnassa ja runsainta Uudenmaalla 
sekä naisten että miesten keskuudessa.  
 
Kansanterveyslaitoksen tekemä 
suomalaisten terveyttä ja elintapoja 
arvioiva tutkimus perustuu 3.259 
suomalaisen kyselyvastauksiin.  
 
Halpalääkkeet tunkevat myyntilistoille 
(Helsingin Sanomat 16.01.2003) 
 
Suomen myydyimpien lääkkeiden lista 
saattaa mennä huhtikuun alussa uusiksi. 
Silloin tulee voimaan laki, jonka mukaan 
apteekin on pääsääntöisesti vaihdettava 
lääkärin määräämä lääke halvimpaan 
tarjolla olevaan rohtoon. 
 
Lea Pulkkiselle Euroopan psykologien 
palkinto 
(Helsingin Sanomat 20.12.2002) 
 
Jyväskylän yliopiston professorille Lea 
Pulkkiselle on myönnetty Euroopan 
psykologiliiton vuoden 2003 Aristoteles-
palkinto. Hän on ensimmäinen 
suomalainen ja ensimmäinen nainen, joka 
on saanut palkinnon.  
 
Palkinto myönnetään joka toinen vuosi 
tunnustetulle eurooppalaiselle 
psykologille tai -ryhmälle, joka on 
edistänyt psykologian tutkimusta tai 
ammattikäytäntöä. Pulkkinen vastaanottaa 
palkinnon kesäkuun 6. päivänä Wienissä.  
 
Lea Pulkkinen oli Suomen ja Ruotsin 
yhteinen palkintoehdokas ja hänen 
palkitsemisperusteensa oli laaja, tiedettä 
ja ammattikäytäntöä ainutlaatuisella 
tavalla yhdistävä elämäntyö 
persoonallisuus- ja sosiaalipsykologian 
alalla.  
 
Pulkkisen palkitsemiseen vaikutti myös 
hänen aktiivinen osallistumisensa 
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yhteiskunnalliseen keskusteluun, 
päätöksentekoon ja koulutuksen 
uudistamiseen sekä uusien käytäntöjen 
kehittäminen lasten ja nuorten kehityksen 
tukemiseksi päivähoidossa ja koulussa.  
 
Aiemmin Pulkkinen on valittu mm. 
Vuoden naiseksi, Vuoden professoriksi ja 
viime vuonna hänelle myönnettiin 
400.000 mk:n arvoinen Suomen 
tiedepalkinto.  
 
Merkittävä tiedepalkinto Riitta Harille 
(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2003) 
 
Akatemiaprofessori Riitta Hari on saanut 
tämän vuoden Louis-Jeantet-säätiön 
lääketieteen palkinnon.  
 
Vuosittain jaettava palkinto myönnetään 
Euroopan merkittävimmille 
biolääketieteen tutkijoille. Kolme 
palkittua tutkijaa saavat jokainen € 
400.000 tutkimusrahan lisäksi € 75.000 
henkilökohtaisen palkinnon. 
 
Perustelujen mukaan Riitta Hari on 
edelläkävijä ihmisaivojen 
aivokuoritoimintojen kartoittamisessa. 
Hän on ollut kehittämässä 
magnetoenkefalografia (MEG) 
menetelmää. Hari on ensimmäinen 
palkinnon saanut suomalainen. 
 
Suomalaisretkikunta lähdössä 
Etelämantereelle 
(Yle 24 Online 07.11.2002) 
 
Suomen kymmenes Etelämanner-
retkikunta valmistautuu uuteen 
tutkimusmatkaan.  
 
Retkikunnan tulevat asuintilat lähtivät 
kohti Etelämannerta keskiviikkona ja itse 
retkikunnan matka alkaa joulukuun 
alussa. Venäläinen merentutkimusalus r/v 
Akademik Fedorov kiinnittyi 
keskiviikkona Helsingin Hernesaareen 
tulevien asuintilojen lastausta varten.  
 
Finnarp 2002 -retkikunta puolestaan 
lentää joulukuun alussa yhdessä 
ruotsalaisen, norjalaisen ja saksalaisen 
retkikunnan kanssa Etelä-Afrikkaan ja 
jatkaa sieltä Etelämantereelle 
venäläisaluksella. Perille pyritään 
jouluksi.  
 
14-henkistä suomalaista retkikuntaa 
johtaa Henrik Sandler 
Merentutkimuslaitokselta.  Retkikunnan 
tärkein tehtävä on rakentaa 
tutkimusasema Aboalle lisää työ- ja 
asuintiloja sekä peruskorjata nykyisiä. 
Kolmen hengen retkikunta tekee 
tutkimusmatkan sisämaan vuoristoon. 
Kotimatkalle retkikunnan on tarkoitus 
lähteä helmikuussa.  

Suomi on keksintöjen ihmemaita 
(YLE 24 Online 17.02.2002) 
 
Suomi, Ruotsi, Tanska ja Hollanjti ovat 
Euroopan johtavia innovaatiomaita eli 
keksintöjen ja tuotannon kehittelijöitä. 
EU-komission mittareiden mukaan Suomi 
ja Ruotsi johtavat yritysten tutkimus- ja 
kehitystoimintaa ja ovat kärjessä myös 
huipputeknologian patenteissa. 
 
Erityisen merkittäviä alueita 
innovatiivisuudessa ovat muun muassa 
Suur-Tukholma, Suomen Uusimaa ja 
Pohjois-Suomi, Noord-Brabant 
Hollannissa ja Madridin alue Espanjassa. 
Komission tilastoissa on mukana myös 
tietoja unionin ulkopuolisista maista. 
EU:n innovaatiojohtajille vertoja vetävät 
Sveitsi ja Islanti.  
 
Eurooppa on tutkimuksen mukaan 
edelleen jäljessä innovaatioissa 
Yhdysvaltoja ja Japania, mutta 
maanosamme on parantamassa tahtia 
koko ajan. Innovaatioiden edistämisessä 
Euroopan kasvuprosentti on 55 ja 
Yhdysvaltain noin 68.  
 
Sumuvalkokangas Vapriikkiin  
(Suomen Sillan Uutisviikko 4/2003) 
 
Media-alan uusin keksintö 
sumuvalkokangas on sijoitettu 
Tampereella Museokeskus Vapriikin 
aulaan. Läpikuljettava valkokangas on 
noussut erityisesti lasten suosikiksi.  
 
Tekniikan tohtori Ismo Rakkolaisen ja 
professori Karri Palovuoren keksimä 
sumuvalkokangas julkistettiin Turun 
tiedemessuilla lokakuussa. Valkokankaan 
on valmistanut turbulenssiasiantuntija, 
tekniikan lisensiaatti Mika Piirto.  
 
Sumuvalkokankaan laitteisto puhaltaa 
hienojakoisen vesihöyryn valkokankaan 
näköiseksi seinämäksi, johon kuva 
heijastetaan. Höyryn pinta pidetään 
tasaisena ilmavirtauksilla. Valkokankaan 
läpi voi kulkea ja kuvaa voi koskettaa. 
Kuvien kerrotaan näyttävän leijuvan 
ilmassa.  
 
Tampereen teknillisessä yliopistossa 
kehitetty valkokangas on herättänyt 
paljon huomiota niin Suomessa kuin 
ulkomailla. Siitä on saatu niin paljon 
tilauksia, että valmistukseen ja 
kehittämiseen perustetaan oma yhtiö. 
 
Suomi haluaa riskialukset pois 
Suomenlahden liikenteestä 
(Helsingin Sanomat 04.02.2003) 
 
Suomi vetoaa EU:n komissioon, jotta 
kesäoloihin tarkoitetut riskialukset 
saataisiin pois talviselta Suomenlahdelta.  

Pääministeri Paavo Lipponen (sd) 
keskusteli EU:n komission 
puheenjohtajan Romano Prodin kanssa 
Koiviston (Primorsk) satamaan matkalla 
olevan kreikkalaisen säiliöaluksen 
Stemnitsan liikennöinnistä.  
 
Prodi lupasi selvittää, voiko EU ulottaa 
meriliikenteen lainsäädännön kattamaan 
jääolosuhteet. Prodi myös lupasi olla 
yhteydessä Stemnitsasta Venäjän 
hallitukseen.  
 
Stemnitsa on noutamassa Koivistolta 
kolmatta öljylastiaan tänä vuonna. 
Suomen mielestä alus ei sovi 
Suomenlahden talvioloihin. Venäjä on 
myöntänyt laivalle jääpassin omien 
jääluokitustensa perusteella, jotka eivät 
ole yhteneviä Suomen luokitusten kanssa.  
 
Liikenneministeri Kimmo Sasikin (kok) 
kirjelmöi Stemnitsasta Venäjän, Kreikan, 
Ruotsin ja Hollannin viranomaisille. Sasi 
vetosi uudestaan venäläiseen 
virkaveljeensä Sergei Franckiin ja toivoi 
tämän myötävaikuttavan siihen, että 
Suomenlahden öljynkuljetuksissa 
käytettäisiin vain sopivaa kalustoa.  
 
Suomi yrittää vaikuttaa myös Kreikkaan, 
jonka lipun alla alus purjehtii. Kreikka on 
nyt EU:n puheenjohtajamaa.  
 
Säiliöalus Prestigen uppoamisen 
jälkimainingeissa Kreikka korosti omassa 
ohjelmanjulistuksessaan 
meriturvallisuuskysymyksiä.  
 
Ruotsiin ja Hollantiin vetoomukset 
lähtivät, koska Stemnitsa on vienyt 
Koivistolta lastit molempiin maihin. 
Ruotsi ilmoitti, ettei se voi estää 
Stemnitsaa saapumasta Göteborgiin, 
jonka lähelle Brofjordeniin alus vei 
edellisen öljylastinsa.  
 
Suomalaisten Stemnitsa-huolet näyttivät 
ainakin osin helpottavan, sillä aluksen 
kolmas matka Koivistolle jää Minerva 
Marine -varustamon edustajan, kapteeni 
Karolos Vidalisin mukaan myös 
viimeiseksi tänä talvena.  
 
Laiva ei myöskään yritä väkisin puskea 
jäiden läpi vaan menee öljysatamaan vain, 
mikäli se onnistuu venäläisten murtajien 
avustuksella. Minerva ei kuitenkaan 
suostunut kertomaan, lähettääkö se muita 
aluksiaan tänä talvena Koivistolle. 
 
Katkennut kattopalkki luhisti osan 
uudesta messuhallista Jyväskylässä 
(Helsingin Sanomat 02. ja 06.02.2003) 
 
Messuhallin katon romahdus aiheutti 
vakavan vaaratilanteen Jyväskylän 
Lutakossa lauantaiaamuna,1. helmikuuta. 
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Rakennuksessa sisällä olleet 15 ihmistä 
ehtivät täpärästi pois sortuman alta. 
Kattoa ja seinärakenteita luhistui noin 
2.500 neliömetrin alalta.  
 
Turmassa oli kaikki edellytykset 
suuronnettomuudelle. Vielä perjantaina 
Jyväskylä Paviljongissa oli käynnissä 
Next Step -työpaikka- ja koulutusmessut. 
Kolmipäiväisessä tapahtumassa kävi 
päivittäin 10.000-15.000 vierasta. 
Perjantainakin samassa näyttelyhallissa 
olisi ollut yhtä aikaa ainakin satoja 
ihmisiä.  
 
Messu- ja kongressikeskuksen B 2 -halli 
otettiin käyttöön vain pari viikkoa sitten. 
Turman vahingot noussevat yli € 2 
miljoonan.  
 
Messuhallissa ensimmäisenä murtuneesta 
kattoristikosta on löytynyt valmistusvirhe. 
Onnettomuuden tutkintalautakunnan 
johtaja Tuomo Karppinen vahvisti, että 
liimapuuristikon yhdestä liitoksesta 
puuttui 26 vaarnatappia. 
 
Suomeen ensi vuonna kolme Hilton-
hotellia 
(Helsingin Sanomat 13.12.2002) 
 
Kansainvälisen Hilton-hotelliketjun 
väreihin siirtyy Suomessa ensi vuonna 
kolme hotellia, kaksi Helsingissä ja yksi 
Turussa.  
 
Ensimmäinen Hilton avaa ovensa jo 7. 
tammikuuta, kun Hakaniemen Strand 
Inter-Continental vaihtaa nimekseen 
Hilton Helsinki Strand. Kalastajatorppa 
vaihtaa Hiltonin merkin alle ensi 
syyskuun alusta. Samoin Turun Plaza-
hotelli muuttuu Hiltoniksi ensi syksynä.  
 
Suomessa Hilton-tuotemerkkiä edustavan 
Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja 
Aarne Hallama sanoo, että Hiltoneiksi 
muuttuvat hotellit valittiin sijainnin ja 
käyttötarkoituksen perusteella. Strandilla 
on nykyisinkin tärkeä asema 
kansainvälisten liikematkustajien 
hotellina Helsingin keskustassa. 
Kalastajatorppa täydentää Strandia 
kokous- ja bankettihotellina kauniilla 
paikalla meren rannalla lähellä keskustaa. 
Turun Plaza puolestaan palvelee 
paikallisille markkinoille sopivana 
liikematkustajien ja vapaa-ajan hotellina.  
 
Hallaman mukaan ainakaan toistaiseksi ei 
Suomeen ole tulossa useampia Hilton-
hotelleja.  
 
Kymmenen hotellin ketju Lappiin  
(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003) 
 
Kymmenen hotellin ketju on syntynyt 
Lappiin, kun kaksi perheyritystä yhdisti 

toimintojaan. Lapland Hotels -ketjun 
liikevaihto on € 50 miljoonaa ja ketju 
työllistää noin 250 henkilöä kautta 
vuoden. 
 
Järjestelyssä pääostajana on Olos Oy:n 
omistaja Pertti Yliniemi. Hänen 
yrityksensä osti 43 prosentin osuuden 
Sirkan Tähti Oy:stä. Yliniemen yrityksiin 
kuuluvat hotelli Pallas sekä Enontekiöllä 
sijaitsevat hotellit Kilpis, Hetta ja Lavi.  
 
Sirkan Tähti osti samalla myös kokonaan 
Ylläs-Ski Oy:n, joka hoitaa suurinta osaa 
Ylläksen matkailukeskuksen toiminnoista.  
Ketju aikoo suunnata myyntiponnistuksia 
yhä enemmän ulkomaille. Lapland 
Hotelsin asiakkaista tulee jo nyt noin 70 
prosenttia ulkomailta. 
 
Merialueet jäätyneet ennätyksellisesti  
(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003) 
 
Suomen merialueiden jääpeite on levinnyt 
ajankohtaan nähden laajemmalle alueelle 
kuin vuosikymmeniin. Jäätä on niin 
paljon, että koko Itämeri saattaa 
poikkeuksellisesti jäätyä.  
 
Merenkulkulaitoksen murtajalaivaston 
yhdeksästä aluksesta lähes kaikki ovat 
jatkuvassa käytössä. Jäät ovat jo 
hidastaneet Suomen kauppamerenkulkua 
jonkin verran.  
 
Koko Itämeri on jäätynyt viimeksi 1948 
ja melkein kokonaan vuonna 1987. 
Tämän talvinen pakkasennätys kirjattiin 
tammikuun alkupuolella Kuusamon 
Kiutakönkäällä, missä lämpötila laski -
41,9 asteeseen. Talven ennätyspakkasia 
koettiin myös mm. pääkaupunkiseudulla, 
Tampereella, Lahdessa ja Jyväskylässä, 
missä lämpötilat vaihtelivat -31 - -36,2 
asteen välillä.  
 
Jäät uhkaavat heikoimpia öljylaivoja 
(Helsingin Sanomat 16.01.2003) 
 
Suomenlahden kovat jääolot ovat jo 
vaaraksi heikoimpien öljylaivojen kululle. 
Tammikuun puolivälissä Venäjälle 
Koiviston öljysatamaan pyrkinyt 
liberialainen Romea Champion kääntyi 
takaisin Suursaaren lähistöllä ja 
kreikkalaisen Stemnitsan tulo peruuntui 
kokonaan.  
 
Itäisen Suomenlahden ankariin jääoloihin 
nähden aluksilla oli kevyt jäävahvistus, 
joten niiden tulo lähialueelle huolestutti 
Suomen viranomaisia. 
 
Happikato uhkaa pikkujärvien kalakantoja 
(Helsingin Sanomat 17.01.2003) 
 
Paha happikato uhkaa erityisesti Etelä-
Suomen pienten ja matalien järvien 

kalakantoja. Uudellamaalla happi on 
loppunut pikkujärvistä paikoin kokonaan.  
 
Monissa järvissä kaloja on kuollut 
jääkannen alle ja vesi haisee kauttaaltaan 
mädäntyneeltä.  
     
Näin varhain talvella alkanut hapettomuus 
voi kiihdyttää järvien rehevöitymistä ja 
enteilee kesäisiä sinileväkukintoja.  
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen 
ylitarkastajan Leena Villan mukaan 
järvissä on happea poikkeuksellisen 
vähän. "En muista, että koskaan olisi ollut 
näin huonoa tilannetta näin varhain 
talvella", Villa toteaa. "Kaloja varmaan 
kuolee vielä aika monessa järvessä."  
 
Matalat pikkujärvet oireilevat etenkin 
eteläisessä Suomessa, jossa vedet ovat 
reheviä. Ensin pitkä ja lämmin kesä 
kiihdytti järvien levätuotantoa. Kun syksy 
jäi välistä pois, vesi ei ehtinyt kiertää 
ennen pakkasten ja jäiden tuloa. 
Uudellamaalla järvet jäätyivät yli 
kuukautta tavallista aikaisemmin.  
 
Kotka ja Turku saamassa merimuseon 
(Helsingin Sanomat 21.03.2003) 
 
Opetusministeriö esittää Suomen 
merimuseon siirtämistä Helsingistä 
Kotkaan ja Turkuun.  
 
Varsinainen museo sijoittuisi Kotkaan, 
sivutoimipiste sekä pysyvä näyttely 
Turkuun Forum Marinum -
merikeskukseen.  
 
Uusiin tiloihin Kotkaan ja Turkuun museo 
muuttaisi Helsingin Hylkysaaresta 
kolmen - neljän vuoden kuluttua.  
 
Muuton myötä merimuseo on saamassa 
11 uutta virkaa nykyisten kahdeksan 
jatkoksi.  Lisäys mahdollistaa näyttelyjen 
ympärivuotisuuden. Hylkysaari on ollut 
avoinna vain kesäisin.  
 
Merimuseo maksanee vajaat € 3 
miljoonaa.  
 
Kanavauudistus hämmensi kuulijoita 
(Helsingin Sanomat 14.01.2003) 
 
Tammikuun puolessa välissä aloittaneiden 
Yleisradion uusien radiokanavien tarjonta 
hämmensi radion kuuntelijoita. Tuhannet 
kuuntelijat ilmoittivat mielipiteensä 
kanavauudistuksesta 
ohjelmapäivystykseen ja uusien kanavien 
nettisivujen keskustelu-palstoille. Monia 
kuuntelijoita ärsytti se, että vanha tuttu 
suosikkiohjelma ei alkanutkaan totuttuun 
aikaan. 
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Eduskunnan lisärakennuksen peruskivi 
muurattiin  
(Eduskunta/Uutisruutu 15.01.2003) 
 
Eduskunnan lisärakennuksen peruskivi 
muurattiin keskiviikkona 15. tammikuuta 
2003 kello 11.  
 
Louhinta- ja maankaivutyöt aloitettiin 
huhtikuussa ja runkotyöt marraskuussa 
2002. Rakennus valmistuu kesällä 2004. 
Peruskiven muurasivat rakennustoimi-
kunnan jäsenet puhemies Riitta Uosukai-
sen johdolla sekä rakentajien, arkkitehdin, 
suunnittelijoiden ja Helsingin kaupungin 
edustajat. 
 
Peruskiveen tallennettavassa lieriössä on 
eduskunnan lisärakennuksen peruskirja, 
joka allekirjoitettiin ennen tilaisuuden 
alkua, matrikkeli kansanedustajista, muu-
rauspäivän sanomalehtiä, käytössä oleva 
metallirahasarja ja muistio hankkeen 
vaiheista.  
 
Lisätilan tarve eduskuntatyöhön tuli ajan-
kohtaiseksi, kun Suomi liittyi vuonna 
1995 EU:n jäseneksi. Jäsenyys lisäsi eri-
tyisesti valiokuntasihteeristön työtä ja 
kokoustilojen tarvetta. Uusia tiloja 
tarvitaan myös kasvaneen kansainvälisen 
yhteistyön ja tiedonvälityksen takia. 
 
Kansanedustaja ja hänen avustajansa 
tekevät työtä samassa 9 neliömetrin 
työhuoneessa. Eduskunnan ravintola on 
myös käynyt ahtaaksi. Se on mitoitettu 
palvelemaan neljää sata asiakasta. 
Ruuhkapäivinä on yli tuhat kävijää. 
 
Lisärakennukseen on tulossa noin 300 
työhuonetta ja ravintola sekä valiokunta- 
ja kokoustiloja. Työhuoneista 200 
varataan eduskuntaryhmien käyttöön. 
Kukin ryhmä voi itse päättää tuleeko 
näihin huoneisiin kansanedustajia ja 
avustajia vaiko pelkästään avustajia. 
Uuteen rakennukseen sijoittuu myös 
eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto. 
Talossa avataan katutasoon kansalaisten 
palvelupiste.  
 
Tavoitteena on tiivistää kansalaisten ja 
kansanedustajien vuorovaikutusta sekä 
tarjota entistä laajemmin tietoa 
eduskunnasta. 
 
Hankkeen kustannusarvio on € 41,36 
miljoonaa ilman arvonlisäveroa. Summa 
on jo rahoitettu valtion talousarvioissa. 
 
Eduskuntatalon peruskivi laskettiin 
2.4.1927. Talo valmistui 1931. 
Lisärakennus, jossa on mm. eduskunnan 
kirjasto ja työtiloja, valmistui vuonna 
1978. Sen peruskivi muurattiin 6.10.1976. 
 
 

Vuosaaren sataman rakentaminen alkoi  
(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003) 
 
Vuosaaren sataman peruskivi muurattiin 
7. tammikuuta. Peruskiven muurasi 
liikenne- ja viestintäministeri Kimmo 
Sasi. Vuosaaren sataman on tarkoitus 
valmistua vuonna 2008.  
 
Helsingin kaupunki rakentaa sataman ja 
väylät. Kustannuksiin osallistuu alku-
vaiheessa valtio puolella ja kaupunki 
toisella puolella.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa 
lähiaikoina työryhmän selvittämään 
väylähankkeisiin liittyvien ympäristö-
kustannusten suuruus. 
 
Suomen väkiluvun kasvu kolmanneksi 
hitainta EU:ssa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003) 
 
Suomen väkiluku kasvoi viime vuonna 
kolmanneksi hitaimmin Euroopan 
unionissa. EU:n tilastolaitoksen Euro-
statin keräämien tietojen mukaan Suomen 
väkiluku kasvoi viime vuonna vain 0,24 
prosenttia, kun EU:n keskimääräinen 
väkiluvun kasvu oli 0,36 prosenttia.  
 
Suomen jälkeen jäivät vain Italia ja Saksa, 
joissa väkiluku kasvoi 0,14 ja 0,23 
prosenttia. Nopeimmin väkiluku nousi 
Irlannissa, missä kasvua oli 1,22 
prosenttia.  
 
Suomen väkiluvun kasvun vähäisyys 
johtuu ennen kaikkea maahanmuuton 
vähäisyydestä. Viime vuonna Suomeen 
muutti 1,1 henkilöä tuhatta ihmistä kohti, 
kun EU:n maahanmuuttokeskiarvo oli 2,7 
henkeä tuhatta henkeä kohti. 
 
Suomen väkiluku 5,2 miljoonaa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003) 
 
Suomen väkiluku oli vuodenvaihteessa 
5.206.100. Tilastokeskuksen arvion 
mukaan väestön määrä on kasvanut 
11.200 henkilöllä eli 0,2 prosenttia 
edellisvuodesta.  
 
Eniten väkimäärä on kasvanut 
Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Väki 
vähenee eniten Kainuussa, Lapissa ja 
Etelä-Savossa.  
 
Ulkomailta muutti Suomeen viime 
vuonna 17.800 ihmistä, kun edellisvuonna 
heitä muutti 19.000. Suomesta muutti pois 
13.000 ihmistä.  
 
Viime vuonna syntyi 55.500 lasta. 
Syntyneiden määrä on laskussa, mikä 
johtuu lähinnä hedelmällisyysikäisten 
naisten määrän laskusta. Kuolleita oli 
49.200. 

Yhä useampi nuori pari haaveilee 
suurperheestä 
(Helsingin Sanomat 26.01.2003) 
 
Nuoret perheet haaveilevat yhä useammin 
isosta perheestä. Pirttiviljelyn uusi 
tuleminen näkyy jo tilastoissakin. Kun 
kaikkien lapsiperheiden lapsimäärä 
väheni toissa vuonna yli 7 000:llä, 
vähintään nelilapsisten perheiden 
lapsimäärä kasvoi. 
 
Toisaalta yhä useampi nuori päättää myös 
olla hankkimatta lapsia ja keskittyä 
omaan uraan tai harrastuksiin. Pienten 
jalkojen töminää ei kaivata ainakaan heti 
yhteiselon alkutaipaleelle. Kun lasten 
hankintaa sitten lykätään, voi olla ettei 
haikara tule lasteineen käymään 
myöhemminkään. 
 
Yleisin lapsiperhetyyppi on edelleen 
aviopari ja lapsia. Niitä on kaksi 
kolmasosaa lapsiperheistä. Perusperheet 
ovat kuitenkin ainoa perhetyyppi, jonka 
määrä vähenee jatkuvasti. Perheiden 
lopullinen lapsiluku äitiä kohden on 2,3 
lasta. Luku saadaan laskemalla 
väestörakennetilastosta 38-47-vuotiaiden 
synnytykset äitiä kohden.  
 
Suomessa erotaan ennätysmäärin 
maailmassa. Vuosittain avioeroja 
myönnetään 13.000-14.000 ja jos sama 
tahti jatkuu, nyt solmituista avioliitoista 
lähes puolet päättyy eroon.  
 
Uusperheitä on kahdeksan prosenttia 
lapsiperheistä eli 48.000 perhekuntaa. 
Uusperheiden määrä on pysytellyt melko 
samalla tasolla 1990-luvun alusta lähtien.  
 
Yksinhuoltajaperheiden määrä on 
kasvanut enemmän kuin uusperheiden, eli 
hajonneen perheen tilalle ei kovin herkästi 
perusteta uutta.  
 
Satoja parisuhteita virallistettu 
(YLE24 14.01.2003) 
 
Viime vuonna rekisteröitiin kaikkiaan 456 
samaa sukupuolta olevien henkilöiden 
parisuhdetta, ilmenee 
Väestörekisterikeskuksen tiedoista. 
Miesparit ovat olleet hieman naispareja 
innokkaampia rekisteröimään suhteensa: 
suhteensa virallisti viime vuonna 
kaikkiaan 249 miesparia, kun naisten 
parisuhteita rekisteröitiin 207 kappaletta.  
 
Innokkaimmin suhteita rekisteröitiin heti 
lain astuttua voimaan: maalis-huhtikuussa 
suhteensa virallisti 122 pariskuntaa. 
Avioliittoja solmittiin viime vuonna 
kaikkiaan 29.632 kappaletta.  
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Suomesta punaviinimaa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003) 
 
Suomalaiset ostivat viime vuonna Alkosta 
18,5 miljoonaa litraa punaviinejä ja 18,1 
miljoonaa litraa valkoviinejä.  
 
Punaviini nousi ensimmäisen kerran 
valkoviiniä suositummaksi sitten 
kieltolain päättymisen vuonna 1932. 
Ravintolamyynnissä punaviini ohitti 
valkoviinin jo viime vuonna. Alkon 
tilastojen mukaan punaviinien myynti on 
kasvanut tasaisesti koko Suomen EU-
jäsenyyden ajan. Viime vuosina 
suomalaisten makuun ovat olleet 
espanjalaiset ja mm. chileläiset 
punaviinit.  
 
Viime vuonna Alkon myymien 
punaviinien litramääräinen kulutus kasvoi 
16,4 prosenttia ja valkoviinien 8,8 
prosenttia. Alkon kokonaismyynti 
lisääntyi 6,1 prosenttia. 
 
Uusi katettu kävelyreitti vie nyt Fennian 
korttelin läpi 
(Helsingin Sanomat 04.01.2003) 
 
Helsingin keskustan Fennian korttelin läpi 
avattiin vuodenvaihteessa katettu, lämmin 
kävelyraitti Vuorikadulta Rautatientorille. 
Samalla kaupunkilaisille syntyy vapaa-
ajan maailma, jossa on tarjolla kaksi 
elokuvateatteria, kulttuurikeskus Caisa, 
pelikasino sekä monia erilaisia 
ravintoloita. 
 
Utajärvi myy tontteja eurolla  
(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003) 
 
Utajärvi aikoo myydä omakotitalotontteja 
yhden euron hintaan. Tonttialella kunta 
haluaa kääntää muuttovirran takaisin 
Utajärvelle. Tontit ovat itse asiassa 
ilmaisia, sillä talon valmistuttua kunta 
luovuttaa asukkaalle € 1.000 lahjakortin.  
 
Tänä vuonna Utajärvi antaa € 2.500 
avustuksen niille, jotka rakentavat 
muualle kuin euron hintaisille tonteille. 
 
NYT ihmettelee Suomen inhimillisiä 
vankiloita  
(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003) 
 
The New York Times sanomalehti on 
kehunut suomalaisia vankilaoloja 
käsittämättömän humaaneiksi. Lehden 
mukaan vankila muistuttaa enemmän 
opiskelija-asuntolaa kuin vankilaa 
sähköisine valvontakeinoineen.  
 
Etusivulle nostetussa jutussa ihmetellään, 
etteivät vartijat kanna asetta ja että 
vankeja voidaan kutsua etunimeltä.  
 

Lehden mukaan hyvinvointivaltio 
Suomessa ei ole taloudellisia tai 
sosiaalisia ristiriitoja, jotka johtaisivat 
rikollisuuteen ja kadut ovat turvallisia.  
New York Timesin artikkelista kertoi 
Iltalehti. 
 
Water-kannu vuoden esine Japanissa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003) 
 
Japanilainen Zakka-kuvasto on nimennyt 
Arabian Water-vesikannun vuoden 2002 
parhaaksi muotoilutuotteeksi.  
 
Alberto Medan muotoilema Water-kannu, 
-vedensuodatin ja tarjotin ovat 
vedenpuhdistus- ja tarjoilujärjestelmä, 
jonka avulla voi juoda puhtaampaa 
vesijohtovettä. Water on saanut muitakin 
kansainvälisiä tunnustuksia. 
 
Kreikassa satoi kalaa 
(Helsingin Sanomat 11.12.2002) 
 
Koronan kylässä Pohjois-Kreikassa satoi 
joulukuun alussa pikkukaloja. Suomukas 
sadekuuro johtui ilmeisesti pienestä 
pyörremyrskystä, sillä alueella oli ollut jo 
pitkään myrskyisä sää.  
 
Thessalonikin yliopiston säätieteilijöiden 
mukaan kalat ovat todennäköisesti 
tempautuneet järven pintavesistä tornadon 
kyytiin ja ropisseet myöhemmin alas. 
Kyseessä on harvinainen, mutta ei 
suinkaan tuntematon tapaus. 
 
Ulkomainen pullovesi Vuoden turhake  
(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002) 
 
Suomen Luonto -lehti on valinnut vuoden 
2002 turhakkeeksi ulkomailta rahdatun 
pulloveden. Voittaja seuloutui lähes sadan 
ehdokkaan joukosta.  
 
Palkintoperusteissa muistutetaan, että 
Suomessa on useita veden pullottajia, vesi 
on hyvää ja pulloissa on varaa valita. Silti 
ulkomailta tuodaan miljoona litraa vettä. 
Tullin tilaston mukaan Suomeen on 
tammi-elokuussa tuotu reilut 700.000 
litraa pullotettuja hiilihapottomia luonnon 
kivennäisvesiä. 
 
Vuoden kielihelmi ja kielisammakko 
valittiin  
(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002) 
 
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos 
on valinnut vuoden 2002 kielihelmen ja 
kielisammakon opiskelijoiden ehdotusten 
perusteella.  
 
Kielihelmen on tuottanut Tietoalojen 
liitto, joka on tänä vuonna uudistanut ja 
suomentanut it-alan tehtävänimikkeet. 
Vuoden kielisammakoksi on valittu 
englanninkieliset tittelit.  

Kielisammakoita ovat tuottaneet tänä 
vuonna kaikki ne yritykset, jotka hakevat 
suomenkielisissä ilmoituksissaan 
henkilöstöönsä erimerkiksi Business Area 
Controlleria, Human Resources 
Manageria tai Sales & marketing 
Manageria. 
 
Toimitus surffaili netissä 
 
Oikeusministeriön vaalisivut, joille on 
koottu tietoa yleisistä vaaleista, 
kansanäänestyksistä, puolueista sekä 
kansalaisten osallistumisesta yleensä. 
Sivuilla julkaistaan myös vaalien 
tulostiedot ja muuta vaaleihin liittyvää 
tilastotietoa. www.vaalit.fi  
 
www.lomake.fi on uusi kansalaisille, 
yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu 
palvelu, joka helpottaa sähköistä asiointia 
valtion, kuntien, niiden virastojen ja 
muiden palveluun liittyneiden 
organisaatioiden kanssa. Palvelu on 
käyttäjälle maksuton. Palvelun 
hallinnoinnista vastaa 
sisäasiainministeriö. Lomake.fi - palvelu 
korvaa vuodesta 1998 verkossa olleen 
Kansalaisen verkkolomakepalvelun. Osa 
palvelussa tarjolla olevista lomakkeista 
edellyttää sisään kirjautumista, johon taas 
tarvitset väestörekisterikeskuksen 
sähköisen henkilökortin. (Sähköisestä 
henkilökortista lisätietoja www.fineid.fi) 
 
Puoluerekisterissä olevat puolueet (21) 
rekisteröimisjärjestyksessä 17.12.2002:  
 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
www.sdp.fi  
 
Suomen Keskusta r.p. www.keskusta.fi  
 
Kansallinen Kokoomus r.p. 
www.kokoomus.fi www.verkkouutiset.fi   
 
Ruotsalainen kansanpuolue r.p. 
www.sfp.fi  
 
Suomen Maaseudun Puolue (puolue ei ole 
aktiivinen tällä hetkellä) 
 
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 
www.kristillisdemokraatit.fi   
 
Kirjava "Puolue" - Elonkehän Puolesta - 
KIPU r.p. (Internetsivuja ei löytynyt) 
 
Vihreä liitto r.p. www.vihrealiitto.fi   
 
Vasemmistoliitto r.p. 
www.vasemmistoliitto.fi  
 
Perussuomalaiset 
www.perussuomalaiset.fi  
 
Eläkeläiset Kansan Asialla r.p. 
(Internetsivuja ei löytynyt) 

http://www.vaalit.fi/
http://www.lomake.fi/
http://www.fineid.fi/
http://www.sdp.fi/
http://www.keskusta.fi/
http://www.kokoomus.fi/
http://www.verkkouutiset.fi/
http://www.sfp.fi/
http://www.kristillisdemokraatit.fi/
http://www.vihrealiitto.fi/
http://www.vasemmistoliitto.fi/
http://www.perussuomalaiset.fi/
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Rauhan ja Sosialismin puolesta - 
Kommunistinen Työväenpuolue r.p. 
www.kaapeli.fi/~ktp  
 
Suomen Kommunistinen Puolue 
www.skp.fi  
 
Vaihtoehtoväki (Internetsivuja ei 
löytynyt) 
 
Vapaan Suomen Liitto (Internetsivuja ei 
löytynyt, Eduskuntavaaleissa yhdessä 
Muutosvoimat Suomi -puolueen kanssa) 
 
Liberaalit r.p. www.liberaalit.fi  
 
Muutosvoimat Suomi r.p. 
www.muutosvoimat-suomi.fi  
 
Köyhien Asialla r.p. 
www.kolumbus.fi/koyhienasiakka 
 
Yhteisvastuu puolue r.p. (Internetsivuja ei 
löytynyt) 
 
Suomi Nousee - Kansa Yhdistyy r.p. 
(Internetsivuja ei löytynyt) 

Suomen Kansan Sinivalkoiset 
www.kolumbus.fi/sinivalkoiset  
 
Vitsit 
 
- Mitä saadaan kun risteytetään jänis ja 
mehiläinen? 
- Hunajapupu. 
____________ 
 
Kuka oli ensimmäinen suomalainen 
naisdiplomaatti? 
- Pähkinäsaaren Rauha. 
____________ 
 
Miksi hullun lehmän tauti ei tartu 
poliitikkoihin? 
- Tauti vaatii itääkseen aivot ja 
selkärangan. 
____________ 
 
Miksi useat poliitikot eivät juo 
aamukahvia? 
- Siitähän voi mennä päiväunet! 
____________ 
 
Mauri Pekkarinen puhui eduskunnassa 

pitkään ja hartaasti Keskustan ties kuinka 
monennen välikysymyksen yhteydessä. 
- Käydäänkö kahvilla, Erkki Tuomioja 
kuiskasi Paavo Lipposelle. - Ei viitsitä, 
Lipponen murahti. Kahvi pitää turhaan 
valveilla. 
____________ 
 
- Minkälainen on mielestäsi hyvä puhe 
oppositiokansanedustajalta eduskunnassa, 
Pekkarinen kysyy Paavo Lipposelta. 
- Esimerkiksi sinun puheenvuorosi, 
Lipponen vastaa. Niiden aikana ehtii 
hyvin torkahtaa. 
____________ 
 
Mikä näistä on kaupunki Kreikassa: 
Sviikset, Sparta, Spulisongit?  
____________ 
 
Mikä on lammasjuhla savoksi? 
- Kilipailut. 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy 
toukokuussa 2003. Toimitus odottaa 
jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja 
kommentteja tiedotteeseen. 

TAPAHTUMA- KALENTERI (Vuosi 2003 on karkausvuosi) 
 
28/02 Kalevalanpäivä. 
 
01.03 Thessalonikin Suomi-koulun karnevaalit klo. 11.00 Suomi-koululla. 
 
02.03 Laskiaissunnuntai. Seuran toinen, vuoden 2003, kuukausitapaaminen tavernassa “1901”, klo. 20.00. 
 
04.03 Laskiaistiistai. 
 
07.03 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys Thessalonikissa, tavernassa “1901”, klo. 16.00 – 20.00. 
 
08.03 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys Thessalonikissa, tavernassa “1901”, klo. 09.00 – 14.00. Naistenpäivä. 
 
16.03 Suomessa Eduskuntavaalit. 
 
31.03 OLETHAN MUISTANUT MAKSAA SEURAN JÄSENMAKSUN! MUISTITHAN MAINITA NIMESI JOS 

MAKSOIT SEN PANKKIIN! 
 
30.04 Kesäaika alkaa, kelloja siirretään 1 tunti eteenpäin. 
 
01.04 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran perustamiskokouksen 2-vuotis juhlapäivä. 
 
05.04 Musiikkipitoinen hartaushetki klo. 15.00. Varmistakaa kirkko osoitteineen seuran sihteeriltä. 
 
06.04 Seuran kolmas, vuoden 2003, kuukausitapaaminen tavernassa “1901”, klo. 20.00. 
 
18-21.04 Suomessa pääsiäisviikonvaihde (Ev.lut) 
 
25-28.04 Kreikan pääsiäisviikonvaihde (Ort.) 
 
01.05 Vappu 
 
04.05 Seuran neljäs, vuoden 2003, kuukausitapaaminen tavernassa “1901”, klo. 20.00. 
 
09.05 Euroopan-päivä 
 
11.05 Äitienpäivä 
 
18.05 Puutarhajuhlat Maijan luona. (Alustavasti. Tarkemmat tiedot seuran sihteeriltä). 

http://www.kaapeli.fi/%7Ektp
http://www.skp.fi/
http://www.liberaalit.fi/
http://www.muutosvoimat-suomi.fi/
http://www.kolumbus.fi/koyhienasiakka
http://www.kolumbus.fi/sinivalkoiset
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	Ensi kerran lukioon mentyäni ei lukeminen maittanut, ja niinpä erosin koulusta ja kävin kaasukaarihitsaajan kurssin Torniossa ja erikoistuin sen jälkeen Laitilassa MIG - kaasukaarihitsaajaksi. Oltuani töissä muutaman kuukauden hitsaajana pikku pajalla,
	1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin tämä tapahtui?
	2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja Pohjois-Kreikkaan?
	olinkin jo kypsä menemään uudestaan lukioon.
	Vuonna 1978 menin vielä lukiolaisena ollessani Ruotsiin Tukholmaan kesätöihin, missä tapasin kreikkalaisen mieheni. Muutin lukiosta päästyäni Tukholmaan vuonna 1980 ja menimme kihloihin samana vuonna. Kolme vuotta myöhemmin menimme naimisiin. Lapset Krinos ja Maria syntyivät peräkanaa vuosina 1986 ja 1987. 
	 Lukiosta päästyäni ja muutettuani sitten Ruotsiin, opiskelin englantia, kasvatustieteitä, kreikkaa ja nykykreikkaa Tukholman yliopistossa 1980-1985. Minulla on “viittä vaille” filosofian tohtorin paperit, eli suoritin kaikki opinnot ja tentit, mutta en sitten kuitenkaan kirjoittanut väitöskirjaani. Opiskeluaikanani tein työtä sekä siivoojana, että eri opettajien sijaisena eri kouluasteilla Tukholman kunnassa.
	Monien saarilla vietettyjen kesien jälkeen Thessaloniki ja Pohjois-Kreikka tuntuivatkin aika lailla erilaisilta. Mannermainen, eurooppalainen tunnelma ja suurkaupungin monet edut ovat helpottaneet sopeutumistani tänne huomattavasti. Mukavat ihmiset lähipiirissäni ja hyvät suhteet pienehköön kreikkalaiseen sukuuni ovat olleet tärkeitä. Olen myöskin erityisen ihastunut Halkidikiin, jonne perheemme kesäiset retket tuon tuostakin kohdistuvat.
	Jo ennen naimisiinmenoamme oli selvää, että muuttaisimme Kreikkaan, minkä me sitten teimmekin joulukuussa vuonna 1987.
	4. Millaisia ohjeita antaisit uusille maahanmuuttajille?
	3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa?
	Sanoisin, että kielen oppiminen edes auttavasti on ensisijaista. Edelleen olisi parasta melkein unohtaa miten asiat ovat siellä Suomessa. Kreikkalaisten joukkoon olisi sulauduttava yrittämällä elää maassa maan tavalla, sikäli mikäli se on mahdollista kunkin oman luonteen mukaan, ja välttää turhaa vertailua ja moittimista. Kyllä meitä on moneen junaan joka maassa. Tulisi myös yrittää omaksua kreikkalaisuudesta sen, mikä on mielestämme positiivista ja viehättävää, pitäen kiinni siitä, mikä on vastaavaa meissä suomalaisissa. 
	Opiskelin kaksi vuotta matkailualaa Porvoon matkailuopistossa, lähdin kohentamaan kielitaitoani vuodeksi Los Angelesiin ja puoleksi vuodeksi Saksaan, erääseen pieneen vuoristokylään. Ennen oppaaksi ryhtymistäni ehdin myös työskennellä matkatoimistossa Helsingissä ja hotelli Haikon Kartanossa Porvoossa.
	2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja Pohjois-Kreikkaan?
	Kävin Pohjois-Kreikassa ja nimenomaan täällä Thessalonikissa ensi kerran jo vuonna 1979 kesällä tulevan mieheni kanssa. Tutustuin hänen perheeseensä jo silloin, ja vietimme siitä lähtien joka kesälomamme sekä Thessalonikissa, että lomaillen Chalkidikissa tai Kreikan eri saarilla. Opiskelin myös kreikkaa Tukholman yliopistossa. Luulisin, että nämä tekijät ovat auttaneet minua sopeutumaan tai ainakin saamaan jonkunlaisen kuvan maasta ja kaupungista jo ennen muuttoamme tänne. Niinpä en ole kokenut erityisiä vaikeuksia sopeutumisen suhteen. Thessaloniki on myös mielestäni Kreikan kauneimpia kaupunkeja, eikä sitä voi verrata kaaosmaiseen Ateenaan, jossa en viihtyisi. Thessalonikilaiset luonnehtivat kaupunkiaan romanttiseksi ja olen samaa mieltä. Tämä kaupunki on kuin kaupunkikylä, sillä ihmiset ovat puheliaita ja aidosti kiinnostuneita toisistaan. Keskusta on pieni, joten on helppoa törmätä tuttuihin melkein joka reissulla.
	5. Mitä Suomi-yhteisö sinulle merkitsee?
	Suomi-yhteisö antaa minulle mahdollisuuden tavata ihmisiä, joiden seurassa hyvin harvoin tulee väärinymmärretyksi. Heidän kanssaan voi todella jakaa ilot ja surut, päästää liikaa kerääntynyttä höyryä ulos ja heittää jopa herjaa kokemuksistamme täällä Kreikassa. Saa puhua omaa kieltään, ja käyttämällä vain muutamaa sanaa, voi jakaa kokonaisen ja paljoa merkitsevän mielleyhtymän, jonka vain samassa maassa kasvaneet voivat kokea. Suomi-yhteisö on minun henkireikäni.
	4. Millaisia ohjeita antaisit uusille maahanmuuttajille?
	Kannattaa ottaa tarkasti selville, mihin on tulossa ja minkälaisiin olosuhteisiin asettumassa. Ehdotonta olisi hankkia edes alkeellinen kreikan kielitaito jo ennen muuttoa. Itse en alkuun vaivautunut opettelemaan kieltä alkeita pidemmälle, koska ajatuksissamme oli vahvasti paluu Suomeen. Tämä oli virhe, jota olen yrittänyt pikkuhiljaa korjata. Ei myöskään tarvitse epäröidä ottaa yhteyttä meihin täällä jo asuviin suomalaisiin – varmasti voimme auttaa ja antaa kokemuksemme pohjalta hyviä vinkkejä.
	Riitta Douhaniaris on alusta asti ollut mukana perustamassa Thessalonikin Suomi-koulua ja aktiivisesti mukana seuran toiminnassa. Riitta on toiminut alusta asti Suomi-koulun pääopettajana. 
	Yritä etsiä mieluiten Kreikkaa ja Suomea yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Kysele, kuuntele, haistele ja maistele – älä pelkää avata suuta kreikaksi, sillä puhumalla maan kieltä ensinnäkin imartelet kreikkalaisten suurta isänmaanrakkautta ja toiseksi saat heidät kiinnostumaan itsestäsi ja maastasi. Pidä yhteyttä paikallisiin suomalaisiin, vaikeuksien kohdatessa kukaan muu ei voi sinua paremmin ymmärtää. Pidä kiinni juuristasi, kielestä ja kulttuurista ja juurruta ne myös jälkikasvuusi, jos sitä tulee kreikkalaisen kanssa.
	5. Mitä Suomi-yhteisö sinulle merkitsee?
	Viimeisten vuosien aikana Suomi-yhteisö on kehittynyt aikaansaavaksi ja vireäksi porukaksi, jonka olemassaololla on itselleni todella suuri merkitys. Mielipiteiden vaihto omalla kielellä ja rento seurustelu hyvien ystävien kanssa antaa pontta omallekin elämälle. Yhteisiä, hauskoja tapaamisia on sopivasti ja monipuolista ohjelmaa pyritään järjestämään usein. Koen työni Suomi-kouluopettajana tärkeäksi ja mielekkääksi osaksi Suomi-yhteisön toimintaa. Olen myöskin erityisen iloinen hyvästä ja avoimesta yhteishengestä, joka keskuudessamme vallitsee.
	5. Mitä Suomi-yhteisö sinulle merkitsee?
	2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja Pohjois-Kreikkaan?
	Suomalainen yhteisö on parhaimmillaan henkireikä, jonka jokainen maasta muuttanut ennemmin tai myöhemmin tarvitsee ympärilleen. Seura ja Suomi-koulu kokoavat täällä yhteen pienen, mutta ponnekkaan, rempseän ja reilun kaveripiirin, jonne mielestäni on helppo tulla uutenakin kaupungin asukkaana.
	Thessaloniki on mieheni kotikaupunki, minne palasimme joulukuussa 2002 kahdentoista Kreikan saarilla vietettyjen vuosien jälkeen. Kreeta, Rhodos ja Kos on tietysti vielä tutumpia paikkoja, mutta voin sanoa: Tunnen, että olemme tulleet kotiin. Saarella eläminen, usein pienessä yhteisössä, aina samojen katujen kulkeminen, samojen ihmisten tapaaminen toi monesti tietynlaisen ahdistuksen tunteen. Täällä nautin ihmisten vilinästä, anonymiteetistä … kaupunki elää 12 kuukautta vuodessa, joka hetki, täysillä! Suomalainen yhteisö on ottanut minut ja perheeni lämpimästi vastaan, kiitos siitä Suomi-koulun – ja seuran väelle! Olemme kiertäneet paljon myös kaupungin ympäristöä ja maaseutua, Halkidikin ja Selin suuntia. Aina on jotain uutta ihmeteltävää.
	Sari Asimoglou muutti Thessalonikiin vuoden 2002 lopulla Kosilta ja aloitti vuoden 2003 alussa Thessalonikin  Suomi-koulun yhtenä opettajana. Sari on toiminut Suomi-koulun opettajan myös Rhodoksella.
	Ensimmäisissä Suomi-sakin tapaamisissa: kerroimme uusimmat vitsit, kävimme elokuvissa nauramassa itsemme kipeiksi, söimme ja joimme – ja taas nauroimme, pohdimme yleiskokouksessa vakavia ja nauroimmekin, suunnittelimme lasten karnevaaliohjelmaa, ideoimme aikuisten karnevaali-iltaa jazz-hengessä ... tule mukaan toimintaan!
	1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin tämä tapahtui?
	Muistan, kun 8.luokalla jokaisen piti esitellä yksi Euroopan maa ja sen keittiötä kotitaloustunnilla. Jostain äidin matkamuistojen kätköistä löysin punakantisen kirjan, aiheena “Kreikkalaisia makuja”. Ohjeet tuntuivat 14-vuotiaalle hieman vaikeille toteuttaa, mutta päätin kuitenkin yrittää – kerroin Kreikasta, sen mytologiasta ja esittelin kansallispukuisia nukkeja luokkatovereilleni ,ja lopuksi valmistimme horiatiki - salaattia ja karidopittaa (pähkinäpaistos)! Tietysti bouzoukin soidessa taustalla…taisin saada kympin kotitaloudesta! Siitä lähtien jostakin kumman syystä höristin aina korviani, kun Kreikasta oli puhe.
	Mainittakoon tässä että Suomi-koulun kolmas opettaja Simo Haavisto esiteltiin edellisessä numerossa seuran johtokunnan kassanhoitajana.
	Päivi Voutilainen, seuramme aktiivisempia jäseniä, on toiminut seuran eri tehtävissä, mm. seuran valvovassa toimikunnassa, kaudella 2002-2003, ja toimii samassa tehtävässä myös kuluvalla kaudella. Päivi on myös jatkotoimikunnan puheenjohtaja.
	3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa?
	Luulisin, että kohta 1.vastasi myös tähän kysymykseen.
	4. Millaisia ohjeita antaisit uusille maahanmuuttajille?
	1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin tämä tapahtui?
	Myöhemmin, yliopistoaikoinani (valmistuin 1991 luokanopettajaksi) rahoitin opintojani kesätöitä tekemällä ja eräänä kauniina heinäkuun päivänä pakatessani pullapitkoja liukuhihnalla Lahden Oulaisen tehtailla mietin mikä olisi “unelmakesätyöpaikkani”…ja kielitaitoisena naisena vastaus oli helppo: matkaopas!
	Jokainen maasta muuttanut käy läpi pitkän ja usein vaikean prosessin … joku meistä ei ikinä pääse sille “ylimmälle sopeutumisen tasolle”, jolloin näkisimme molemmat maat neutraalisti ja olisimme sinut elämämme ja menneisyytemme kanssa. Itse olen tavallaan tehnyt kodistani ja perhepiiristäni “Pikku-Suomen”, ja kun astun ulko-ovesta kadulle, joudun laittamaan “himmennetyt Kreikka-aurinkolasit” päälle, jotta en reagoisi kaikkeen hurjaan ja hulluun, mitä näen ja kuulen – se veisi vain turhaa energiaa! Me emme tätä maata muuta – tuskin siihen kykenevät itse kreikkalaisetkaan, ainakaan pitkään aikaan! Ehkäpä tässä piilee maan inho ja ihanuus.
	Olen muuttanut tänne itse asiassa kaksi kertaa. Tulin heinäkuussa 1985 interrail-matkalla Kreikkaan lomailemaan, jolloin tapasin nykyisen kreikkalaisen mieheni. Jo saman vuoden marraskuussa lähdin uudelle ”junamatkalle” tänne Thessalonikiin, jolla olen yhä.
	Pääsin talvella kursseille ja heti seuraavana kesänä (1989) lensin Korfulle. Olin opiskellut hieman kieltä Suomessa ja työssä bussinkuljettajat olivat parhaita opettajiani! Toinen opaskesäni Rethymnonissa koitui kohtalokseni. Opashan ei saanut lähennellä vieraitaan, joten heti 5. päivänä tutustuin tulevaan mieheeni Grecotel - hotellissa, työn merkeissä! Päätin opintoni kunniakkaasti ja sitten se oli menoa: keväällä 1991 muutin muutaman matkalaukkuni kera maahan. Päivääkään en ole katunut päätöstäni.
	Menimme naimisiin 1986. 1990 muutimme Suomeen, jolloin perheemme oli kasvanut yhdellä jäsenellä. Tyttäremme Evelin oli tuolloin 10 kk ikäinen. Suomessa asuimme 4 vuotta, jona aikana molemmat opiskelimme, ja tulimme takaisin 1994. 
	Suurin syy tänne takaisin muuttoon oli Kuopion pitkä ja pimeä talvi, johon ei kreikkalainen aviomieheni tottunut. Minä taas hallitsin kreikan kielen ja työnäkymätkin täällä olivat hyvät.
	2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja Pohjois-Kreikkaan?
	Sopeuduin heti alkuun yllättävän nopeasti. Suurin apu oli tietenkin oma mieheni, joka myös kärsivällisesti opetti minulle kreikan kieltä. Appivanhempani ottivat minut ennakkoluulottomasti ja lämpimästi vastaan perheeseensä. Myös muiden kreikkalaisten kanssa tulin hyvin juttuun. 
	Edelleen juhlaväkeä hauskutettiin leikkimielisellä tietokilpailulla. Pikkujoulujen huipentumana joulupukki saapui muorinsa kanssa jakamaan pienet lahjat ja loppuilta kului nopeasti seurustelun ja aterioinnin puitteissa. 
	Sopeutumistani tänne uuteen kulttuuriin  nopeutti myös huomattavasti se, että edesmennyt kollegani Nikos Dimitriadis otti minut fysikaaliseen hoitolaitokseensa töihin, välttävällä/kehnolla kielitaidolla, toteuttamaan fysioterapiaa minulle aivan uudenlaiseen asiakaskantaan. Kielitaitoni parani näin nopeasti, ammattitaito säilyi ja tekemistä riitti. Hauskoja muistoja on muutamista  kielellisistä kömmähdyksistä niiltä ajoilta.
	5. Mitä Suomi-yhteisö sinulle merkitsee?
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seura järjesti ensimmäisen vuosittaisen keilailukilpailun sunnuntaina 19.1.2003.
	Heti tänne muutettuani minulla oli Suomalainen ystävä, joka muutti tänne samaan aikaan. Nopeasti tutustuimme toisiin täällä asuviin Suomalaisiin. On tärkeää, että saa ilmaista itseään omalla äidinkielellä. Erittäin tärkeänä pidän myös Suomi-koulun toimintaa, missä lapseni kielen opiskelun ohella pääsevät myös sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kreikkalais-suomalaisten ja ulkosuomalaisten lasten kanssa.
	Kilpailuun oli kutsuttu kaikki Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen sekä kreikkalaisia jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua seuran toimintaa.
	Nyt touhua riittää oman fysikaalisen hoitolaitoksen pyörittämisessä ja nelihenkisen perheen touhuissa (Elisa s.-96), ei kerkiä tulla suru puseroon.
	Paikalle saapui 17 aikuista ja 11 lasta, joista suurin osa ei ollut koskaan keilannut.
	Pohjois-Kreikassa olen tunnistavani hyppysellisen savolaisuutta, ja siksi tuntui jo varhaisessa vaiheessa siltä, että Thessaloniki on toinen kotikaupunkini. (Samaa ei voi sanoa esim. Ateenasta ja saarista.)
	Seuran ja jäsenten toimintaa
	Pikkujoulut
	Keilailukilpailu
	Kuukausitapaamiset

	Keilailukilpailussa pidettiin nuorten ja aikuisten sarja ja kaikki pelaajat suorittivat harjoituskierroksen jälkeen yhden kierroksen jonka pistetulos ratkaisi voittajat.
	Suomen tasavalta juhli 85-vuotista itsenäisyyttään vuonna 2002 ja juhlavuoden merkeissä pidettiin Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran pikkujoulut 8.joulukuuta tavernassa “1901”.
	3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa?
	Nuortensarjan voitti Juuso Pietilä, pistemäärällä 105, toiseksi tuli Mikko Georgopoulos, pistemäärällä 94, ja kolmanneksi Juho Pietilä, pistemäärällä 86.
	Valmistuin kuntohoitajaksi v.-81 Kuopiosta. Työskentelin alkuun Ikaalisten terveyskylpylässä vajaan vuoden ja muutin sitten kotiseuduilleni Kuopioon. Siellä toimin yksityisessä lääkäri- ja tutkimuskeskuksessa kuntohoitajana kunnes muutin tänne Thessalonikiin v.-85.
	Kylmästä säästä ja räntäsateesta  huolimatta paikalle  oli saapunut ilahduttavan suuri määrä osanottajia ja jouluiseen asuun sonnustautunut taverna täyttyi Pohjois-Kreikan suomalaisten lisäksi kreikkalaisista puolisoista ja Suomi-ystävistä. Pikkujoulujen virallisen ohjelman aloitti seuran puh.joht. Marko Suomalainen puheenvuorolla ja jäsen Simo Haavisto jatkoi ohjelmatoimikunnan puolesta valmistamallaan esitelmällä, jossa sivuttiin tasavallan päätapahtumat itsenäisyyden vuosina. Kaksikielistä esitelmää tehosti suomalaisesta klassisesta musiikista koottu potpuri.
	Suomessa oloaikanani v.90-94 opiskelin fysioterapeutiksi ja työskentelin Kuopion Yliopistollisessa Keskussairaalassa fysiatrian klinikalla.
	Suomessa harrastin hiihtoa, lenkkeilyä, uintia ja tietenkin kesäisin veneilyä Kallaveden kauniissa saaristossa.
	4. Millaisia ohjeita antaisit uusille maahanmuuttajille?
	Uusien muuttajien olisi hyvä tietää, että kielitaito on tärkeä asia sopeutumisen kannalta. Jo välttävällä kielitaidolla saa yllättävän paljon asioita hoidetuksi ja kontakteja paikalliseen väestöön. Thessaloniki ei ole verrattavissa lomasaarikohteisiin, mikä on monelle uudelle tulijalle yllätys. Tutustuminen ilmastoon (täälläkin on talvi ja jopa lunta!) ja paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin ennen muuttoa auttaa alkuun pääsyä. 
	Aikuistensarjan voitti Nikos Georgopoulos, pistemäärällä 120, toiseksi tuli Topi Nieminen, pistemäärällä 115, ja kolmanneksi Päivi Voutilainen pistemäärällä 114.
	Molempien sarjojen voittajille luovutettiin kiertopalkintona puinen keila, aikuisten sarjan voittajalle normaalikokoinen ja nuorten sarjan voittajalle pienempi.
	Lisäksi molemman sarjan kolme ensimmäistä saivat sijoituksestaan diplomin.
	Kiertopalkintokeiloihin poltetaan kolvilla voittajien nimet. Voittajan tulee luovuttaa kiertopalkinto seuraavan vuoden keilailukilpailuissa uudelle voittajalle. Jos sama henkilö voittaa keilan kolme kertaa hän saa sen itselleen.
	Kokouskutsu postitettiin kaikille jäsenille, joita vuoden 2002 lopussa oli 26, 17. tammikuuta 2003.
	- Seuran virallisista, Kreikan oikeuslaitoksen hyväksymistä, säännöistä tehdään suomenkielinen käännös.
	Yleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtajana, kaudella 2001-2003, toiminut Marko Suomalainen, joka avauspuheessaan kertoi kuluneesta vuodesta ja näkymistä tulevalle kaudelle.
	2. helmikuuta järjestettiin tämän vuoden ensimmäinen kuukausitapaaminen tuttuun tapaan tavernassa 1901.
	- Johtokunnan on ponnisteltava edelleen seuran toimitilojen löytämiseksi.
	- ”Kreikka” – maaopasta aloitetaan tekemään yhteistyössä Suomi-Seuran kanssa.
	Puheensa lopuksi puheenjohtaja painotti sitä, miten tärkeää on että jokainen seuran jäsen tuo esille niin yleiskokouksessa, kuin myös ympäri vuoden, omia mielipiteitään, asioita, kannanottoja, moitteita ja ehdotuksia. 
	Paikalla vierailijat, STT:n toimittajat, Tuula Koponen ja Pentti Väistö, joille seuramme puheenjohtaja Marko Suomalainen ja varapuheenjohtaja Jaana Karhunen antoivat aikaisemmin illalla haastattelun koskien seuran toimintaa ja Kreikkaa suomalaisesta näkökulmasta. 
	- Seuran kirjastossa olevat mahdolliset tuplakirjat lahjoitetaan Kreetalle, Iraklionin Suomi-Seuran kirjastolle, jos he maksavat postituskulut. 
	- Seuran jäsenten sähköpostiosoitelista pksuomiseura@yahoogroups.com  on pelkästään jäsenten käytössä, samoin sen yhteydessä olevat internetsivut
	Puheenjohtaja Suomalainen sanoi mm. ”Johtokunta ei ole se, joka asioista päättää, vaan se olemme me kaikki seuran jäseninä ja yleiskokous on seuramme korkein toimielin. Vain ja ainoastaan näin seuramme voi kehittyä ja parantua ja olla meille kaikille mieluinen ja oma.”
	- Johtokunnan tulee tutkia kesällä 2003 järjestettävän Euroopan Unionin huippukokouksen mahdollisia vaikutuksia seuraan, kuten valtaisan mediatapahtuman hyödyntäminen, haastattelut jne. 
	Seuraavaksi yleiskokoukselle valittiin  puheenjohtajaksi Riitta Douhaniaris ja kokouksen sihteeriksi Päivi Voutilainen.
	- Järjestetään vaate- ja lelukeräyksiä mm. orpokotien lapsille ja sairaaloiden lastenosastoille.
	- Järjestetään kaupunki tutuksi - kävelyretkiä
	Kokouksessa käsiteltiin seuran toimintakertomus kaudelta 2002-2003 ja heti perään käsiteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti seuran toimintasuunnitelma kaudelle 2003-2004.
	Markon ja Jaanan puolisot antoivat seuraavana päivänä vastaavan haastattelun koskien Kreikkaa ja Suomea kreikkalaisesta näkökulmasta
	Seuran tilaisuuksista päätettiin seuraavat:
	- Perinteinen puutarhajuhla maaseudulla (Alustavasti Maijan luona su 18/5, teemana Pikkujuhannus, kukkaseppele päähän ja koivu käteen).
	Kauden 2003 – 2004 Toimintasuunnitelmaehdotus hyväksyttiin ja sen mukaan:
	Kuukausitapaamiseen oli taas kerran saapunut mukavasti osanottajia, ja ilta vierähti mukavasti rupatellen ja nauttien kreikkalaisen keittiön antimia.
	- Osallistuminen Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille
	- USP:n Välimeren maiden, Lähi-idän ja Afrikan aluekokous järjestetään Thessalonikissa alueen varapuheenjohtajan Olavi Peltolan suostumuksella.
	- kuukausitapaaminen kantapaikassa (poikkeukset tammi- ja joulukuu, heinä- ja elokuu)
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen yleiskokous
	- pikkujoulut
	- keilailukilpailut
	- Samassa yhteydessä järjestetään Kreikan ja Kyproksen Suomi-seurojen kokous Thessalonikissa.
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran sääntömääräinen säännöllinen yleiskokous pidettiin 16.02.2003, alkaen klo. 18.00, Jaana Karhusen työpaikalla, Cotton Club, Konstantinoupolitika. Läsnä oli 9 maksanutta jäsentä ja 2 jäsenhakemuksen jättänyttä.
	Seuran tiedote tulee ilmestymään tuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, syys- ja marraskuu).
	- Seuran johtokunnan työtä helpottamaan ja ohjaamaan on laadittu johtokunnan käsikirja ja toimintakalenteri, jotka toimivat johtokunnan ohjenuorana ja elävät johtokunnan kokousten ja yleiskokousten päätösten mukaan. Johtokunta on velvollinen ylläpitämään ja päivittämään niitä.
	Kurssitoimintaa koskien yleiskokous päätti aloittaa tietokonekurssit omakustannushintaan. Kursseja varten hankitaan tietokoneohjelmakirjoja. Kurssien ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. 
	Jäseniltä toivottiin juttuja tiedotteeseen, ja kokous päätettiin.
	Yleiskokouksen jälkeen suurin osa kokousväestä siirtyi jatkamaan keskusteluja vapaamuotoisesti läheiseen  tavernaan “Ambelos”.
	Seuraavaksi oli vuorossa aloitteiden käsittely.
	Rahastonhoitaja Simo Haavisto tiedotti kokousväkeä tilivuoden 2002 tuloista ja menoista ja valvovan toimikunnan jäsen Päivi Voutilainen vahvisti seuran tilinpäätöksen tarkistetuksi. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden seuran johtokunnalle koskien vuoden 2002 tilinpäätöstä. 
	Koskien seuramme tiedotetta yleiskokous päätti yksimielisesti, että tiedote toimitetaan sähköisesti kaikille sitä haluaville ympäri maailmaa veloituksetta. 
	Seuran johtokunta kiittää kaikkia yleiskokoukseen saapuneita jäseniä. 
	Lopuksi seuran johtokunta kiittää lämpimästi Jaana Karhusta onnistuneen yleiskokouksen järjestelyistä ja kahvitarjoilusta tilaisuuden aikana.
	Toiseksi suositellaan kaikille jäsenille oman sähköpostiosoitteen hankkimista. Jos kotona ei ole konetta, voi kerran kuussa käydä internetkahvilassa lukemassa postia. Näin tiedotteen postituskuluissa säästettäisiin ja voitaisiin lähettää kerran kuussa pienimuotoinen tiedotus. Lisäksi jäsenten oma sähköpostilista, jossa erilaisia tiedotteita ja juttuja. Jos joku ei voi/halua hommata e-mailia, hänelle postitetaan kerran kahdessa kuukaudessa tai tiedotteen mukana jutut jotka lähetetty jäsenten sähköpostilistalla.
	Tämän jälkeen hyväksyttiin tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2003. Samassa yhteydessä päätettiin pitää seuran liittymis- ja jäsenmaksut edellisen vuoden tasolla, eli liittymismaksu on € 30 ja jäsenmaksu € 15. Johtokunnalle annettiin optio kerätä maksimissaan € 35 ylimääräinen jäsenmaksu, jos seuralle löydetään toimitilat. Lisäksi hyväksyttiin johtokunnan esitys siitä, että todistettavasti alle vuoden Pohjois-Kreikassa oleskeleva henkilö voi liittyä seuran jäseneksi ilman liittymismaksua. Jos kuitenkin oleskelu jatkuu pitempään, on liittymismaksu maksettava takautuvasti.
	Ateenan Suurlähetystö tiedottaa
	Yleistietoa Eduskuntavaaleista

	Eduskuntavaalien 2003 ennakkoäänestys ulkomailla
	Ennakkoäänestyspaikat Kreikassa ovat:
	Ateena, suurlähetystö, Eratosthenous 1, 11635 Ateena. Äänestyspaikan aukioloajat ovat: 
	ke 05.03. – pe 07.03. klo. 10 – 15
	la 08.03. klo 10 – 14
	Kolmannen aloitteen mukaan päätettiin aloittaa valokuvien kerääminen seuran tapahtumista yhteen valokuva-albumiin. Seuralaisilta toivotaankin aikaisempien valokuvien, myös Thessalonikin Suomi-Seuran ajoilta, toimittamista johtokunnalle albumin kokoamista varten.
	Lisätietoja: puh. +30-210-7010444, +30-210-7514966 tai fax. +30-210-7515064.
	Rhodos, kunniakonsulaatti, Aleksandrou Diakou 44, 85100 Rhodos. Äänestyspaikan aukioloajat ovat: 
	Seuran jäsenmaksu tulee maksaa seuran pankkitilille 703-00-2310-010761, Alpha Bank tai jäsenmaksun voi hoitaa maksamalla summan suoraan rahastonhoitajalle Päivi Pulkki-Georgopouloulle. HUOM!!! Jäsenmaksut on maksettava 31.03.2003 mennessä ja pankkiin maksaessa on ehdottomasti mainittava maksajan nimi.
	ke 05.03. – pe 07.03. klo. 09 – 14
	la 08.03. klo 09 – 13
	Päätettiin tutkia mahdollisuutta pääsiäiskirkkotapahtuman järjestämiseen Thessalonikissa yhteistyönä Merimieskirkon kanssa.
	Lisätietoja: puh. +30-22410-35780 fax. +30-22410-36696.
	Thessaloniki, Taverna 1901, Katouni 9, Ladadika, 54625 Thessaloniki. Äänestyspaikan aukioloajat ovat: 
	Päätettiin tutkia mahdollisuutta joulumyyjäisten järjestämiseen Pireuksen Merimieskirkon mallin mukaan. 
	Seuraavaksi valittiin Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunnan jäsenet kaudelle 2003-2005. Johtokunnan henkilöistä vain varajäsen muuttui ja rahastonhoitaja ja jäsen vaihtoivat tehtäviään. Johtokunnan jäseniä ovat siis seuraavat henkilöt: 
	pe 07.03. klo. 16.00 – 20.00
	la 08.03. klo. 09.00 - 14.00
	Lisätietoja: puh. +30-694-4766010 tai fax. +30-2310-937222
	Päätettiin pitää erilaisia musiikki-iltamia elävän musiikin puitteissa, sekä mahdollisesti karnevaalijuhlat.
	Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 16.3.2003 täyttää 18 vuotta. Äänioikeutensa voi halutessa tarkistaa maistraateista tai niiden palveluyksiköistä. 
	Lopuksi käsiteltiin muut asiat. Muistutettiin että jäsenten on toimitettava kuitit, joista haluaa rahat, rahastonhoitajalle viimeistään 1 kk kuitin pvm jälkeen, poikkeuksena jokaisen vuoden joulukuu, jolta kuitit on toimitettava tammikuun 10. päivään mennessä tilinpäätöksen johdosta. Myöhästyneitä kuitteja ei hyväksytä.
	puheenjohtaja Marko Suomalainen, varapuheenjohtaja Jaana Karhunen, sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis, rahastonhoitaja Päivi Pulkki-Georgopoulou, jäsen Simo Haavisto ja
	varajäsen Outi Holopainen.
	Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Hänen tulee esittää passi tai muu vastaava valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja 
	Valvovaan toimikuntaan, kaudelle 2003-2004, valittiin jäseniksi Päivi Voutilainen ja Riitta Douhaniaris sekä varajäseneksi Liisa Kelloniemi.
	Samalla todettiin, että Suomi-Seurasta on  toivottu, että noutaisimme kirjalahjoituksen 20 kirjaa. Jäsenet Suomessa käydessään voisivat noutaa Suomi-Seurasta ainakin muutaman kirjan matkalaukun täytteeksi.
	Väestörekisterikeskus lähettää henkilö-kohtaiset ilmoitukset äänioikeudesta niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Tämä ilmoitus on syytä ottaa mukaan äänestyspaikalle. Ilmoituskortista näkyy mm. se, missä vaalipiirissä asian-omainen on äänioikeutettu eli minkä vaalipiirin ehdokkaita hän voi äänestää. 
	Lisäksi valittiin tiedotteen toimituskunta, jossa jatkavat Marjut Katoniemi-Kutsuridis ja Marko Suomalainen.
	Seuramme varapuheenjohtaja Jaana Karhunen joka valittiin marraskuussa 2002 Ulkosuomalaisparlamentin Välimeren maiden, Lähi-idän ja Afrikan alueen aluevastaavan, USP:n varapuheenjohtajan, varahenkilöksi kertoi tämän jälkeen USP:n toiminnasta.
	Päätettiin pitää kirjaston siivous ja kirjojen tarkistus, jonka ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. 
	Sisältö: Suomen kielen opetusta noin 50 oppituntia, joilla käydään läpi kielioppia ja sanastoa sekä tehdään kirjallisia ja suul-lisia harjoituksia. Suomen kieltä opetetaan kolmessa tasoryhmässä: 
	Ei siis kannata kysellä kaavakkeita tai lähettää omia ilmoituksia, sillä vanha laki on vielä voimassa.
	Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan ole esteenä äänestämiselle. Ilmoituskorttia ja/tai sen sisältöä voi tiedustella maistraa-teista, joiden yhteystiedot löytyvät internet-osoitteesta www.maistraatti.fi.
	Kansalaisuuslain tarkempaa soveltamista käsittelevä asetus on valmisteilla ulko-maalaisvirastossa. Ilmoituskaavakkeita ja ohjeita menettelytavoista ei vielä ole. Tarkemmasta menettelystä tullaan tiedottamaan heti kun siitä on lisätietoja.
	- alkeistaso niille, joilla ei ole aikaisempia tietoja suomen kielestä 
	Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi joista löytyy myös muiden maiden ennakkoäänestyspaikat tai ulkoministeriön internetsivuilta www.formin.fi.
	- keskitaso niille, jotka osaavat suomen kieltä jo hieman
	- edistyneiden taso niille, jotka puhuvat suomea kohtalaisen sujuvasti 
	- Kurssin lopussa on kirjallinen kielikoe, jonka perusteella opiskelijat saavat arvosanatodistuksen. 
	Huomioitavaa on että aikaa ilmoituksen tekemiselle, lain tultua voimaan, on viisi vuotta.
	Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Suomen eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa. 
	Ohjelmaan sisältyy luentoja mm. Suomen historiasta, politiikasta, suomalaisesta musiikista ja taiteesta (noin 30 tuntia). Seminaarin aikana tehdään päivän pituiset retket Helsinkiin ja Tuusulan Rantatielle. Seminaarin sisältyy myös vapaa-ajan-ohjelmaa: saunomista, makkaranpaistoa, suomalaisia elokuvia, suomalaisia pari-tansseja ja päättäjäisillanvietto. 
	Suomi-Seura ja USP tiedottaa
	Uusi kansalaisuuslaki voimaan aikaisintaan ensi kesänä 
	Eduskunta hyväksyi Suomen uuden kan-salaisuuslain perjantaina 24.1.2003. Uusi laki hyväksyy kaksoiskansalaisuuden. 
	Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden maaliskuun kolmas sunnuntai.
	Kaksoiskansalaisuus sallitaan myös en-tisille Suomen kansalaisille ja heidän lap-silleen iästä riippumatta. Suomen kansa-laisuus palautetaan ilmoituksesta, mikäli henkilö on menettänyt Suomen kansalai-suutensa anoessaan toisen maan kansalaisuutta. 
	Seminaarista on mahdollisuus saada 4 opintoviikkoa. 
	Tasavallan presidentti voi pääministerin perustellusta aloitteesta ja eduskuntaryh-miä kuultuaan sekä eduskunnan ollessa koolla hajottaa eduskunnan ja määrätä toimitettavaksi ennenaikaiset eduskunta-vaalit (hajotusvaalit), jolloin vaalipäivä on ensimmäisenä sunnuntaina 50-75 päivän kuluttua siitä kun hajotusmääräys on julkaistu. Suomen itsenäisyyden aikana eduskunta on hajotettu kahdeksan kertaa, viimeksi vuonna 1975.
	Opetuskieli: Suomi ja englanti. Luennot pidetään englanniksi. Pyrimme puhumaan suomea mahdollisimman paljon seminaarin aikana. 
	Uutta laissa on myös se, että aikaisemmat yhteenkuuluvuutta Suomeen todistavat ehdot poistetaan ja kansalaisuus säilyy 22 ikävuoden jälkeen, mikäli henkilö ennen 22 ikävuottaan ilmoittaa haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden. 
	Paikka: Nurmijärvi, Kiljavan opisto (Kotorannantie 49, Kiljava), josta on hyvät yhteydet Helsinkiin (48 km) ja Hyvinkäälle (22 km). 
	Eduskunta hyväksyi uuden kansalaisuuslain
	Hinta: € 890, sisältää opetuksen, opetus-materiaalin, täysihoidon (2 hh) ja retket. 
	Kansalaisuuslaki vaatii vielä presidentin vahvistuksen ja sisäasiainministeriön mu-kaan laki tulee todennäköisesti voimaan ensi kesänä. Viranomaiset kehottavat kär-sivällisyyteen, sillä VANHA LAKI ON YHÄ VOIMASSA. Vielä ei siis kannata kysellä kaavakkeita, koska niitä ei ole vie-lä missään saatavana, tai lähettää omia ilmoituksia minnekään. 
	Eduskunta hyväksyi 24.1.2003 uuden kansalaisuuslain, joka mm. sallii kansalai-suuden palauttamisen ilmoituksen perus-teella niille, jotka ovat menettäneet Suomen kansalaisuuden vanhan lainsäädännön nojalla.
	Jos olet 18-30-vuotias ja sinulla on suo-malaiset sukujuuret, voit hakea apurahaa (max. € 340). Jos asut Euroopan ulkopuo-lella, voit hakea myös apurahaa matkaku-luihin (max. € 340). Lisämaksusta mah-dollisuus saada myös 1 hh (huoneita tar-jolla rajoitetusti ja ne on varattava etukäteen).
	Eduskunnan päätös hallituksen lakiesityk-seen lähetetään sisäasiainministeriöön, joka vie lakiesityksen presidentin esit-telyyn. Presidentin vahvistaessa lain, päätetään myös sen voimaantuloajasta.
	Tiedotamme heti, kun saamme yksityis-kohtaisempaa tietoa. 
	Ilmoittautuminen: Hakulomakkeet tulee toimittaa Suomi-Seuraan 1.4.2003 mennessä. 
	Hallituksen esitys Suomen uudeksi kansalaisuuslaiksi sekä perustuslaki-valiokunnan asiaa koskeva mietintö luettavana ulkosuomalaisparlamentin kotisivuilla www.uparlamentti.org 
	Laki todennäköisesti esitellään presiden-tille vahvistettavaksi vielä ennen maalis-kuun eduskuntavaaleja. Näin ollen laki voi tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2003, mutta luultavammin vasta kesällä.
	Hakemuslomakkeet löytyvät kotisivuil-tamme www.suomi-seura.fi (seminaarit ja kurssit) tai voit tilata ne Suomi-Seurasta.
	Vapaita paikkoja voi tiedustella myös ilmoittautumisajan jälkeen. 
	Suomi-Seuran Suomen kielen ja kulttuurin seminaari ulkosuomalaisnuorille
	Laki ei siis vielä ole tullut voimaan, ja ilmoituksia kansalaisuuden takaisin saa-miseksi voi jättää tai lähettää postitse Suomen diplomaattiseen edustustoon, konsulaattiin tai kunniakonsulaattiin vasta lain voimaantulon jälkeen eli todennäköi-semmin alkusyksystä. 
	Suomi-Seura r.y, 
	Mariankatu 8, FIN-00170 Finland, 
	Suomi-Seura järjestää 30. kerran suositun Suomen kielen ja kulttuurin seminaarin. Seminaari on suunnattu ensisijaisesti 18 vuotta täyttäneille mutta alle 30-vuotiaille ulkosuomalaisnuorille. Joustamme yläikärajassa. 
	tel: +358-9-684 1210, 
	fax: +358-9-684 12140, 
	E-mail: liisa.oinonen@suomi-seura.fi 
	Lauantaina 5.10.2002 Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Paula Selenius luennoi kokousväelle ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta. Samana päivänä, lounaan jälkeen, Pertti Paasio puolestaan johti paneelia ”Perspektiivit Euroopan Unionille tänään ja huomenna. Euroopan kansalaiset maailmalla”. 
	Paikka: Helsingin Evankelinen opisto, joka sijaitsee Helsingin Kalliossa osoitteessa Kirstinkuja 1, 00530 Helsinki (noin 2 km Rautatieasemalta). 
	Kurssi on tarkoitettu kaikille pitkään ulkomailla asuneille äidinkielenään suomea puhuville aikuisille. 
	Kurssin tavoitteet: 
	Sisältö: suomen kielen opetusta 30 tuntia, luentoja ja tutustumiskäyntejä 10 tuntia. Opetus suunnitellaan lähtötason arvioinnin perusteella. Kieltä opetetaan kolmessa tasoryhmässä (alkeis-, keski-, ja jatkoryhmä). Arkipäivinä opetusta ja luentoja on noin 3 - 5 tuntia (oppitunti 45 min). Viikonloppuna ei ole opetusta eikä järjestettyä ohjelmaa. Iltaisin ja viikonloppuna kurssilaisille jää hyvin aikaa omatoimisesti tutusta Helsinkiin ja sen ympäristöön. 
	Kurssi tavoitteena on kohentaa käytännön kielitaitoa ja tuoda näin sujuvuutta suomenkielisen tekstin kirjoittamiseen. Kurssilla perehdytään oikeakielisyyden ongelmakohtiin ja nykysuomen ilmaisuihin. Kurssilla käsitellään muun muassa uudissanoja, pilkun käyttöä, yhdyssanojen oikeinkirjoitusta, ulkomaisten sanojen ja nimien käyttöä suomenkielisessä tekstissä. Kurssilla käydään läpi kielenhuollon sääntöjä ja tehdään käytännön harjoituksia. Kurssilla painopiste on kirjoitetussa kielessä.
	Kokouksen arvion mukaan noin 35 miljoonaa Euroopan kansalaista asuu joko tilapäisesti tai vakituisesti kotimaansa ulkopuolella, joko toisessa Euroopan Unionin maassa tai kolmansissa (EU:n ulkopuolisissa) maissa. Näistä pelkästään kreikkalaisia on yli 7 miljoonaa. 
	Kokouksen päätöslauselmassa todettiin mm. 
	 On tarpeellista, että Euroopan Unionin instituutiot ja jäsenvaltiot perustavat Euroopan maastamuuttajien yksikön, jolla olisi konsultoiva rooli Euroopan Unionin eri  instituutioissa ja joka ajaisi niiden eurooppalaisten asioita jotka asuvat kotimaansa ulkopuolella 
	Kurssin hinta: Suomi-Seuran jäsenet € 720, muut € 750 (hinta sisältää alv. 22%). Hintaan sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus kahden hengen huoneissa opiston yhteydessä toimivassa HEO hostellissa sekä päivittäin aamiainen ja lounas. Lisämaksusta mahdollisuus saada 1 hh (huoneita on rajoitetusti). Tutustumiskäynneistä syntyvät matkakulut opiskelijat maksavat itse 
	Aika ja paikka: 
	Opetuksen laajuus on 16 x 45 minuuttia 4. - 6. elokuuta. 
	Kurssi järjestetään Suomi-Seuran tiloissa Helsingissä, Kruununhaassa 
	 On tarpeellista, että taataan Euroopan maastamuuttajille oman kansalaisuuden säilyttäminen silloinkin kun he anovat toisen maan kansalaisuutta.
	(osoite: Mariankatu 8, 00170 Helsinki) 
	Hinta: 
	 On tarpeellista, että kaikille Euroopan Unionin kansalaisille, kaikissa Euroopan Unionin maissa, taataan oikeudenmukainen ja yhtäläinen verotus.
	Suomi-Seuran jäsenille 250 euroa, muille 270 euroa (hinta sisältää alv. 22%). Hintaan sisältyy opetus, kurssimateriaali ja aamu- ja päiväkahvit kolmena kurssipäivänä. 
	Ilmoittautumiset: Lähetä yhteystietosi Suomi-Seuraan 30. 5 mennessä. 
	Vapaita paikkoja voi tiedustella myös ilmoittautumisajan jälkeen.
	 On tarpeellista, että Euroopan Unioni ja sen jäsenvaltiot virallisesti tunnustavat että Euroopan maastamuuttajien lapsilla ja nuorilla on oikeus opetukseen kotimaansa omalla kielellä, ja jäsenvaltioiden tulisi tehdä kaikki voitavansa taatakseen tämän oikeuden. 
	Europeans throughout the world (EW) – kokous Thessalonikissa
	Lounaat ja majoitus eivät sisälly hintaan. 
	Autamme mahdollisuuksien mukaan majoitusjärjestelyissä. 
	Europeans throughout the world (EW) järjestö piti kokouksen Thessalonikissa 4 – 6 lokakuuta 2002.
	Ilmoittautumiset: Lähetä yhteystietosi Suomi-Seuraan 30.5 mennessä (mahdollisia peruutuspaikkoja voi tiedustella myös myöhemmin). 
	 On tarpeellista, että tutkitaan mahdollisuuksia Eurooppa-koulujen perustamineen maailmanlaajuisesti, niille paikkakunnille, joilla on suuri määrä mahdollisia oppilaita.
	Kokouksen 50 osanottajaa olivat saapunet Alankomaista, Belgiasta, Espanjasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta, Tanskasta, Euroopan Unionin komissiosta sekä tietenkin itse järjestöstä Europeans throughout the World. 
	Täytämme kurssin ilmoittautumisjärjestyksessä. 
	Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Paula Selenius raportoi kokouksesta tiedotteellemme seuraavasti:
	Suomi-Seura r.y, 
	Mariankatu 8, FIN-00170 Finland, 
	tel: +358-9-684 1210, 
	Suomesta kokoukseen olivat saapuneet puheenjohtaja Pertti Paasio (Suomi-Seura ja USP), toiminnanjohtaja Paula Selenius (Suomi-Seura), kansanedustaja Petri Salo (Eduskunta, puhemies Riitta Uosukaisen tilalla) ja Risto Laakkonen (Työvoimaministeriö, ministeri Tarja Filatovin tilalla).
	fax: +358-9-684 12140, 
	On tärkeätä huomata, että Europeans throughout the World (EW) - järjestö arvostaa suuresti ulkosuomalaisparla-menttia ja haluaa sen esikuvakseen luotaessa Euroopan ulkokansalaisille foorumia. Euroopan alueella on miljoonia ulkokansalaisia, esim. Kreikassa asuvat suomalaiset. Eurooppalaisia ulkokansalaisia on myös EU:n ulkopuolella, esim. suomalaiset ja kreikkalaiset USA:ssa. 
	E-mail: liisa.oinonen@suomi-seura.fi
	Suomi-Seuran Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssi 11.-22.8. Helsinki
	Suomi-Seura järjestää ensimmäisen kerran Suomen kielen ja kulttuurin kurssin Helsingissä. Kurssi on tarkoitettu etupäässä aikuisille (yli 30-vuotiaille) ulkosuomalaisille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Myös ulkosuomalaisten ulkomaalaiset puolisot ovat tervetulleita kurssille. Samoin kurssi sopii hyvin niille, jotka ovat aikaisemmin osallistuneet Suomi-Seuran suomen kielen ja kulttuurin seminaariin
	Kreikasta paikalla olivat mm. Paschalis Papachristopoulos (SEA - the World Council of Hellenes Abroad), apulaisministeri Ioannis Magriotis (Ulkoministeriö), Th. Akritides (Thessalonikin kaupunginjohtajan Papageorgopouloksen puolesta).
	EW on järjestö, jonka jäseninä on eri maiden ulkokansalaisjärjestöt. Sen päämaja on Brysselissä ja useat edustajat työskentelevät EU:n elimissä. Ennen järjestön toiminnan rahoitti Euroopan Unioni, mutta nykyisin EW elää pelkästään jäsenjärjestöjen maksuilla. Suomi-Seura on ollut yhteydessä järjestöön jo toistakymmentä vuotta ja osallistuu nykyisin aktiivisesti sen kokouksiin. 
	Kreikan viranomaiset hoitivat isännyyden upeasti. Paitsi, että Kreikka kustansi matkamme, asuimme tyylikkäässä hotellissa Thessalonikissa, kokousjärjestelyt sujuivat hienosti ja meidät otettiin vastaan arvovieraiden tavoin. Paikalla oli Kreikan apulaisulkoministeri I. Magriotis, ulkoministeriön yhteydessä toimivan Kreikan ulkokansalaisjärjestön pääsihteeri D. Dollis, Makedonia-Thracen ministeriön pääsihteeri G. Lyssarides, Thessalonikin kaupungin edustaja Th. Akritides, kansanedustaja V. Pappas ja Kreikan pääkonsuli Brysselissä N. Kotrokois.
	EW ajaa kaikkien ulkokansalaisten asioita, mutta tarvitsee ulkokansalaisten tukea toiminnalleen. Kaikkien maiden ulkokansalaisilla on samankaltaisia ongelmia, esim. lasten kielitaitoon ja vanhustenhoitoon liittyvät seikat. Lisäksi useiden maiden ulkokansalaisjärjestöt kantavat huolta kaksoiskansalaisuuden kieltämisestä. Joittenkin maitten ulkokansalaisjärjestöt ovat suuresti huolissaan kansalaistensa kohtelusta ulkomaisissa vankiloissa. On hyvä, että asioihin puututaan suurella joukolla, silla joukossa on voimaa. 
	Kun EW kaksi - kolme vuotta sitten kokoontui Tanskassa, esittelin osallistujille ulkosuomalaisparlamentin, sen toimintatavat, saavutukset ja rahoituksen (joka tulee kokonaisuudessaan Suomi-Seurasta). Osallistujat pitivät USP:n toimintaa upeana ja toimivana. Ehkä se onkin sitä juuri siksi, että USP on perustettu tarpeeseen ja sellaisena aikana, jolloin Suomi-Seuran talous alkoi olla vakaa. USP:n talous on kuten järjestöjenkin - mitään pröystäilyäei voi olla, vaan mahdollisimman vähällä on saatava mahdollisimman paljon. Siksi myös turhaa byrokratiaa tulee välttää. 
	Tärkeintä oli, että kokouksessa saatiin aikaan päätöksiä, joita Suomi-Seura ja USP pitävät tärkeinä. Asiat ovat edenneet niin, että seuraavaksi asioita otetaan esiin EU:n elimissä ja seurantakokousta suunnitellaan jo.
	Paula Selenius
	toiminnanjohtaja
	Suomi-Seura ry.
	Välimeren maiden, Lähi-idän ja Afrikan alue
	Vaikka suomalaista yhteiskuntaa on sanottu byrokraattiseksi, ei se kuitenkaan ole lähelläkään monen muun EU-maan byrokratiaa. Tämä heijastuu myös kokouskäytäntöihin, jotka ovat useissa maissa pitkästyttäviä ja turhauttavia korulausein höystettyjä muodollisuuksia, joiden päätökset tehdään muualla kuin varsinaisessa kokouksessa. Näin ei onneksi ulkosuomalaisparlamentissa ole, enkä oikein usko, että sellainen suomalaisuuteen oikein sopisikaan.
	Yllättävää kuitenkin oli, että muiden maiden edustajat innostuivat USP:n toiminnasta niin kovasti. Kreikan edustaja lupasi melkein siltä istumalta, että hänen maansa järjestää huippukokouksen, jonne tulee kansanedustajia, EU-parlamentaarikkoja ja ulkokansalaisten edustajia. Me muut pidimme ajatusta hienona, mutta suureellisena ja lupasimme, ettemme suutu, vaikkei tällainen kokous toteutuisikaan. No se kuitenkin toteutui, vaikkei ihan niin suurella joukolla. Lisäksi sovittua päivämäärää jouduttiin siirtämään Kreikan vaalien takia. Läsnä oli lopulta kuitenkin edustajia viidestätoista järjestöstä kahdestatoista maasta, Euroopan komission edustajia, ministeriöiden edustajia useista maista sekä diplomaatteja ja korkean tason virkamiehiä.
	Lisätietoja saa internetsivuilta www.vaestorekisteri.fi josta voi myös tulostaa ilmoituslomakkeen. 
	USP:n varapuhemies 
	Oleskeluluvat kuntoon
	Euroopan yhteisön perustamissopimuk-sessa (8 a artikla) määrätään  Euroopan unionin kansalaisten oikeudesta vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella tietyin ehdoin.
	Unionin kansalaisella, joka aikoo oleskel-la toisessa jäsenvaltiossa  yli kolme kuu-kautta, on oltava oleskelulupa. Oleskelu-luvan tarkoituksena on ainoastaan vahvis-taa oleskeluoikeus, joka kaikilla  unionin kansalaisilla on. Hakijan tilanteesta riip-puu, mitä asiakirjoja oleskeluluvan saamiseksi on esitettävä.
	USP:n varapuhemies 
	Oleskelulupahakemus jätetään kolmen kuukauden kuluessa saapumisesta lähim-mälle poliisilaitokselle, jos se hoitaa lupa-asioita, tai kotikunnan kaupungintalolle. Laiminlyönnistä voi seurata enimmillään € 3.000 sakko.
	Kreikan laissa no 2910, § 5, kohdassa 4. on sanottu että ulkomaalaisella, jolta ei vaadita viisumia, on oikeus oleskella Kreikassa yhteensä 3 kuukautta kuuden kuukauden ajanjakson sisällä ilman erillistä oleskelulupaa.
	Saman lain § 7, kohta 2 d. sanoo että Kreikan rajavartioviranomaiset voivat evätä maahanpääsyn ulkomaalaiselta joka tulee tarkoituksena jäädä maahan sellaisen syyn vuoksi joka vaatii luvan myöntämistä ja henkilö ei ole sellaista lupaa hankkinut.
	Tarvittavat asiakirjat:
	Oleskelulupaa haettaessa on esitettävä voimassa oleva henkilötodistus tai passi, sekä kaksi valokopiota siitä, kolme passi-valokuvaa ja toimivaltaisen terveysviran-omaisen antama lääkärintodistus. Tilan-teesta riippuen (kyseessä on palkansaaja, työnhakija, itsenäinen ammatinharjoittaja, eläkeläinen, työelämän ulkopuolella ole-va, opiskelija) hakijalta vaaditaan erilaisia asiakirjoja Kreikassa oleskellessa:
	- palkansaajien on esitettävä työnantajan antama ja ammattientarkastusviraston hyväksymä palvelukseenottotodistus, josta ilmenee työn kesto ja luonne
	- itsenäisten ammatinharjoittajien on esi-tettävä todisteet ammatin harjoittami-sesta, kuten todistus jäsenyydestä am-matillisessa järjestössä, alv-numero tai todistus merkinnästä kaupparekisterissä
	Vaikka henkilölle olisi myönnetty oleske-lulupa esim. toisen palveluksessa olevana työntekijänä, hän voi esimerkiksi alkaa toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana.
	- Jos hakija on työelämän ulkopuolella oleva, mutta hänellä on kreikkalainen puoliso, vaaditaan seuraavat asiakirjat:
	- palvelujen tarjoajien on esitettävä todistus asemastaan.
	Oleskeluluvan voi uusia samalla tavalla kuin sitä haettiin ensimmäistä kertaa (muutoksista elämäntilanteessa ilmoitet-tava). Tällä kertaa ei kuitenkaan tarvitse esittää lääkärintodistusta tai siitä, että hakijan käytössä on hänen perhetilantee-seensa soveltuva asunto. Palkansaajan ei enää tarvitse hyväksyttää työnantajan antamaa palvelukseenottotodistusta ammattientarkastusvirastossa. 
	a. kaksi oikeaksi todistettua valo-kopiota vihkitodistuksesta
	Palkansaajien ja itsenäisten ammatin-harjoittajien ei tarvitse esittää todistusta taloudellisesta tilanteestaan.
	b. kaksi oikeaksi todistettua valo-kopiota kreikkalaisen puolison henkilöllisyystodistuksesta
	Jos  henkilö jää Kreikkaan työskennelty-ään Kreikassa toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, hänen on osoitettava kuuluvansa johonkin seuraavista ryhmistä:
	c. kreikkalaisen puolison tekemä todistus (Υπεύθυνη Δήλωση) siitä että hakija elää hänen kanssaan avioliitossa.
	Työelämän ulkopuolella olevan kreikkalaisen puolison on oleskelulupaa uusiessa esitettävä kreikkalaisen puolison tekemä todistus (Υπεύθυνη Δήλωση) siitä, että hakija elää yhä hänen kanssaan avioliitossa. Todistusta asunnon osoittees-ta, valokopioita puolison henkilöllisyys-todistuksesta tai vihkitodistusta ei oleskelulupaa uusiessa tarvita. 
	d. kreikkalaisen puolison nimissä oleva puhelin-, sähkö- tai muu kuitti / todistus, josta käy ilmi asunnon osoite.
	a) Hän on saavuttanut Kreikan lainsää-dännön mukaisen eläkeiän lopetta-essaan työskentelyn, hän on työsken-nellyt vähintään viimeiset 12 kuukautta ja on asunut Kreikassa yhtäjaksoisesti yli kolmen vuoden ajan.
	Jos perheessä ei ole kreikan kansalaista, on oleskelulupaan oikeutettujen perheen-jäsenten esitettävä tavallisesti vaadittavien asiakirjojen (henkilötodistus tai passi, passivalokuvat ja lääkärintodistus) lisäksi seuraavat asiakirjat:
	b) Hän on asunut Kreikassa yhtäjaksoi-sesti yli kaksi vuotta ja on lopettanut työskentelyn pysyvän työkyvyttömyy-den takia. Jos työkyvyttömyys on seu-rausta työssä tapahtuneesta onnetto-muudesta tai työperäisestä sairaudesta, jonka perusteella Kreikan viranomaiset maksavat hänelle täyden tai osittaisen eläkkeen, asumisajan ehtoa ei sovelleta.
	Oleskeluluvan uusimista on haettava ennen sen päättymisestä. Jos hakija on lupaa uusittaessa ollut työttömänä työnhakijana yli 12 perättäistä kuukautta, uuden luvan voimassaolo voidaan rajoit-taa yhteen vuoteen. Viranomaiset voivat kieltäytyä uusimasta lupaa, jos hakija on edelleen työttömänä, kun se seuraavan kerran päättyy.
	- asiakirja, joka osoittaa heidän olevan hakijan perheenjäseniä
	- todistus, josta käy ilmi, että hakijan hallussa on perhekäyttöön soveltuva asunto (vuokrasopimusta ei vaadita)
	- viisumi, jos perheenjäsenet eivät ole minkään EU:n jäsenvaltion kansalaisia ja viisumi vaaditaan kyseisen maan kansalaisilta
	Jos henkilön puoliso on Kreikan kansa-lainen tai menettänyt Kreikan kansalai-suuden avioliiton seurauksena, asumis-ajan ehtoa tai viimeisten 12 kuukauden työskentelyehtoa ei sovelleta kahdessa edellä mainitussa tapauksessa.
	Lisätietoja:
	- asiakirjat, joista käy ilmi, että hakija on kyseisten henkilöiden huoltaja (ei koske puolisoa eikä alle 21-vuotiaita lapsia)
	Lähimmältä poliisilaitoksilta, jotka myöntävät oleskelulupia sekä kotikunnan kaupungintalolta. Tai Φ.Ε.Κ. ΠΔ 525/83 vapaat ammatin harjoittajat , ΠΔ 499/87 toisen palveluksessa työskentelevät tai ΠΔ 278/92 eläkeläiset, opiskelijat ja muut.
	c) Työskenneltyään Kreikassa yhtäjak-soisesti kolme vuotta henkilö on siirty-nyt työskentelemään toiseen jäsenval-tioon, mutta asuu edelleen Kreikassa.
	- jos hakija on eläkeläinen tai työelämän ulkopuolella, todistus siitä, että hänellä on riittävästi varoja elättääkseen itsensä ja perheensä ja että kaikki perheen-jäsenet on asianmukaisesti vakuutettu.
	Edellä mainittujen muutosten tapahduttua on oikeus oleskella maassa kaksi vuotta.
	- jos hakija on opiskelija, todistus siitä, että hänellä on riittävästi varoja elät-tääkseen itsensä ja perheensä ja että kaikki perheenjäsenet on asian-mukaisesti vakuutettu.
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	- Jos hakija on eläkkeellä ja työskennel-lyt aikaisemmin jossakin muussa jäsen-valtiossa tai hän on työelämän ulkopuo-lella, hänen on osoitettava kuuluvansa sairausvakuutusjärjestelmään ja pysty-vänsä vastaamaan toimeentulostaan (tulot ylittävät kansaneläkkeeseen oikeuttavan tason). Perheettömän hen-kilön tulojen on oltava vähintään yhtä suuri kuin IKA:n maksama alin eläke (tällä hetkellä € 396 kuukaudessa). Perheellisenä hänellä on lisäksi oltava tietty määrä tuloja kuukaudessa jokais-ta hänen kanssaan maassa oleskelevaa perheenjäsentä kohden.
	(Helsingin Sanomat 13.02.2003)
	Perheenjäsenten oleskeluoikeus riippuu hakijan omasta oleskeluoikeudesta. 
	Suomen Oslon-suurlähettiläs Ole Norrback vaihtaa asemapaikkaansa. Tasavallan presidentti määrää hänet perjantaina Suomen uudeksi suurlähettilääksi Kreikan pääkaupunkiin Ateenaan. 
	Oleskeluluvat ovat voimassa määrätyn ajan. Hakijan kanssa maassa oleskelevien perheenjäsenten oleskeluluvat ovat voimassa yhtä kauan kuin hakijan oma oleskelulupa. Jos perheenjäsenet eivät ole unionin kansalaisia asiakirjat myönnetään Kreikan lakien mukaisesti.
	Norrback on työskennellyt Oslossa vuodesta 1999. Sitä ennen hänellä oli pitkä ura ministerinä, kansanedustajana ja RKP:n puheenjohtajana. 
	Kreikan laissa ei ole muodollisia säännök-siä asuinpaikan muuttamisesta Kreikassa, mutta ulkomaalaisten on ilmoitettava osoitteenmuutoksesta oleskeluluvan myöntäneelle viranomaiselle.
	- Jos hakija on opiskelija, hänen on osoi-tettava, että hänellä on oikeus suorittaa tutkinto kreikkalaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattiin valmis-tavassa oppilaitoksessa sekä sairaus-vakuutus. Hänen on osoitettava, että hänellä on riittävästi varoja tarvitsemat-ta turvautua Kreikan sosiaalihuoltoon.
	“Tämä ilmoitusmenettely on voimassa viisi vuotta lain voimaantulosta. Näin pitkä aika on valiokunnan mielestä perusteltu”, jatkoi kansanedustaja Kokkonen
	Norrback täyttää ensi kuussa 62 vuotta. Näin ollen hän jää eläkkeelle, kun komennus Ateenassa päättyy. 
	Uosukainen moittii kehnoa lainvalmistelua
	(Helsingin Sanomat 10.01.2003)
	Hallitus oli edellyttänyt omassa lakiesityksessään ilmoituksen jättämistä henkilökohtaisesti. Eduskunnan perustuslakivaliokunta piti sitä kuitenkin turhan byrokraattisena Suomen ulkomaanedustustojen harvan verkon takia. Ruotsin kokemusten rohkaisemana perustuslakivaliokunta katsoi postitse tapahtuvan ilmoituksen Suomen diplomaattiseen edustustoon, konsulaattiin tai kunniakonsulaattiin riittävän. Koko eduskunta asettui samalle kannalle.
	(www.eduskunta.fi, Helsingin Sanomat 24.01.2003, 26.01.2003)
	Eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen (kok) arvostelee kovin sanoin ministeriöiden kehnoa lainvalmistelua. Puhemies edellyttää selkeyttä lakiesitysten teksteihin. "Ei ole laitaa, että eduskunnan pitää kirjoittaa lait uudestaan."
	Suomen eduskunta hyväksyi 23.1.2003 hallituksen esityksen uudeksi kansalaisuuslaiksi, perustuslakivaliokunnan tekemien muutosten mukaisesti.
	Tämä tarkoittaa sitä että suomalainen voi säilyttää Suomen kansalaisuuden ja passin, kun hän ottaa jonkin toisen maan kansalaisuuden. Tuhannet Suomen passista luopumaan joutuneet voivat tulevaisuudessa saada uudesta kansalaisuudesta huolimatta takaisin Suomen kansalaisuuden varsin vaivattomasti. Oikeus koskee myös heidän lapsiaan. Suomen kansalaisuuden takaisin hakemiseen riittää sellaisissa tapauksissa pelkkä ilmoitusmenettely.
	(Oikeusministeriö 11.12.2003)
	Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa voi äänestää ennakkoon ulkomailla 236:ssa Suomen edustustossa. Ulkomailla olevat ennakkoäänestyspaikat määrättiin tänään annetulla valtioneuvoston asetuksella.
	Kansanedustaja Kokkonen toivoi ulkosuomalaisilta pidättäväisyyttä hakemusten lähettämisessä, sanoen: “Lain täytäntöönpano edellyttää virkakoneiston virittämistä, kouluttamista ja tiedottamista. Siksi hallitus esittää, että laki tulisi voimaan kesällä. Tähän haluan kiinnittää erityistä huomiota, että myöskin ulkosuomalaiset pidättäytyisivät hakemasta kansalaisuutta ennen kuin laki on astunut voimaan, ettei tule sitten ongelmia näitten säännösten soveltamisten kanssa. Varsinaisia ongelmia ei tarvitse tulla, mutta jonkin verran häslinkiä voi kuitenkin aiheuttaa se, keihin sovelletaan vanhaa ja keihin uutta lakia.”
	Ulkomailla olevien ennakkoäänestyspaikkojen määrä lisääntyy yli kahdellakymmenellä verrattuna viimeksi toimitettuihin presidentinvaaliin ja eduskuntavaaleihin. Ennakkoäänestyspaikkoja on nyt 89 valtiossa. Eniten niitä on Ruotsissa, jossa ennakkoon voi äänestää 35 edustustossa tai edustuston toimipaikassa. 
	Eduskunnan ehkä hieman yllättävän myötämielisyyden taustalla ovat olleet tuhansien ulkosuomalaisten pitkään jatkuneet valitukset siitä, kuinka tuskalliseksi he ovat kokeneet sen, että ovat joutuneet luopumaan Suomen kansalaisuudesta ja passista. Syynä on ollut ulkomaille muutto joko avioitumisen tai työn takia.
	Presidentti Halonen vetosi kansalaisiin: Äänestäkää
	(Helsingin Sanomat 02.01.2003)
	Kansanedustaja Kokkonen suosittelee, että ihmiset alkusyksystä ryhtyisivät tiedustelemaan edustustoista, milloin he voisivat lähettää hakemuksensa.
	Tasavallan presidentti Tarja Halonen vetosi uudenvuodenpuheessaan kansalaisiin, että nämä käyttäisivät äänioikeuttaan maaliskuun eduskuntavaaleissa. "Meillä kaikilla on mahdollisuus antaa äänemme kuulua. Vetoan jokaiseen äänioikeutettuun suomalaiseen ja toivon teidän käyttävän tätä kansalaisen perusoikeutta käymällä äänestämässä." 
	Monet maat ovat kaiken aikaa hyväksyneet kaksoiskansalaisuuden, ja viime vuosina näiden maiden määrä on lisääntynyt EU:n alueella Ruotsia myöten. Kaksoiskansalaisuuden sallivan lain toinen puoli on se, että Suomen kansalaisuuden saavalla ulkomaalaisella on oikeus säilyttää entisen kotimaansa kansalaisuus. 
	Kansanedustajien tietämättömyys päätettävästä lakiehdotuksesta 
	hämmästytti tämän tiedotteen toimitusta. Kansanedustaja Kokkonen aloitti puheenvuoronsa lakiehdotuksen toisessa käsittelyssä sanoen: “Sen johdosta, että lukuisat ihmiset tästäkin salista ovat minulta kysyneet, mitä tässä asiassa loppujen lopuksi päätettiin, haluan vielä käyttää lyhyen puheenvuoron.” 
	“Odotetuin ja tärkein uudistus on Suomen kansalaisuuden takaisin saaminen ilmoitusmenettelyin. Valiokunta pitää tärkeänä esityksen mukaista moni- tai kaksoiskansalaisuuden hyväksymistä. Käytännössä oleellisin lain voimaantuloa seuraava osa tätä uudistusta on lakiehdotuksen 60 ja 61 §:issä säännelty kysymys niiden henkilöiden mahdollisuudesta saada ilmoituksesta takaisin Suomen kansalaisuus, jotka ovat sen aikanaan menettäneet saatuaan hakemuksesta tai siihen verrattavalla tavalla vieraan valtion kansalaisuuden.” sanoi peruslakivaliokunnan puheenjohtaja Paula Kokkonen puheenvuorossaan lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä. 
	Hallitusta ja eduskuntaa Halonen kiitteli pitkäjänteisestä työstä työttömyyden poistamiseksi, mutta hänen mielestään työttömyys on edelleen suurin yhteiskunnallinen ongelmamme. "Työttömyyden alentaminen on edelleen tehokkain tapa voimistaa kansantalouttamme sekä torjua samalla eriarvoisuutta ja köyhyyttä." 
	Selvä enemmistö suomalaisista haluaa Nato-kansanäänestyksen
	Perinteiseen tapaansa presidentti puuttui myös arkipäivän ongelmiin. Hän toivoi, että kaikille lapsille kyettäisiin turvaamaan koulurauha ja väkivallaton vapaa-aika. Aikuisilta hän toivoi, että piittaamattomuus ja itsekkyys liikenteessä saataisiin vähenemään. 
	(Helsingin Sanomat 10.12.2002)
	Valtaisa enemmistö suomalaisista haluaa päästä kansanäänestyksessä itse ottamaan kantaa Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen. HS - Gallupin mukaan enemmistö suomalaisista vastustaa yhä jäsenyyttä, vaikka kannattajien määrä on
	Näin lukee Yhdysvaltain ulkoministeriön tammikuussa 1963 presidentti John F. Kennedyn pyynnöstä laatimassa paperissa "Guidelines for Policy and Operations - Finland". Siinä siis hahmoteltiin suuntaviivoja Yhdysvaltain politiikalle ja toimille Suomen suhteen. 
	Presidentti Halonen vakuutti, että Suomen turvallisuuspolitiikka nojaa vastakin kansan tukeen. "Demokratiassa uskottavan turvallisuuspolitiikan perusedellytys on, että sillä on kansan tuki. Nykyisellä politiikalla se on, ja näin on oltava myös tulevaisuudessa." Halonen ei maininnut Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä. Mielipidetiedustelujen mukaan kansan syvä enemmistö vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä. 
	noussut.
	(Helsingin Sanomat 10.12.2002)
	Aikanaan salaiseksi leimatun 15-sivuisen dokumentin löysi Yhdysvaltain kansallisarkistosta ruotsalainen tutkija Jerker Widen, kun hän etsi aineistoa Washingtonista Ruotsin hallituksen nimeämälle turvallisuuspolitiikan selvittäjälle, suurlähettiläs Rolf Ekéukselle. 
	Lipponen ei luvannut USA:lle tasoittaa Turkin EU-tietä.
	”Suomi tai mikään muukaan EU:n jäsenmaa ei voi ryhtyä erityistoimiin Turkin EU-jäsenyyden nopeuttamiseksi. Asiassa ei voida tehdä mitään, ennen kuin Turkin todetaan täyttävän jäsenyyden tärkeimmät ehdot”, sanoi Suomen pääministeri Paavo Lipponen Yhdysvaltain presidentille George W. Bushille 9.12.2002 iltapäivällä Valkoisessa talossa.
	Suomen kansainvälistä asemaa presidentti piti ehkä vahvempana kuin koskaan aikaisemmin. "Vahva asemamme on tulosta johdonmukaisesti harjoitetusta turvallisuuspolitiikasta, taitavasta ulkopolitiikan hoidosta sekä uskottavaan puolustukseen nojaavasta sotilaallisesta liittoutumattomuudesta." 
	Yhdysvaltojen tuli dokumentin mukaan välttää antamasta Suomelle lupauksia, joita se ei voisi täyttää, ja suoraa konfrontaatiota Neuvostoliiton kanssa Suomessa. Yhdysvallat nimesi dokumentissa Suomen-suhteidensa lähtökohdaksi Suomen haavoittuvuuden Neuvostoliiton poliittisen ja sotilaallisen voiman edessä sekä Suomen puolueettomuuden. 
	Suomi vastasi myönteisesti USA:n Irak-kyselyyn (Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002)
	"Vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelu antaa sopivat puitteet tarkastella tilannetta jatkuvasti muuttuvassa kansainvälisessä tilanteessa." 
	Analyysin mukaan Neuvostoliitto saattoi yrittää tehdä Suomesta satelliittinsa, mikäli tämä palveli sen tarpeita. "Pääasiallinen vaara ei ole Neuvostoliiton avoin hyökkäys, vaan sen sijaan jatkuva suomalainen sopeutuminen Neuvostoliiton etuihin ja toiveisiin, mikä voi johtaa Neuvostoliiton lujaan kontrolliin Suomen sisä- ja ulkopolitiikassa", amerikkalaiset kirjoittivat. 
	(Helsingin Sanomat 05.02.2003)
	Eduskuntaan pyrkii maalisvaaleissa yhteensä 2.029 ehdokasta maan viidestätoista vaalipiiristä. Ehdokasmäärä kasvoi hieman verrattuna neljän vuoden takaiseen lukemaan.
	Kansa innostuneempi äänestämään kuin 1999
	(Helsingin Sanomat 27.01.2003)
	Dokumentin mukaan Suomen joutuminen täysin Neuvostoliiton ylivaltaan olisi heikentänyt Naton sotilaallista asemaa sekä ruotsalaisten turvallisuutta. Yhdysvaltalaiset ottivat tavoitteekseen tukea demokraattista ja aidosti puolueetonta Suomea sekä vähentää Suomen haavoittuvuutta Neuvostoliiton painostukselle. Dokumentti kehotti taivuttelemaan Kekkosta ja muita suomalaisia johtavia poliitikkoja ymmärtämään amerikkalaisten näkökantaa, että jatkuva venäläisten tarpeisiin sopeutuminen jäyti suomalaista riippumattomuutta. 
	Ensi maaliskuun eduskuntavaaleissa äänestysprosentti ei ehkä romahdakaan, kuten julkisessa keskustelussa on pelätty. Suomen Gallupin tuore puoluekannatustutkimus antaa tästä viitteitä. 
	Ruotsalaisselvitys: USA ei olisi tullut kylmän sodan aikana Suomen avuksi
	Helsingin Sanomien tilaamassa tutkimuksessa 86 prosenttia vastaajista piti täysin tai melko varmana, että äänestää maaliskuun vaaleissa. Luku on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaava tulos ennen vuoden 1999 eduskuntavaaleja ja vain prosenttiyksikön pienempi kuin ennen vuoden 1995 vaaleja. 
	(Helsingin Sanomat 21.12.2002)
	Yhdysvallat oli kylmän sodan aikana valmis antamaan Ruotsille sotilaallista tukea Neuvostoliiton hyökätessä, mutta Suomi ei ilmeisesti olisi tällaista tukea saanut, arvioi perjantaina julkistettu ruotsalainen selvitys. 
	Suunnitelma tuesta Neuvostoliiton hyökätessä oli Ekéuksen mukaan voimassa ilmeisesti vielä Jimmy Carterin presidenttikaudella 1970- ja 1980-lukujen taitteessa.
	Kuluvan vuoden tulos on lisäksi tammikuulta, kun aikaisemmat ovat kuukautta lähempää vaaleja. 
	Yhdysvallat piti presidentti Urho Kekkosta "häikäilemättömänä ja viekkaana poliitikkona", joka yritti hajottaa Suomen ei-kommunistisia voimia voimistaakseen omaa ja Maalaisliiton asemaa. Poliittisen kentän hajaannus "vakavasti heikentää Suomen kykyä vastustaa Neuvostoliiton painostusta". 
	(Helsingin Sanomat 11.02.2003)
	EU tutkii kilpailusäännösten vastaisia valtiontukia lentoyhtiöille.
	Tähän asti jäsenmaiden kansalaiset ovat voineet piilotella tilituottojaan oman maansa verottajalta. Kyse on valtavista summista, sillä yksin saksalaisilla oli pari vuotta sitten talletuksia ulkomailla € 960 miljardin arvosta. Epävirallisten arvioiden mukaan kansalaisten osuus tästä oli 300-750 miljardia. 
	Laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa saa vielä odottaa tulemistaan. Muodollinen päätös hallituksen esityksen vetämisestä pois eduskunnasta tehtiin tiistaina. Sen paremmin valtioneuvoston ylimääräisessä istunnossa kuin presidentin esittelyssäkään ei asiasta enää keskusteltu. 
	(Helsingin Sanomat 22.01.2003)
	EU:n komissio on ottanut tutkittavaksi jo toisen eurooppalaisen lentoyhtiön mahdolliset kilpailusäännösten vastaiset valtiontuet. Komissio ryhtyy tutkimaan talousvaikeuksissa kamppailevan ranskalaisen Air Libin tukia. 
	Verokiistan lisäksi valtiovarainministerit sopivat kokouksessaan talousvaikeuksista kärsivien Ranskan ja Saksan ojentamisesta. 
	Lakiesityksen peruuttaminen tuli selväksi jo perjantaina, kun hallitus ei saanut eduskunnassa läpi tavoitettaan viedä laki poikkeuksellisesti suuren valiokunnan käsittelyyn ennen sen käsittelyä täysistunnossa. 
	Viime vuoden lopussa EU:n kilpailuviranomaiset ottivat tutkivaksi Ryanairin tuet. Irlantilaisyhtiö on Euroopan johtava halpalentoyhtiö. Lisäksi komissio määräsi Kreikan valtion omistaman Olympic Airwaysin maksamaan takaisin tukiaan. 
	Saksalle annettiin neljä kuukautta aikaa ryhtyä toimiin budjettinsa kunnostamiseksi. Viime vuonna Saksan budjettivaje oli 3,7 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka on selvästi yli kolmen prosentin sallitun rajan. Tänäkin vuonna raja uhkaa ylittyä, ellei Saksa ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin. 
	Hallituksen mielestä esitys karkasi käsistä, kun lakivaliokunnan enemmistö päätyi ratkaisuun, jonka mukaan hedelmöityshoitoa ei annettaisi yksinäisille naisille eikä lesbopareille. 
	EU:ssa sovittiin viimein tilitietojen tiedonvaihdosta
	(Helsingin Sanomat 22.01.2003)
	Euroopan unionin valtiovarainministerit pääsivät 21.1.2003 Brysselissä sopimukseen kymmenisen vuotta jatkuneesta kiistasta talletusten tilitietojen tiedonvaihdosta jäsenmaiden kesken.
	Lakiesitystä hedelmöityshoidosta on valmisteltu vuosikausia. Asia oli esillä jo edellisessä hallituksessa, mutta tuolloin se ei edennyt eduskuntaan. Nykyinen hallitus antoi esityksensä viime kesäkuussa. 
	Ranskalle puolestaan annettiin niin sanottu varhainen varoitus, sillä viime vuonna maan budjettivaje lähenteli sovittua kolmen prosentin rajaa. Ranska on Portugalin ja Saksan lisäksi ainoa maa, jolle on annettu ennakkovaroitus. 
	Sopimuksen mukaan jäsenmaat siirtyvät automaattiseen tiedonvaihtoon ensi vuoden alusta lähtien. Jos esimerkiksi suomalainen tallettaa varoja espanjalaiselle tilille, tieto asiasta tulee Suomen viranomaisille. Korkojen verotus tapahtuu asuinpaikan perusteella. 
	Ministeriö tarjoaa isille uudenlaista lomaa
	(Helsingin Sanomat 27.12.2003)
	(Helsingin Sanomat 14.12.2002)
	Sosiaali- ja terveysministeriön tavoite on saada ensi vuonna joka viides tuore isä viettämään uusi isäkuukausi lapsensa kanssa. 
	Jos kaikki menee suunnitellusti, vappuna 2004 EU:sta tulee 25 maan liitto. Uusia jäsenmaita ovat Viro, Latvia, Liettua, Tshekki, Unkari, Puola, Slovenia, Slovakia, Malta ja Kypros. 
	Poikkeuksen tekevät Belgia, Luxemburg ja Itävalta, jotka siirtyvät aluksi vain osittaiseen tiedonvaihtoon. Siirtymäajan aikana maat luovuttavat tietoja vain pyynnöstä. 
	Käytännössä isien kotonaolo taaperoikäisten kanssa liki kymmenkertaistuisi, sillä viime vuonna vain 2,2 prosenttia isistä piti vanhempainvapaata. 
	Näiden lisäksi neuvotteluita jatketaan vähemmän kehittyneiden maiden Bulgarian ja Romanian kanssa, joiden pitäisi olla EU-kuntoisia 2007. 
	Jos Sveitsi suostuu tätä ennen tietojenvaihtoon jäsenmaiden kanssa, Belgia, Itävalta ja Luxemburgkin alkavat luovuttaa tilitietoja automaattisesti. 
	Isäkuukausi on tiukasti aikaan sidottu: sen saa pitää vain vanhempainvapaan lopussa, eli lapsen ollessa noin 10 kuukauden ikäinen. 
	Lisäksi Turkin jäsenyysneuvotteluiden aloittamisesta päätetään 2004 syksyllä komission tekemän maaraportin perusteella. Laajentumiskomissaari Günter Verheugenin mukaan komissiolla ei kuitenkaan ole paineita puhtaiden papereiden antamiseksi Turkille. 
	Belgia, Itävalta ja Luxemburg ovat pelänneet, että tietojenvaihtoon siirtyminen ajaa tallettajat pankkisalaisuuttaan tiukasti kunnioittavaan Sveitsiin tai muualle EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin, San Marinoon tai Andorraan. Sopimusta Sveitsin kanssa on yritetty saada viime aikoina kiihkeästi aikaan. 
	Isäkuukausi ei vaikuta tuttuun 18 päivän isyysvapaaseen, joka pidetään lapsen syntymän jälkeen. Sitä käytti viime vuonna jo 65 prosenttia isistä. 
	Markkahinnat  poistumassa euron rinnalta
	(Helsingin Sanomat 09.01.2003)
	Uudistuksen toivotaan lisäävän tasa-arvoa niin perhe- kuin työelämässä: mitä useampi mies jäisi kotiin lasten kanssa, sitä tasaisemmin perhevapaiden kustannukset jakautuisivat nais- ja miesvaltaisten alojen välillä. Tätä toivovat niin työmarkkinajärjestöt kuin ministeriökin. 
	Markat olisi jätettävä pois eurojen rinnalta kesäkuun loppuun mennessä.
	Kansallisista valuutoista luopumista ehdottavat EU:n komissio ja EU:n kaupan
	"Sveitsin täytyy vielä siunata tämä sopimus. En kuitenkaan usko, että tästä tulee suurta ongelmaa", valtiovarainministeri Sauli Niinistö arvioi kokouksen jälkeen. 
	keskusjärjestö yhteisessä kirjeessään euromaille. Kirjeen mukaan kaksoishinnoittelu on "psykologinen jarru" euron omaksumiselle. Suomessa osa pankeista ja kaupasta on jo luopunut markkahinnoista.
	Päätös koskee myös jäsenmaille kuuluvia, niin sanottuja verokeitaita, joita on muun muassa Antilleilla, Karibialla sekä Britannian rannikon tuntumassa. 
	EU vanhenee nopeammin kuin USA
	(Helsingin Sanomat 10.01.2003)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002)
	Ainakin yhdellä olennaisella talousmittarilla EU häviää pahan kerran Yhdysvalloille: väestönkasvussa. 
	EU:n presidentti valittaisiin 2,5-5 vuodeksi kerrallaan määräenemmistöllä. Osa pienistä maista onkin huolestunut tästä, sillä niiden olisi vaikea saada etujaan ja näkemyksiään ajetuksi, jos presidentti valittaisiin suurista maista. 
	Vielä puoli vuosisataa sitten eurooppalaiset ja amerikkalaiset lisääntyivät tasatahtia. Länsieurooppalaisia oli noin 300 miljoonaa ja amerikkalaisia 150 miljoonaa vuonna 1950. 
	Lisäksi Saksa ja Ranska ehdottivat, että ulkoasiainkomissaarin Chris Pattenin ja EU:n ulkopoliittisen edustajan Javier Solanan tehtävät yhdistettäisiin. Ulkopolitiikkaa johtava henkilö olisi samalla sekä komission että neuvoston jäsen ja johtaisi jäsenmaiden ulkoministerikokouksia. 
	1980-luvulla maanosien syntyvyys alkoi erkaantua. Amerikkalaiset alkoivat tehdä enemmän ja eurooppalaiset vähemmän lapsia. Jos tämä kehitys jatkuu, Yhdysvaltain väkiluku ohittaa YK:n tilastojen mukaan EU:n väkimäärän noin vuosina 2030-2040. Vuonna 2050 amerikkalaisia on jo kaksi kertaa enemmän kuin nyt, yli puoli miljardia, kun länsieurooppalaisten määrä on huvennut 350 miljoonaan - ja vähenee yhä. 
	Suuri valiokunta jyrkästi EU-presidenttiä vastaan
	(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002)
	(Helsingin Sanomat 18.01.2003)
	Eduskunnan suuri valiokunta suhtautuu kielteisesti ehdotukseen perustaa EU:lle uusi presidentin virka. Hallitus puolestaan suhtautuu asiaan varauksellisesti. 
	Keskiviikkona Euroopan neuvosto varoitti, että maanosassa ei synny tarpeeksi vauvoja väestönkasvun turvaamiseksi. Lapsia pitäisi tehdä 2,1 naista kohden, jotta nykyinen väkimäärä säilyisi. Länsi-Euroopan naiset saavat keskimäärin 1,4 lasta. 
	Tämä nousi suurimmaksi painotuseroksi, kun hallituksen EU-ministerivaliokunta ja eduskunnan ääntä EU-asioissa käyttävä suuri valiokunta ottivat kantaa EU:n päätöksentekojärjestelmän muuttamiseen. 
	Tämä on alkanut huolestuttaa myös taloustieteilijöitä, jotka ynnäävät yleensä bruttokansantuotetta, kulutusta, teollisuustuotantoa ja investointeja, kun määrittelevät kansantalouksien kuntoa. Väestökehityksestä on tulossa yksi Euroopan pahimmista talousongelmista. 
	EU:n tulevaisuutta pohtiva valmistelukunta eli konventti aloittivat keskustelun aiheesta 20.01. 
	EU:n konventti arvosteli suurten ajatusta presidentistä
	Oikeusapua EU:n kansalaisille
	(Helsingin Sanomat 21.01.2003)
	(Expatrium uutiskirje 1/2003)
	Saksan ja Ranskan tuore ehdotus EU:n presidentistä ja toimielinten muuttamisesta sai maanantaina osakseen ankaraa arvostelua unionin tulevaisuutta pohtivassa konventissa Brysselissä. 
	Joulukuussa hyväksyttiin direktiivi, jonka mukaan EU:n jäsenvaltioiden on myönnettävä oikeusapua ilman syrjintää EU:n kansalaisille ja niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka oleskelevat laillisesti jossakin jäsenvaltiossa. 
	"Presidentti ei tee unionia avoimemmaksi eikä selkeytä tilannetta. Kuka haluaisi johtaa enää komissiota, jonka siivet on leikattu?", hollantilainen konventtiedustaja Gijs de Vries arvosteli. Hän sai salissa raikuvat aplodit. 
	Ehdotus EU:n presidentistä sai kiitosta ja varauksia
	Oikeusavun saannin edellytyksenä on, että hakija ei kykene itse vastaamaan oikeudenkäynnin kustannuksista. Tulojen ja varallisuuden mukaan oikeusapua voidaan antaa myös osittaisena.
	(Helsingin Sanomat 16.01.2003)
	Euroopan unionin presidenttiä kannattavien jäsenmaiden leiri on voitolla EU:ssa. Saksa ja Ranska ehdottivat EU:lle presidenttiä tammikuun alkupuolella, ja kaikki suurimmat jäsenet sekä osa pienimmistäkin EU-maista kannattaa instituutiota.
	Maanantaina selvisi myös hakijamaiden kanta, kun yksikään niistä ei tukenut Saksan ja Ranskan aloitetta. Kymmenellä uudella jäsenmaalla tulee olemaan täydet valtuudet, kun EU:n uudistuksista päätetään hallitusten välisessä konferenssissa. 
	Jäsenmaiden on saatettava direktiivin velvoitteet voimaan marraskuuhun 2004 mennessä. Oikeusavusta päättää ja apua antaa se jäsenvaltio, jossa oikeudenkäynti käydään.
	Elysée - palatsissa kokoontuneet Saksan liittokansleri Gerhard Schröder ja Ranskan presidentti Jacques Chirac ehdottivat EU:lle eräänlaista kaksoispresidenttiyttä. Toinen valtanapa olisi komission puheenjohtaja, joka valittaisiin EU:n parlamentissa, ja toinen jäsenmaiden päämiesten valitsema neuvoston presidentti.
	 jatkoyhteydet määränpäähän, jos matkustaja hyväksyy korvaavan lennon alkuperäistä poikkeavalle lentoasemalle.
	Turvapaikanhakijoiden sormenjäljet yhteiseen rekisteriin
	(Euroopan Unioni) 
	(Helsingin Sanomat 15.01.2003)
	Euroopan Unioni on saanut aikaan lentomatkustajille monia oikeuksia, ja se toimii niiden vahvistamiseksi.
	Suomi ja viisitoista muuta Euroopan maata keräävät tästä päivästä lähtien jokaisen turvapaikanhakijan sormenjäljet yhteiseen rekisteriin Eurodaciin. Siten ne pyrkivät vähentämään perusteettomia turvapaikkahakemuksia. 
	Matkustajan ei pitäisi joutua hakemaan lentoyhtiöiltä edellä mainittuja korvauksia eikä apua, vaan lentoyhtiön olisi tarjottava niitä hänelle automaattisesti.
	Tässä otteita “Matkustajan Oikeudet” julkaisusta: 
	Kaikilla matkustajilla on oikeus puolueettomaan ja paikkansapitävään tietoon tehdessään tiedusteluja tai matkavarausta Euroopan unionissa toimivalta matkatoimistolta. 
	Euroopan unionissa toimivan lehtoyhtiön lennolla matkustava henkilö saa onnettomuuden yhteydessä täyden korvauksen onnettomuuspaikasta riippumatta. 
	Rekisteri sisältää sormenjälkien lisäksi tiedon siitä, milloin ja mistä kyseinen henkilö on hakenut turvapaikkaa. Ulkomaalaisviraston tulosalueen johtaja Matti Heinonen uskoo, että Eurodac - järjestelmä karkottaa ainakin osan sellaisista turvapaikanhakijoista, jotka eivät ole kotimaassaan vainottuja ja tehtailevat hakemuksia eri maissa Euroopassa. Esimerkiksi viime päivinä Suomeen on tullut kymmeniä bulgarialaisia turvapaikanhakijoita Heinosen mukaan todennäköisesti taloudellisista syistä, koska monet heistä ovat täällä jo toista tai kolmatta kertaa. 
	Euroopan unionin säännöissä edellytetään, että matkustajia on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja että heidän on saatava asianmukainen korvaus silloin, kun heidän pääsynsä lennolle evätään Euroopan unionissa sijaitsevalla lentoasemalla.
	Euroopan unionista ostettuun pakettikiertomatkaan tai –lomaan osallistuvan lentomatkustajan on saatava matkanjärjestäjältä tarkat tiedot matkastaan. Hänellä on myös selkeitä sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä oikeuksia.
	Esimerkki: Matkustajalla on voimassa oleva lentolippu, josta käy ilmi vahvistettu varaus, ja hän tulee Euroopan unionissa sijaitsevalle lentoasemalle lähtöselvitystä varten vaaditussa määräajassa. Jos lentoyhtiö kuitenkin epää häneltä tämän jälkeen pääsyn lennolle, koska se on ylivarannut lennon, sovelletaan seuraavia sääntöjä. 
	“Matkustajan Oikeudet” julkaisun saatte kokonaisuudessaan internetistä, http://europa.eu.int/comm/transport/themes/air/english/library/fi.pdf
	Eurodac tulee voimaan kaikissa EU-maissa lukuun ottamatta Tanskaa, joka liittyy siihen myöhemmin tänä vuonna. Järjestelmässä ovat mukana myös Norja ja Islanti. 
	(Helsingin Sanomat 20.01.2003)
	Lentoyhtiön on tarjottava matkustajalle jokin seuraavista vaihtoehdoista:
	Suomessa järjestelmää käyttävät Ulkomaalaisvirasto, Rajavartiolaitos ja poliisi. Viranomaiset ottavat kaikilta vähintään 14-vuotiailta turvapaikanhakijoilta sormenjäljet, jotka keskusrikospoliisi toimittaa Luxemburgiin.  Siellä paljastuu, jos kyseinen henkilö on hakenut turvapaikkaa muista järjestelmään kuuluvista maista. Dublinin sopimuksen mukaan turvapaikkahakemukset pitäisi käsitellä pääsääntöisesti siinä maassa, johon hakija ensimmäisenä saapuu. 
	Veroilmoitusta täytetään nyt toiseksi viimeistä kertaa, jos verohallituksen suunnitelmat toteutuvat. Kaikki veroilmoituksen täyttäjät ja veroehdotuksen saajat saisivat suunnitelman mukaan vuonna 2005 veroilmoituksen etukäteen täytettynä. Lomake tulisi koteihin vasta huhtikuussa ja se pitäisi palauttaa toukokuun alussa. 
	 Lentolipun hinta korvataan käyttämättä jääneeltä matkan osuudelta ilman sakkomaksuja
	 Matkustaja ohjataan lopulliseen määränpäähän eri reittiä aikaisinta mahdollista vaihtoehtoa käyttäen. 
	 Matkustaja ohjataan määränpäähän eri reittiä myöhemmin hänelle sopivana ajankohtana.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003)
	Lisäksi lentoyhtiön on maksettava vähimmäiskorvaus käteisellä seuraavasti:
	"Tarkoituksena on ehkäistä turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiä eikä pompotella hakijoita maasta toiseen. Oleskeluluvasta päätettäessä on merkitystä sillä, onko hakija ollut kymmenen vuotta Euroopassa vai vainottiinko häntä kolme kuukautta sitten kotimaassaan", Heinonen sanoo. Osa turvapaikanhakijoista hävittää tarkoituksella henkilöystodistuksensa ja matkustusasiakirjansa. Sormenjälkirekisteri auttaa paljastamaan aiemmat hakemukset myös sellaisissa tapauksissa. 
	 € 150 enintään 3.500 km pituisilta matkoilta (€ 75, jos matkustaja myöhästyy alle 2 tuntia)
	 € 300 yli 3.500 km pituisilta matkoilta (€ 150, jos matkustaja myöhästyy alle 4 tuntia)
	Korvauksen ei tarvitse ylittää lipun hintaa. Se voidaan maksaa myös kuponkeina tai muina palveluina mutta vain, jos matkustaja suostuu tähän.
	Lisäksi lentoyhtiöiden on tarjottava matkustajalle maksutta: 
	 puhelu ja/tai teleksi- tai faksilähetys määränpäähän
	Rekisteriin on laskettu kertyvän päivittäin noin 7 500:n ja vuosittain noin 400 000 ihmisen tiedot. "Kun järjestelmästä leviää tieto maailmalla, ihmiset alkavat ymmärtää, että turvapaikkaa on turha hakea ilman syytä", Heinonen uskoo. 
	 aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
	 majoitusmahdollisuus, jos matkustaja joutuu viettämään matkan varrella yhden tai useamman ylimääräisen yön.
	Kännykkänumero ei pian kerro operaattoria
	katsoo, että tulli ei saa kantaa veroa autoliikkeiden hintapyyntöjen mukaisesti,
	(Helsingin Sanomat 08.01.2003)
	vaan vero on laskettava alemmista, todellisista kauppahinnoista.
	Ensi heinäkuusta lähtien tuttu matkapuhelinnumero seuraa halutessa mukana vaikka operaattori vaihtuisi. Numero ei enää kerro, puhuuko oman operaattorin liittymään vai huomattavasti kalliimpaa puhelua vieraan operaattorin liittymään. Puheluhinnan selvittäminen jää soittajan vastuulle.
	Lento- ja taksimatkustamisen suosio putosi taloustaantumassa
	(Helsingin Sanomat 20.01.2003)
	Epävarmuuden tila Suomen kansantaloudessa näkyi viime vuonna julkisen liikenteen kotimaan tilastoissa. Kuluttajat vähensivät kalliita lento- ja taksimatkoja. Niiden tilalle he valitsivat vaihtoehdoksi junan. 
	Tähän saakka soittaja on ainakin periaatteessa tiennyt, minkä hintaista puhelua hän puhuu jopa silloin, kun vastaanottaja on ulkomailla. Soittaja ei ole maksanut lisähintaa, mutta ulkomailla olevalle vastaanottajalle on napsahtanut vastaanottomaksu.
	OECD varoittaa Suomea it-alan epävarmuudesta
	(Helsingin Sanomat 05.02.2003)
	Bussiliikenteessä pikavuorot vetivät asiakkaita, mutta paikallisliikenteessä lämmin kesä aiheutti matkustajamäärien laskua: ihmiset lähtivät kävellen tai pyöräillen töihin. 
	Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD moittii Suomea siitä, että julkisissa menoissa on lipsuttu tavoitteista. Suomen pitäisi myös miettiä, miten se olisi vähemmän riippuvainen Nokiasta ja muista it-alan yrityksistä.
	Siirrettävyys liittyy viestintämarkkinalain uudistukseen. Lakiesityksessä operaattorit velvoitetaan järjestämään maksuton tiedotepalvelu, josta voi ennen puhelua selvittää, minkä operaattorin verkkoon puhelinnumero kuuluu. 
	Junamatkojen kokonaismäärä nousi 2002 sotien jälkeen suurimmaksi. Rautateiden henkilöliikenteessä kasvua oli 4,7 prosenttia. Yksittäisiä junamatkoja kirjattiin yhteensä 57,6 miljoonaa. Luku oli edellisenä vuonna 55 miljoonaa. 
	(YLE24 12.01.2003)
	Luottokorttiostosten määrä kasvoi rajusti viime vuonna, kertoo tv-uutiset. 
	Kuluttajavirasto on omassa lausunnossaan esittänyt, että operaattorin vaihdosta kerrottaisiin soittajille nauhoitteella, joka pyörisi muutaman kuukauden ajan aina kun puhelimeen otetaan yhteyttä. 
	Kotimaan lentomatkustajien määrä väheni 9,7 prosenttia. Taksiliikenteessä pudotusta oli ennakkotietojen mukaan 3,3 prosenttia. 
	Pelkästään Visa-ostot lisääntyivät kolmanneksella viime vuodesta. Vuoden aikana Visalla höylättiin ostoksia lähes 70 miljoonaa kertaa, eli melkein 15 miljoonaa kertaa edellisvuotta ahkerammin. 
	Linja-autojen ykkösasemaa ei mikään horjuttanut. Bussit kuljettavat Suomessa ylivoimaisesti eniten matkustajia, viime vuonna selvästi yli 350 miljoonaa. Alustavien tietojen mukaan linja-autoyritysten tulokset pysyivät ennallaan. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003)
	Visa-korttien määrä pysyi ennallaan, mutta Visa Electron nosti suosiotaan yli 40 prosentilla. 
	Visa Gold- ja Classic-kortteja löytyy yli miljoonan ihmisen lompakosta. Visa Electronilla maksaa reilut 800 000 kuluttajaa. 
	(YLE24 24.01.2003)
	Marimekko paransi viime vuonna tuntuvasti liikevaihtoaan ja tulostaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna € 49 miljoonaan. Kasvua edellisvuodelta kertyi 17 prosenttia. Konsernin tulos kohosi rahoituserien jälkeen vuotta aiemmasta 40 prosenttia € 6,2 miljoonaan. 
	Suomalaisten luottokorttiostokset kipusivat huippuunsa etenkin euroon siirtymisen vuoksi. 
	Helsingin pörssissä on nyt firma-ale
	(Helsingin Sanomat 26.01.2003)
	Vaatetus-tuotelinjan osuus konsernin liikevaihdosta oli 53,6 prosenttia, sisustustuotelinjan 35,5 prosenttia ja asusteet - tuotelinjan 10,9 prosenttia. 
	Ulkomaisia suuryrityksiä tulee ostoksille Helsingin pörssiin lähiaikoina, liike elämän ja osakemarkkinoiden asiantuntijat arvioivat. Tuorein tapaus on yhdysvaltalaisjätti General Electric, joka teki ostotarjouksen Instrumentariumista.
	Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 72,9 prosenttia, muut Pohjoismaat 7,1 prosenttia, muu Eurooppa 11,8 prosenttia, Pohjois-Amerikka 4,2 prosenttia ja muut maat 4,1 prosenttia. Marimekko uskoo kannattavuuden pysyvän hyvällä tasolla tänäkin vuonna. Liikevaihtonsa se ennakoi kasvavan kuluvan vuoden aikana kymmenen prosenttia.
	(YLE24 16.01.2003)
	Tullin pitää keventää lisää käytettyjen autojen veroja
	Suomalaiset tekivät viime vuonna jälleen vähemmän ulkomaanmatkoja kuin edellisvuonna. Suomen matkatoimistoalan liiton SMAL:n keräämien tietojen mukaan ulkomaanmatkojen myynti väheni viime vuonna viisi prosenttia.
	(Helsingin Sanomat 17.12.2002)
	Tulli joutuu keventämään lisää muista EU-maista tuotavien käytettyjen autojen
	verotusta, ilmenee korkeimman hallinto-oikeuden tuoreesta päätöksestä. KHO
	Liikematkojen myynnin arvo väheni edellisvuodesta 6 prosenttia ja lentäen tehtyjen vapaa-ajan valmismatkojen myynnin arvo 5 prosenttia. Myytyjen matkojen määrä supistui 6,5 prosenttia. Liiton mukaan laskua aiheuttivat ennen kaikkea syksyn 2001 terrori-iskut, joiden takia osa seuraavan kevään matkoista jouduttiin perumaan. Myös taloudellinen epävarmuus vähensi matkojen kysyntää. 
	Eurooppa on yhä suomalaisten matkailijoiden suosiossa. Sen osuus kaikista valmismatkoista on noin 80 prosenttia. Viime vuoden suosikkikohteet olivat tuttuja: kolmen kärjessä olivat Kanarian saaret, Kreikka ja Espanja. Euroopan kohteista matkustajamäärät ovat nousseet Bulgariassa ja Saksassa. 
	Nuorisokirjailijat palkitsi Huovin ja Tapolan
	(Helsingin Sanomat 03.12.2002)
	Suomen nuorisokirjailijat julkisti tiistaina Helsingissä vuoden 2002 palkintojensa saajat. 
	Topelius-palkinnon sai Hannele Huovi teoksestaan Höyhenketju. Arvid Lydecken -palkinto annettiin Katri Tapolalle kirjasta Kivikauppaa ja ketunleipiä. 
	Suomen Messujen Suomen Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan myös suurin osa suomalaisten suosikkikaupungeista sijaitsee Euroopassa. Suosikkien kärjessä ovat Pariisi, Rooma ja Lontoo. Seuraavina listalla ovat New York ja Sydney.
	Vuonna 1946 perustettu Topelius-palkinto annetaan vuosittain nuortenkirjalle ja Arvid Lydecken -palkinto lastenkirjalle. Molemmat tunnustukset ovat € 1.700 arvoisia. 
	(Yle 24 On-line 03.12.2002)
	Opetusministeriön vuotuiset Suomi palkinnot taiteellisista ansioista luovutettiin tiistaina Helsingissä.
	Eduskunta tyrmäsi kulttuuriin esitetyt miljoonaleikkaukset
	Palkintolautakunta luonnehtii Hannele Huovin Höyhenkeijua sadunomaiseksi allegoriaksi rakkaudesta. Se on upeakielinen ja viisas tarina tytön ja linnun välisestä liitosta, jota ei voi ilman taikaa katkaista. 
	Tunnustus myönnettiin tänä vuonna kahdeksalle yksittäiselle taiteilijalle ja yhdelle lastenkulttuuria edustavalle tapahtumalle. 
	(Helsingin Sanomat 05.12.2002)
	Eduskunta tyrmäsi taiteeseen, tieteeseen, liikuntaan ja nuorisotoimeen esitetyt
	miljoonaleikkaukset. 
	€ 16.800 suuruiset tunnustukset saivat professori Lasse Pöysti, oopperalaulaja Jorma Hynninen, muusikko Anna-Mari Kähärä, kirjailija Fredrik Lång, kirjailija Pirkko Saisio, lasinpuhaltaja Unto Suominen, tanssipedagogi Riitta Vainio sekä taiteilija Maaria Wirkkala. Yhdeksäs palkinto myönnettiin Oulun kansainvälisille lastenelokuvajuhlille. 
	Eduskunnan sivistysvaliokunta hylkäsi keskiviikkona kolme hallituksen esittämää budjettilakia, jotka koskivat kulttuurin rahoitusjärjestelyitä.
	Kirja kertoo myös moraalista, vapauden ja vastuun vaakakupeista sekä elämän tarkoituksen löytämisen välttämättömyydestä. Hyvän puolesta on taisteltava, jottei elämä jää pinnalliseksi. 
	Kari Hotakainen voitti Finlandia-palkinnon
	Katri Tapolan teos tulvii raikasta tyttöenergiaa. Nostalginen lastenkertomus yhdistelee eri sukupolven tuntoja. Kivikauppaa ja ketunleipiä tuo lapsuuden kokemistavat aivan likelle lukijaa, mainitaan palkinnon myöntämisperusteissa. Eläytyvä ja elämyksellinen lastenkirja kuvaa leikkiin heittäytymisen ja arkisen todellisuuden, myös pelkojen kohtaamisia. Suomen nuorisokirjailijoiden palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi lehtori Maija Karjalainen ja jäseninä lehtori Karl Grünn, kirjastonhoitaja Airi Nummelin ja lehtori, arvostelija Mari Viertola. 
	(Helsingin Sanomat 05.12.2002)
	Suomi-palkinto on jaettu tunnustuksina merkittävästä taiteellisesta urasta vuodesta 1993 lähtien. 
	Kirjailija Kari Hotakainen voitti keskiviikkona kirjallisuuden vuoden 2002 Finlandia-palkinnon romaanillaan Juoksuhaudantie. Palkinnon suuruus on € 26.000. 
	“Valintatehtävä ei ollut helppo, mutta palkinnonjakajalle mieluisa. Suomesta löytyy uskomaton määrä taiteellista luovuutta, suunnaton määrä taiteilijoita, joilla on erityinen kyky tuottaa taidetta meidän kaikkien iloksi”, totesi  kulttuuriministeri Kaarina Dromberg palkintojenjakotilaisuudessa. 
	Palkinnon saajan ratkaisi professori Lasse Pöysti, joka valitsi voittajan kuudesta loppusuoralle päässeestä romaanista.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003)
	Mauri Kunnas sai Rudolf Koivu –kuvituspalkinnon
	(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003)
	(Helsingin Sanomat 31.01.2003)
	Grafia ry:n joka toinen vuosi jakaman Rudolf Koivu -palkinnon on saanut Mauri Kunnas Seitsemän koiraveljestä -teoksen kuvituksesta. Vuodesta 1949 jaettu palkintoa tavoitteli tänä vuonna 84 lasten- ja nuortenkirjaa. Kuvittajista, kirjailijoista ja tutkijoista koostunut palkintoraati piti Kunnaksen teosta "ehdottomasti taidokkaimpana kaikista kilpailuun lähetetyistä kuvituksista". 
	Kutakin Jussia varten 14-henkinen esiraati asetti ehdolle kolme elokuvaa, joista Filmiauran jäsenistö valitsi voittajat suljetussa postiäänestyksessä. Dokumenttielokuva - Jussista esiraati päätti suoraan. 
	Mertsolan mukaan Sputnikissa ollaan kuitenkin tyytyväisiä amerikkalaisen levittäjän puolesta, jonka liiketoimille ehdokkuudella on suuri merkitys, ja joka on jo nyt tehnyt ison työn ehdokkuuden puolesta. 
	Kuvanveistäjä Ben Renvallin suunnittelemia kipsisiä Jussi-patsaita on jaettu vuodesta 1944. 
	"Ja onhan tämä miellyttävää myös suomalaisen elokuvan puolesta, vaikka Aki ei suhtaudukaan asioihin näin suoraviivaisesti. Suomessa ovat hänen mielestään hyvät ihmiset tehneet hyviä elokuvia ilman Oscareitakin, jotka ovat lähinnä Hollywoodin koneiston kannalta merkittäviä", Mertsola mainitsi. "Ja onhan tämä myös uusi forum suomalaiselle elokuvalle", hän lisäsi. 
	Kunnaksen syksyllä ilmestynyt teos on menestynyt muutenkin loistavasti. Sitä myytiin viime vuonna kaikkiaan 127.500 kappaletta. 
	(Helsingin Sanomat 22.01.2003)
	Uutta kirjaa Kunnaksella ei kuulemma ole tekeillä, ei sen enempää uutta klassikkosovitusta kuin muutakaan lastenkirjaa. 
	Aki Kaurismäen ohjaama elokuva Mies vailla menneisyyttä on saanut kaksi ykköspalkintoa Bangkokin kansainvälisillä filmifestivaaleilla. Kaurismäki palkittiin parhaasta käsikirjoituksesta ja Kati Outinen parhaasta naispääosasta. 
	(Helsingin Sanomat 20.01.2003)
	(Iltalehti, Helsingin Sanomat 12.02.2003)
	Aki Kaurismäen ohjaama Mies vailla menneisyyttä oli odotetusti ylivoimainen, kun vuoden 2002 pitkille elokuville jaettiin Jussi-palkinnot sunnuntai-illan gaalassa: muistinsa menettäneen miehen tarina kahmi kuusi Jussi-patsasta. 
	Aki Kaurismäki on tehnyt suomalaista elokuvahistoriaa. Mies vailla menneisyyttä sai 11.02.2003 Oscar ehdokkuuden parhaan ulkomaisen elokuvan sarjassa. 
	Palkinnot luovutti tiistai-iltana Thaimaan prinsessa Ubolratana. Festivaalin parhaaksi elokuvaksi valittiin Pedro Almodovarin Puhu hänelle. 
	Mies vailla menneisyyttä -elokuvan saamat palkinnot otti vastaan suurlähettiläs Heikki Tuunanen. Bangkokin kansainvälinen filmifestivaali on järjestetty vuodesta 1998 lähtien. Festivaalin myöntämät palkinnot ovat kullattuja patsaita, jotka esittävät thaimaalaisessa mytologiassa tunnettua ihmisen ja linnun välimuotoa kinnaraa. 
	”Hui! Onpa hienoa”, totesi ehdokkuudesta omien sanojensa mukaan yllättynyt naispääosan esittäjä Kati Outinen.
	Parhaan elokuvan, parhaan ohjauksen ja parhaan käsikirjoituksen Jussien lisäksi Kati Outinen palkittiin parhaasta naispääosasta, Timo Salminen parhaasta kuvauksesta ja Timo Linnasalo parhaasta leikkauksesta. 
	Mies vailla menneisyyttä kilpailee parhaan ulkomaisen elokuvan sarjassa yhdessä Meksikon, Kiinan, Saksan ja Hollannin parhaan elokuvan kanssa. 
	Toiseksi eniten eli kolme palkintoa sai Matti Ijäksen ohjaama Haaveiden kehä: Sulevi Peltola palkittiin parhaasta miespääosasta ja Jaana Järvinen parhaasta naissivuosasta. Haaveiden kehän musiikin säveltänyt Eero Ojanen sai parhaan musiikin Jussin. 
	Parhaan ulkomaisen elokuvan sarjaan oli ilmoitettu tänä vuonna 54 elokuvaa. Sarjan viidestä voittajaehdokkaasta ja lopullisesta Oscarin saajasta päättää suhteellisen pieni joukko yli 5.000-jäsenisen American Academy of Motion Picture Arts and Sciences -järjestön jäseniä. Heidän edellytetään katsovan kilpailuelokuvat valkokankaalta ja he joutuvat vannomaan, että ovat ne myös nähneet. 
	(Helsingin Sanomat 06.12.2002)
	Ohjaaja Hannu Tuomaisen elokuva Menolippu Mombasaan on voittanut pääpalkinnon Virossa nuorten elokuvafestivaaleilla Film Just. 
	Kaksi Jussia saivat Arto Koskisen ohjaama Kahlekuningas ja Kaisa Rastimon ohjaama Heinähattu ja Vilttitossu kumpikin. Kahlekuninkaasta palkittiin parhaana miessivuosan esittäjänä Heikki Hela ja äänisuunnittelusta Olli Pärnänen. 
	Tuomaristo koostui tallinnalaisista nuorista elokuvanharrastajista. 
	Syyskuussa ensi-iltansa saanut elokuva on edelleen levityksessä eri puolilla Suomea, ja tähän mennessä sen on nähnyt jo reilut 140.000 ihmistä. 
	Mies vailla menneisyyttä kerännyt jo melkein kahden miljoonan katsojan veroisen määrän yleisöä Euroopasta. 
	Lastenelokuva Heinähattu ja Vilttitossun tekijöistä palkittiin sen sadunomaisen miljöön luojat lavastaja Kati Ilmaranta ja puvustaja Tiina Kaukanen. 
	Menolippu Mombasaan on kuvaus kahdesta erilaisesta, syöpää sairastavasta pojasta, jotka ystävystyvät sairaalassa. 
	Elokuvalla on jo valmiiksi levityssopimus amerikkalaisen Sony Classics -yhtiön kanssa, joka ehdokkuudesta kuultuaan päätti laittaa sen ohjelmistoon varsinaisen Oscar-gaalan jälkeen maaliskuun lopulla. 
	Hannu Tuomainen on toiminut ohjaajan lisäksi elokuvan tuottajana. Lisäksi hän on elokuvan käsikirjoittaja yhdessä Atro Lahtelan kanssa. Tuottaja on Cinemaker Oy. Pääosissa esiintyvät Antti Tarvainen, Joonas Saartamo ja Johanna Rönnlöf.
	Parhaan dokumenttielokuvan Jussin sai Markku Lehmuskallion ja Anastasia Lapsuin ohjaama Elämän äidit, jonka Lehmuskallio on myös tuottanut. 
	Kaurismäen Sputnik-yhtiön tuottaja Ilkka Mertsola ounasteli, että finaalipaikan ansiosta Sony levittää elokuvaa ehkä 80 kopiolla, mutta ilman sitä kopioiden määrä olisi saattanut jäädä kymmeneen. 
	Yleisöäänestyksen voitti Hannu Tuomaisen ohjaama elokuva Menolippu Mombasaan. 
	Kaurismäen tiedetään suhtautuvan Oscar-kisaan nihkeästi, ja hän ilmoitti jo muutama kuukausi sitten laistavansa palkintogaalasta - kävi miten kävi. 
	Jussi-palkinnot jakaa elokuva-alan ammattilaisista koostuva Filmiaura ry, jossa on tällä hetkellä 260 jäsentä. 
	(Suomen Sillan uutisviikko 50/2002)
	(YLE 17.02.2003)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 51/2002)
	YLE:n ja FST:n yhteistuotanto Näkymätön Elina on voittanut Berliinin elokuvajuhlilla jaettavan lasten- ja nuortenelokuvapalnikkon Kristallikarhun. Voittahan valitsi 11-jäseninen lasten tuomaristo. Elokuva sai lisäksi kansainvälisen lastenelokuvan erikoispalkinnon, josta päättivät ammattilaiset.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003)
	G. Pula-aho viime vuoden suosikki (Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003)
	Bomfunk MC's Pohjoismaiden paras artisti
	(Suomen Sillan uutisviikko 3/2003)
	(Helsingin Sanomat 12.01.2003)
	Bomfunk MC's -yhtye menestyi erinomaisesti NRJ Radio Awards -gaalassa Tukholmassa viime viikolla. Yhtye valittiin sekä Pohjoismaiden että Suomen parhaaksi artistiksi, ja yhtyeen hitti (Crack It) Something Going On oli päättyneen vuoden paras pohjoismainen ja suomalainen levytys.
	Suomen elokuvahistorian merkkiteos, Edvin Laineen 1955 ohjaama Tuntematon sotilas, saapui Venäjän-ensi-iltaansa tammikuun alkupuolella lähes puolen vuosisadan odotuksen jälkeen. 
	Tuntematon esitettiin Moskovan elokuvamuseon Suomalaisen elokuvan teemaviikon vetonaulana kaksi kertaa.
	Suomen toiseksi parhaaksi yhtyeeksi äänestettiin Kwan, jonka äänimäärä oli vain puolet Bomfunkin saamasta.
	Apulanta suosituin yhtye (Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 51/2002)
	Palkinnot myönnetään musiikin kuuntelijoiden äänestyksellä. Muita palkittuja olivat mm. Red Hot Chili Peppers, Eminem, Jennifer Lopez ja Robbie Williams.
	(Iltalehti 05.02.2003)
	Bomfunk MC`s:n ja Daruden takapiru tuottaja Jaakko Salovaara alias JS16 teki tilauksesta kappaleen megatähti Britney Spearsin syksyllä julkaistavalle albumille.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 6/2003)
	”Martin Dodd eli Britneyn ar-tyyppi pyysi mua tekemään Britneylle biisin, ja sit mä aloin tehdä. Nyt se on valmis ja lähetetty eteenpäin, mutta vastauksia ei ole vielä kuulunut. Totta kai mä toivon, että se päätyy levylle”, mitä loistavimman työtarjouksen saanut Salovaara myhäilee.
	(Helsingin Sanomat 13.12.2002)
	Jani Sievisellä on taas mitaliputki päällä. Vuosi sitten paluun arvokisamitaleille tehnyt Sievinen voitti joulukuussa 200 metrin sekauinnin lyhyen radan EM-kultaa. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002)
	Viime joulukuussa Sievinen otti vastaavissa kisoissa suosikkimatkallaan hopeaa. Keväällä lyhyen radan MM-kisoissa väri vaihtuikin tuttuun kultaiseen, ja kesän pitkän radan EM-kisoissa Sievinen ui vielä huikean ajan. 
	Aika 1.55,47 on kova, Sievisen uran kärkipäässä. Se on silti lähes sekunnin Sievisen omaa lyhyen radan ME:tä hitaampi. 
	Saku Koivu läpäisi tärkeän tarkastuksen
	”Yllätys ei enää riitä kuvaamaan tätä. En olisi voinut kuvitellakaan, että Nico pystyy tuolla kokemuksella ajamaan. Se lähti heti hyökkäämään. Yllätti minut täysin, että se pystyi ajamaan tuollaista tykkiä”, vanhempi Rosberg hämmästeli. 
	(Iltalehti 03.02.2003)
	Saku Koivu otti taas ison askeleen taistelussaan syöpää vastaan. Vuosi hoitojen päättymisen jälkeen tehdyissä tiukoissa testeissä Montrealin miehen elimistöstä ei löydetty merkkejä sairaudesta.
	Sievinen aloitti kokeneen ketun tavoin rauhallisesti. Viime vuoden voittaja Peter Mankoc repäisi perhos- ja selkäosuuksilla kaulaa muihin, mutta rintauinnissa Sievinen kuroi eron kiinni. Vapaalla hän meni menojaan. "Rintauinti oli varmaan urani hurjin", Sievinen hämmästeli. 
	Wadan säännöstö tyrmätään Suomessa
	(Helsingin Sanomat 05.12.2002)
	Mattila taituroi lumilautailun Big Air -mestariksi
	Oikeus- ja ulkoministeriön mielestä Suomen ei pitäisi allekirjoittaa Maailman antidopingtoimiston (Wada) valmistelemaa koko maailman kattavaa antidopingsäännöstöä. Ministeriöiden mielestä säännöstö on epämääräinen ja paikoin jopa Suomen perustuslain vastainen.
	(Helsingin Sanomat 19.01.2003)
	(Suomen Sillan uutisviikko 49/2002)
	Risto Mattila, 21, toi Suomelle ensimmäisen kultamitalin lumilautailun
	MM-kisoissa Itävallan Kreischbergissä voittamalla miesten hypyn Big Air -finaalin. Suomalaisten mainion päivän täydensivät 17-vuotias Antti Autti pronssitilallaan ja Jukka Erätuli neljännellä sijallaan.
	Mika Häkkinen harjoittelee rallia Ruotsissa
	(Iltasanomat 11.12.2002)
	Formula ykkösten kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen on tekemässä paluun kilpa-auton rattiin.
	Kalle Palander voitti maailmancupin tärkeimmän pujottelun
	F1-uransa jo päättänyt Häkkinen on Aftonbladetin mukaan vielä ennen joulua menossa testaamaan ralliautoa Ruotsin teille.
	(Helsingin Sanomat 27.01.2003)
	Kalle Palander teki sen mitä häneltä on jo odotettu ja voitti ensimmäisenä suomalaisena alppihiihdon maailmancupin kilpailun. Kaiken kukkuraksi Palanderin täysosuma tuli lajin paraatipaikalla Itävallan Kitzbühelissä.
	Lehden mukaan Häkkisen kartturiksi ryhtyy Tommi Mäkisen entinen kakkoskuski Risto Mannisenmäki.
	Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan Häkkinen osallistuu Rovaniemen seudulla ajettavaan perinteikkääseen Tunturiralliin, jonka virallinen nimi on nykyään Arctic Lapland Rally. Lapin lumisilla teillä 24.-25. tammikuuta ajettava ralli kuuluu sekä ralliautoilun SM- että EM-sarjaan.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003)
	Yhdysvaltoihin matkustavien suomalaisten ei tarvitse vaihtaa ensi vuoden aikana passiaan uuteen, sillä biotunniste on oltava vain 26. lokakuuta 2004 ja sen jälkeen myönnetyissä passeissa. Sitä ennen myönnetyillä passeilla voi matkustaa nykyiseen tapaan, kunnes passi vanhenee. 
	Poliisilla puolestaan oli täysi työ pitää Linna suojattuna mielenosoittajilta, jotka vastustivat muun muassa juhlia. Muutaman kerran oli todella lähellä, että poliisirivistö olisi pettänyt ja mielenosoittajat olisivat päässeet juoksemaan Linnaa kohti. 
	EU:n jäsenvaltiot määrittelevät yhdessä kevään aikana, millaisen biotunnisteen ne ottavat käyttöönsä. Sen jälkeen Suomen on laadittava muutokset lainsäädäntöön ja passilomakkeisiin. 
	Mellakkapoliisin rivit olivat koetuksella ainakin neljä kertaa. Poliiseja oli noin 300, joista 200 oli mellakkavarustettuja joukkojenhallintapoliiseja. Mielenosoittajia oli ehkä runsaat 400, keski-iältään kahdenkymmenen molemmin puolin. 
	Sisäministeriön Nokelainen myöntää, että biotunnisteella varustettu passi tulee maksamaan hakijalle nykyistä enemmän. Sitä, kuinka paljon hinta nousee, hän ei vielä arvioi. 
	Uljas Anna uusi Miss Suomi
	Kuokkavierasjuhla 2002 -mielenosoittajat olivat uhanneet myös vallata Linnan, mikä johti poliisien laajoihin turvatoimiin. 
	(Iltalehti, Helsingin Sanomat 10.02.2003)
	Upeasta Anna Strömbergistä kruunattiin Miss Suomi 2003. Kristiinankaupungista
	Tyytyväisyys presidentti Haloseen huippulukemissa
	kotoisin oleva kaunotar muuttaa ensi töikseen Helsinkiin sekä ajaa ajokortin.
	(Helsingin Sanomat 24.12.2002)
	Mitata: 176 cm, 59 kg, 89-66-95
	Presidentti Tarja Halonen näyttää saavuttaneen lähes jakamattoman suosion suomalaisten keskuudessa. Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämän kyselyn mukaan 89 prosenttia kansasta arvioi presidentin onnistumista arvosanalla melko tai erittäin hyvä.
	Suomi lisää biotunnisteen passiin Yhdysvaltojen vaatimuksesta
	(Helsingin Sanomat 13.02.2003)
	Yhdysvallat alkaa vaatia kaikilta suomalaisilta matkustajilta viisumin, ellei uusissa passeissa ole biotunnistetta ensi vuoden lokakuusta lähtien. Sama koskee kaikkia muitakin maita, joista voi matkustaa Yhdysvaltoihin ilman viisumia.
	Yhdysvallat edellyttää, että viisumittomista maista saapuvien matkustajien passit on voitava lukea tietokoneella ja niissä on oltava biotunniste. Jos joku valtio ei saa järjestelmää valmiiksi lokakuuhun 2004 mennessä, Yhdysvallat uhkaa purkaa viisumittomuuden kyseisen maan kanssa. 
	Kristiinankaupungista kotoisin oleva Anna opiskelee merkonomiksi. Tulevaisuudessa hän haluaa suuntautua markkinointialalle tai vaihtoehtoisesti lääkäriksi. 
	Vaatimus on yksi lukuisista toimenpiteistä, joita Yhdysvallat on tehnyt syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen. 
	Aerobickia, kuntosalilla käyntejä ja ratsastusta harrastava Anna on nähty muun muassa Suomen Neito kisojen 1. perintöprinsessana vuonna 2001. Anna on avoliitossa onnellisesti Robertinsa kanssa.
	Kasvojen, sormenjäljen tai silmän iiriksen tunnistamiseen perustuva passi on vaikeampi väärentää kuin nykyiset matkustusasiakirjat. 
	Poliisilla täysi työ varjella Linnaa mielenosoittajilta
	”Tärkein valttini kisoissa on hymy ja iloinen mieli” ilmoitti Anna kisojen aikana.
	(Helsingin Sanomat 07.12.2002)
	Kuokkavieraiden mielenosoitus itsenäisyyspäivän illalla aiheutti taas melkoisia ongelmia osalle Linnan juhliin kutsutuista, kun kymmenet mielenosoittajat sulkivat katuja ja piirittivät takseja. 
	Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittiin porilainen, 23-vuotias Piritta Hannula. Hannulasta tuli myös lehdistön ja yleisön ihannetyttö, joka sai äänestyksessä viidenneksen katsojien antamista äänistä. 
	Tekstiviestiliput tulivat jäädäkseen metroon ja raitiovaunuihin
	(Helsingin Sanomat 19.11.2002)
	(Sisäasiainministeriö 20.12.2002)
	Toiseksi perintöprinsessaksi nousi 21-vuotias Suvi Hartlin Perniöstä. 
	Helsinkiläiset voivat tulevaisuudessakin ostaa raitiovaunu- ja metroliput tekstiviestinä kännykkään, esittää kaupunginhallitus.
	Kuntien määrä väheni vuodenvaihteessa kahdella, kun Raahe ja Pattijoki yhdistyivät Raahen kaupungiksi sekä Hamina ja Vehkalahti Haminan kaupungiksi. Kuntia on 446 vuonna 2003. 
	Valittiinko väärä missi?
	(Iltalehti 11.02.2003)
	Tekstiviestilippuja on myyty vuonna 2002 kokeiluluontoisesti raitiovaunujen, metron ja Suomenlinnan lauttojen matkustajille. Myynnistä saadut kokemukset ovat olleet niin hyviä, että kokeilu halutaan muuttaa pysyväksi käytännöksi vuoden 2003 alusta.
	Miss Suomi 2003 Anna Strömberg ehti tuskin painaa tiaraa kutreilleen, kun kansa jo ärähti. 
	Lisäksi vuoden alussa tuli voimaan pienempiä kuntajaotuksen muutoksia neljällä alueella. Kuntaraja muuttui Rääkkylän kunnan ja Kiteen kaupungin, Kokemäen ja Huittisten kaupunkien, Viitasaaren kaupungin ja Kannonkosken kunnan sekä Toholammin kunnan ja Sievin kunnan välillä.
	Suurin osa Iltalehti Onlinen lukijoista on sitä mieltä, että valtakuntaan valittiin aivan väärä missi. Peräti 63 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Anna ei ollut oikea valinta missiksi.
	Tekstiviestilippuja myytiin 4.000 lipun vuorokausivauhtia ja vuodeksi 2003 määrän odotetaan vain kasvavan.
	Uusimaa EU:n vauraimpia alueita (Suomen Sillan Uutisviikko 5/2003)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003)
	Busseihin lippu ei käy, koska sen aitouden toteaminen voisi olla kuskille liian hankalaa ja bussit myyvät edelleen kertalippuja. Kelpoisuusaluetta on kuitenkin tarkoitus laajentaa myöhemmin.
	Tekstiviestilipun ostaja saa lipun kännykkäänsä joko suomen- tai ruotsinkielisenä paluuviestinä, johon on liitetty tarkastuskoodi lipuntarkastajia varten.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 50/2002)
	Uusi sähköinen asiointipalvelu lomake.fi on avattu osoitteessa www.lomake.fi. 
	Työnantajan pitää selvittää lasten pariin töihin tulevan rikostausta
	(Helsingin Sanomat 01.02.2003)
	Vuodenvaihteessa voimaan tulleen lain tavoite on vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi, väkivallan kohteiksi tai houkutelluiksi huumausaineiden käyttöön. Vastaava laki tuli voimaan Ruotsissa 2001 ja Saksassa jo 1976. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003)
	Esimerkiksi opettajaksi, lastenhoitajaksi tai nuoriso-ohjaajaksi hakeutuva saa maksutta itseään koskevia tietoja rikosrekisteristä. Siihen merkitään sakkoa ankarammat rangaistukset. 
	Ensimmäinen 25 hengen erä kotiutetaan heti, ja loput 80 sotilasta tulevat kotimaahan ensi elokuussa. Bosniaan jää vielä suomalaisia poliiseja. 
	Rikostausta selvitetään myös työharjoittelua ja siviilipalvelusta varten, ja laki koskee myös evankelis-luterilaisen kirkon uusia työntekijöitä kirkkolakiin tehdyn muutoksen myötä. Vapaaehtoistyöntekijöitä - kuten urheiluseuroissa ilman palkkaa toimivia - laki ei koske. 
	Presidentti Tarja Halonen päätti Bosnian joukon kotiuttamisesta tiistaina. Samalla hän päätti lähettää suomalaisjoukon YK:n rauhanturvaoperaatioon Etiopian ja Eritrean rajaseudulle. Eritreaan lähtee enintään 200 hengen esikunta- ja vartiokomppania kesäkuun alkuun mennessä. 
	(Helsingin Sanomat 10.02.2003)
	Työnantajalla on velvollisuus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote, kun työnhakijaa ollaan palkkaamassa työskentelemään alaikäisten kanssa. Jo työpaikkailmoituksessa pitää mainita taustan selvittämisestä. Vanhojen työntekijöiden taustaa ei selvitetä. 
	Naispappeus herättää yhä keskustelua, vaikka kehitys näyttää ajaneen siitä ohi: jo 30 prosenttia papeista on naisia, ja 68 prosenttia viime vuonna vihityistä papeista oli naisia.
	Poliittinen linjanveto rauhanturvajoukkojen muutoksista tehtiin hallituksessa jo aiemmin tänä vuonna. Bosniasta vetäydytään, koska Suomi saa ensi vuonna johtoonsa Kosovon Nato operaatiosta yhden prikaatin. 
	(Helsingin Sanomat 22.01.2003)
	Rekisteriote on voimassa kuusi kuukautta, ja se pitää pyytää yli kolmen kuukauden työsuhteisiin. 
	Eritreaan taas lähdetään sen vuoksi, ettei Suomi ole tarkkailijoita suuremmalla joukolla nyt mukana yhdessäkään YK:n operaatiossa, ja Suomi haluaa korostaa YK:n merkitystä rauhanturvaamisessa. 
	Tilastokeskuksen väestölaskenta 2000 -tietojen mukaan myyjät ja tuote-esittelijät muodostivat vuonna 2000 maan suurimman ammattikunnan. Vielä viisi vuotta aiemmin ykköspaikalla olivat maanviljelijät ja eläintenkasvattajat. 
	Alun perin taustaselvitystä kaavailtiin vain seksuaalirikoksista, mutta se ulotettiin myös väkivalta- ja huumerikoksiin. 
	Bosniaan suomalaiset menivät vuoden 1996 alussa pataljoonan kokoisella joukolla. Nyt Bosniassa on enää 105 suomalaista Cimic-tehtäviin erikoistunutta sotilasta. Heidän tehtävänsä siirtyvät paikallisille siviiliviranomaisille ja järjestöjen vastuulle. 
	"Muutoksen takana on maanviljelijöiden ikärakenne: yhä useampi jää eläkkeelle eikä tilan jatkajaa ole. Nykyisin myös keskitytään entistä suurempiin tiloihin", pohtii tilastopäällikkö Kaija Ruotsalainen Tilastokeskuksesta. 
	Seksuaalirikoksista tuomittuja työnhakijoita löytyi rekisteristä
	(Helsingin Sanomat 01.02.2003)
	Ensimmäiset seksuaalirikoksista tuomitut, lasten kanssa työssään tekemisiin joutuvat työnhakijat ovat jo löytyneet rekistereistä. Oikeusrekisterikeskukseen Hämeenlinnaan on tullut tammikuun aikana noin 6.400 hakemusta rikosrekisteriotteen saamiseksi. 
	Suomalainen kenraali Kiljunen johtaa Nato-operaatiota Kosovossa.
	Tuoreen tilaston lähteinä Tilastokeskus on käyttänyt hallinnollisia rekistereitä kuten eläkevakuutus- ja työnantajarekistereitä. isäksi tietoja on kerätty lähes 40.00 järjestäytymättömältä työnantajalta.
	(Helsingin Sanomat 13.02.2003)
	Ensi kertaa Natoon kuulumattoman maan upseeri johtaa Naton prikaatia.
	Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan vuoden alussa. Alaikäisten parissa työskentelyn esteiksi katsotaan seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikokset.
	Suomalainen prikaatin kenraali Paavo Kiljunen, 51, ryhtyy toukokuun alussa johtamaan puolen vuoden ajan Kosovossa Keskistä prikaatia ja sen esikuntaa. Prikaatin monikansallisessa esikunnassa alkaa työskennellä silloin 25 suomalaista upseeria, jotka ovat parhaillaan Niinisalossa koulutettavina. 
	Viisi vuotta aiemmin tehdyssä tilastossa 14 yleisimmän ammatin joukkoon kuuluivat myös posti- ja pankkitoimihenkilöt, päiväkotiapulaiset ja perhepäivähoitajat sekä peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat. Nyt tilalle ovat nousseet tarjoilutyöntekijät, perushoitajat ja lähihoitajat sekä kotiavustajat ja henkilökohtaiset avustajat. Muutosten takana näkyvät myös sellaiset ilmiöt kuin pankkimullistukset ja asiakkaiden siirtäminen tiskeiltä koneille, ravintoloiden lisääntyminen sekä väestön ikääntyminen.
	Enemmistö eli lähes puolet Oikeusrekisterikeskukseen saapuneista otepyynnöistä on yhden esimerkkipäivän hakemusten perusteella tullut lastenhoitotehtäviin  eli lähinnä päiväkotiin töihin hakevilta. Opetustyön tekijät on toinen suuri ryhmä. Loput ovat terveydenhoitoon ja sosiaalialalle sekä vapaa-ajan ohjaukseen kuten kerhotoimintaan hakeutuvia. 
	Kosovossa palvelee noin 800 suomalaista rauhanturvaajaa. Suomi on ollut mukana operaatiossa vuoden 1999 elokuusta lähtien.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002)
	Suomi alkaa vetäytyä Bosnian operaatiosta
	Rikostaustaa ei selvitetä niiltä, joiden työtehtävät kestävät yhden vuoden aikana yhteensä enintään kolme kuukautta. Rajaus on aiheuttanut hämminkiä etenkin kouluissa, joissa käytetään kiertäviä opettajia ja sijaisia hyvinkin lyhyitä jaksoja. 
	(Helsingin Sanomat 04.12.2002)
	Suomalaisten rauhanturvasotilaiden vetäminen kokonaan pois Naton johtamasta Bosnian Sfor-operaatiosta alkaa. 
	Työnantajana sijaisillakin on useimmiten kunta, mutta sijaisuuksista päättäviä eli esimerkiksi rehtoreita voi olla pilvin pimein. Työnantajan eli käytännössä rehtorin velvollisuus on pyytää työhön valitulta rikosrekisteriote. Esimerkiksi Helsingissä tilapäisiä opettajia tarvitaan vuodessa parituhatta. "Heitä on neuvottu kulkemaan ikään kuin rekisteri kainalossa", sanoo henkilöstösuunnittelija Marjo Sotala. 
	Moni vastaajista ilmoitti parantaneensa elintapojaan. Liki 40 prosenttia oli vähentänyt rasvankäyttöä, neljäsosa vaihtanut rasvan laatua terveellisempään ja yli kolmannes lisännyt kasvisten osuutta ravinnossaan. Alueelliset erot ruokailutottumusten suhteen ovat vähentyneet. 
	Vioittunut hermo voidaan tulevaisuudessa korvata keinotekoisesti
	(Verkkouutiset 19.12.2002)
	Suomessa on luotu menetelmä, jolla hermosoluverkoston solujen käyttäytymistä voidaan seurata jopa useiden viikkojen ajan. Menetelmältä odotetaan lääketieteellisiä läpimurtoja hermoverkkotutkimuksessa, lääkeainetutkimuksessa sekä lääkkeiden kehityksessä. Tulevaisuudessa myös ihmisen joitakin vioittuneita hermoverkon osia voitaneen korvata tekokudoksella.
	Liikuntaa ilmoitti lisänneensä 27 prosenttia suomalaisista. Vähintään kahdesti viikossa liikuntaa harrasti miehistä 62 ja naisista 66 prosenttia. 
	Rintasyövän yleistymisen taustalla ovat muun muassa lasten saanti-iän nousu sekä liikunnan väheneminen. Eturauhassyövän kohdalla tilannetta selittävät taas parantunut diagnostiikka ja tehostuneet seulonnat, joiden avulla saadaan selville myös piilevät sairaustapaukset. Rintasyöpä ja eturauhassyöpä ovat yleisiä etenkin teollistuneissa maissa, joten kehitys Suomessa on saman suuntainen kuin muissakin länsimaissa. 
	Päivittäin tupakoivien määrässä ei ole tapahtunut muutosta edellisvuoteen. Viime vuonna miehistä 28 prosenttia ja naisista 20 prosenttia tupakoi päivittäin, satunnaisia tupakoijia oli 7 prosenttia. 
	Suomalaisyritys luomassa tehokkaan aids-rokotteen(Helsingin Sanomat 08.12.2002)
	Tamperelainen biotekniikan yritys kehittelee tehokasta ja halpaa aids rokotetta, kertoo sunnuntain Aamulehti. Tutkijat sanovat rokotteen tulevan markkinoilla ehkä vuonna 2008. Ihmiskokeiden mukaan potilaan puolustusjärjestelmä kykenee reagoimaan tehokkaasti hi-virukseen. 
	Alkoholin käyttö pysyi viime vuonna edellisvuoden tasolla. Käyttö on kasvusuunnassa ja runsainta Uudenmaalla sekä naisten että miesten keskuudessa. 
	Miehillä toiseksi yleisin keuhkosyöpä vähenee yhä tupakoinnin vähentyessä. Naisilla keuhkosyöpä sen sijaan on hiljalleen yleistynyt 1950-luvulta ja on nyt neljänneksi yleisin syöpätyyppi.
	Kansanterveyslaitoksen tekemä suomalaisten terveyttä ja elintapoja arvioiva tutkimus perustuu 3.259 suomalaisen kyselyvastauksiin. 
	    
	Aamulehden mukaan vastikään julkaistut koetulokset nostavat tamperelaistutkijat kärkeen halvan ja tehokkaan aids rokotteen kehittämisessä. 
	Naisten toiseksi yleisin syöpä on kohdunrungon syöpä, johon vuonna 2000 sairastui 695 naista.  Kaikissa ikäryhmissä yleistyy non-Hodgkinin lymfooma eli erilaiset pahanlaatuiset kasvaimet imusolmukkeissa. 
	(Helsingin Sanomat 16.01.2003)
	Suomen myydyimpien lääkkeiden lista saattaa mennä huhtikuun alussa uusiksi. Silloin tulee voimaan laki, jonka mukaan apteekin on pääsääntöisesti vaihdettava lääkärin määräämä lääke halvimpaan tarjolla olevaan rohtoon.
	"Olemme onnistuneet saamaan tulokset tuhat kertaa pienemmillä annosmäärillä kuin kilpailijamme. Tällä on merkitystä, kun hiv-rokotetta tarvitaan edullisesti sadoille miljoonille", sanoo FIT Biotech yrityksen johtoryhmään kuuluva professori Kai Krohn. 
	Väestön ikääntyessä muut ihosyvät kuin melanooma yleistyvät edelleen, niihin sairastui noin 860 suomalaista. 
	Lea Pulkkiselle Euroopan psykologien palkinto
	Suolistosyövät ovat edelleen yleisiä sekä miesten että naisten keskuudessa. Uusimman tilaston mukaan niihin sairastui yli 2000 suomalaista. 
	Hiv-rokotteen kustannuksiksi voisi tulla reilusti alle € 50 henkeä kohti, mikä mahdollistaisi rokotukset myös kehitysmaiden väestölle. 
	(Helsingin Sanomat 20.12.2002)
	Jyväskylän yliopiston professorille Lea Pulkkiselle on myönnetty Euroopan psykologiliiton vuoden 2003 Aristoteles-palkinto. Hän on ensimmäinen suomalainen ja ensimmäinen nainen, joka on saanut palkinnon. 
	Väheneviin syöpätyyppeihin kuuluu mahasyöpä, joka vuonna 2000 oli miesten 7. yleisin syöpä, vuonna 1999 vielä sijalla viisi. Naisilla mahasyöpä on putoamassa kymmenen yleisimmän syövän joukosta. Myös kohdunkaulan syöpään sairastuneiden määrän kasvu näyttää vuonna 2000 tasaantuneen. 
	Kokeiden mukaan rokotteella voitaisiin ehkäistä hiv-tartunta jopa 70 prosentin teholla. 
	    
	Biotchin ihmiskokeet perustuvat länsimaissa vallitsevaan mutta muualla harvinaisempaan aidsin B-alatyyppiin. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin kehittää rokote, joka tehoaisi taudin kaikkiin alatyyppeihin. 
	Palkinto myönnetään joka toinen vuosi tunnustetulle eurooppalaiselle psykologille tai -ryhmälle, joka on edistänyt psykologian tutkimusta tai ammattikäytäntöä. Pulkkinen vastaanottaa palkinnon kesäkuun 6. päivänä Wienissä. 
	(YLE24 24.01.2003)
	Suomalaiset lihovat, vaikka liikunta lisääntyy ja ruokailutottumukset muuttuvat terveellisemmiksi. Kansainterveyslaitoksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan viime vuonna suomalaismiehistä 55 prosenttia ja naisista 39 prosenttia oli ylipainoisia.
	Lea Pulkkinen oli Suomen ja Ruotsin yhteinen palkintoehdokas ja hänen palkitsemisperusteensa oli laaja, tiedettä ja ammattikäytäntöä ainutlaatuisella tavalla yhdistävä elämäntyö persoonallisuus- ja sosiaalipsykologian alalla. 
	(Helsingin Sanomat 17.01.2003)
	Pohjoismaat varautuvat mahdolliseen isorokkoepidemiaan. Tuoreessa
	suunnitelmassa on toimintaohjeet rokotuksista siltä varalta, että joku päästää
	yli 20 vuotta sitten luonnosta hävitetyn viruksen liikkeelle.
	Alueellisesti tarkastellen ylipainoisuus oli edelleen yleisempää muualla Suomessa kuin Uudellamaalla. 
	Pulkkisen palkitsemiseen vaikutti myös hänen aktiivinen osallistumisensa yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja koulutuksen uudistamiseen sekä uusien käytäntöjen kehittäminen lasten ja nuorten kehityksen tukemiseksi päivähoidossa ja koulussa. 
	Pääministeri Paavo Lipponen (sd) keskusteli EU:n komission puheenjohtajan Romano Prodin kanssa Koiviston (Primorsk) satamaan matkalla olevan kreikkalaisen säiliöaluksen Stemnitsan liikennöinnistä. 
	Aiemmin Pulkkinen on valittu mm. Vuoden naiseksi, Vuoden professoriksi ja viime vuonna hänelle myönnettiin 400.000 mk:n arvoinen Suomen tiedepalkinto. 
	Prodi lupasi selvittää, voiko EU ulottaa meriliikenteen lainsäädännön kattamaan jääolosuhteet. Prodi myös lupasi olla yhteydessä Stemnitsasta Venäjän hallitukseen. 
	Erityisen merkittäviä alueita innovatiivisuudessa ovat muun muassa Suur-Tukholma, Suomen Uusimaa ja Pohjois-Suomi, Noord-Brabant Hollannissa ja Madridin alue Espanjassa. Komission tilastoissa on mukana myös tietoja unionin ulkopuolisista maista. EU:n innovaatiojohtajille vertoja vetävät Sveitsi ja Islanti. 
	Merkittävä tiedepalkinto Riitta Harille
	Stemnitsa on noutamassa Koivistolta kolmatta öljylastiaan tänä vuonna. Suomen mielestä alus ei sovi Suomenlahden talvioloihin. Venäjä on myöntänyt laivalle jääpassin omien jääluokitustensa perusteella, jotka eivät ole yhteneviä Suomen luokitusten kanssa. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2003)
	Akatemiaprofessori Riitta Hari on saanut tämän vuoden Louis-Jeantet-säätiön lääketieteen palkinnon. 
	Vuosittain jaettava palkinto myönnetään Euroopan merkittävimmille biolääketieteen tutkijoille. Kolme palkittua tutkijaa saavat jokainen € 400.000 tutkimusrahan lisäksi € 75.000 henkilökohtaisen palkinnon.
	Liikenneministeri Kimmo Sasikin (kok) kirjelmöi Stemnitsasta Venäjän, Kreikan, Ruotsin ja Hollannin viranomaisille. Sasi vetosi uudestaan venäläiseen virkaveljeensä Sergei Franckiin ja toivoi tämän myötävaikuttavan siihen, että Suomenlahden öljynkuljetuksissa käytettäisiin vain sopivaa kalustoa. 
	Eurooppa on tutkimuksen mukaan edelleen jäljessä innovaatioissa Yhdysvaltoja ja Japania, mutta maanosamme on parantamassa tahtia koko ajan. Innovaatioiden edistämisessä Euroopan kasvuprosentti on 55 ja Yhdysvaltain noin 68. 
	Perustelujen mukaan Riitta Hari on edelläkävijä ihmisaivojen aivokuoritoimintojen kartoittamisessa. Hän on ollut kehittämässä magnetoenkefalografia (MEG) menetelmää. Hari on ensimmäinen palkinnon saanut suomalainen.
	Suomi yrittää vaikuttaa myös Kreikkaan, jonka lipun alla alus purjehtii. Kreikka on nyt EU:n puheenjohtajamaa. 
	Säiliöalus Prestigen uppoamisen jälkimainingeissa Kreikka korosti omassa ohjelmanjulistuksessaan meriturvallisuuskysymyksiä. 
	Suomalaisretkikunta lähdössä Etelämantereelle
	(Yle 24 Online 07.11.2002)
	Suomen kymmenes Etelämanner-retkikunta valmistautuu uuteen tutkimusmatkaan. 
	Ruotsiin ja Hollantiin vetoomukset lähtivät, koska Stemnitsa on vienyt Koivistolta lastit molempiin maihin. Ruotsi ilmoitti, ettei se voi estää Stemnitsaa saapumasta Göteborgiin, jonka lähelle Brofjordeniin alus vei edellisen öljylastinsa. 
	Retkikunnan tulevat asuintilat lähtivät kohti Etelämannerta keskiviikkona ja itse retkikunnan matka alkaa joulukuun alussa. Venäläinen merentutkimusalus r/v Akademik Fedorov kiinnittyi keskiviikkona Helsingin Hernesaareen tulevien asuintilojen lastausta varten. 
	Suomalaisten Stemnitsa-huolet näyttivät ainakin osin helpottavan, sillä aluksen kolmas matka Koivistolle jää Minerva Marine -varustamon edustajan, kapteeni Karolos Vidalisin mukaan myös viimeiseksi tänä talvena. 
	Finnarp 2002 -retkikunta puolestaan lentää joulukuun alussa yhdessä ruotsalaisen, norjalaisen ja saksalaisen retkikunnan kanssa Etelä-Afrikkaan ja jatkaa sieltä Etelämantereelle venäläisaluksella. Perille pyritään jouluksi. 
	Laiva ei myöskään yritä väkisin puskea jäiden läpi vaan menee öljysatamaan vain, mikäli se onnistuu venäläisten murtajien avustuksella. Minerva ei kuitenkaan suostunut kertomaan, lähettääkö se muita aluksiaan tänä talvena Koivistolle.
	14-henkistä suomalaista retkikuntaa johtaa Henrik Sandler Merentutkimuslaitokselta.  Retkikunnan tärkein tehtävä on rakentaa tutkimusasema Aboalle lisää työ- ja asuintiloja sekä peruskorjata nykyisiä. Kolmen hengen retkikunta tekee tutkimusmatkan sisämaan vuoristoon. Kotimatkalle retkikunnan on tarkoitus lähteä helmikuussa. 
	Katkennut kattopalkki luhisti osan uudesta messuhallista Jyväskylässä
	Suomi haluaa riskialukset pois Suomenlahden liikenteestä
	(Helsingin Sanomat 04.02.2003)
	(Helsingin Sanomat 02. ja 06.02.2003)
	Messuhallin katon romahdus aiheutti vakavan vaaratilanteen Jyväskylän Lutakossa lauantaiaamuna,1. helmikuuta. Rakennuksessa sisällä olleet 15 ihmistä ehtivät täpärästi pois sortuman alta. Kattoa ja seinärakenteita luhistui noin 2.500 neliömetrin alalta. 
	Suomi vetoaa EU:n komissioon, jotta kesäoloihin tarkoitetut riskialukset saataisiin pois talviselta Suomenlahdelta. 
	Monissa järvissä kaloja on kuollut jääkannen alle ja vesi haisee kauttaaltaan mädäntyneeltä. 
	Turmassa oli kaikki edellytykset suuronnettomuudelle. Vielä perjantaina Jyväskylä Paviljongissa oli käynnissä Next Step -työpaikka- ja koulutusmessut. Kolmipäiväisessä tapahtumassa kävi päivittäin 10.000-15.000 vierasta. Perjantainakin samassa näyttelyhallissa olisi ollut yhtä aikaa ainakin satoja ihmisiä. 
	    
	Näin varhain talvella alkanut hapettomuus voi kiihdyttää järvien rehevöitymistä ja enteilee kesäisiä sinileväkukintoja. 
	Uudenmaan ympäristökeskuksen ylitarkastajan Leena Villan mukaan järvissä on happea poikkeuksellisen vähän. "En muista, että koskaan olisi ollut näin huonoa tilannetta näin varhain talvella", Villa toteaa. "Kaloja varmaan kuolee vielä aika monessa järvessä." 
	Messu- ja kongressikeskuksen B 2 -halli otettiin käyttöön vain pari viikkoa sitten. Turman vahingot noussevat yli € 2 miljoonan. 
	Matalat pikkujärvet oireilevat etenkin eteläisessä Suomessa, jossa vedet ovat reheviä. Ensin pitkä ja lämmin kesä kiihdytti järvien levätuotantoa. Kun syksy jäi välistä pois, vesi ei ehtinyt kiertää ennen pakkasten ja jäiden tuloa. Uudellamaalla järvet jäätyivät yli kuukautta tavallista aikaisemmin. 
	Messuhallissa ensimmäisenä murtuneesta kattoristikosta on löytynyt valmistusvirhe. Onnettomuuden tutkintalautakunnan johtaja Tuomo Karppinen vahvisti, että liimapuuristikon yhdestä liitoksesta puuttui 26 vaarnatappia.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003)
	Suomeen ensi vuonna kolme Hilton-hotellia
	(Helsingin Sanomat 21.03.2003)
	(Helsingin Sanomat 13.12.2002)
	Opetusministeriö esittää Suomen merimuseon siirtämistä Helsingistä Kotkaan ja Turkuun. 
	Kansainvälisen Hilton-hotelliketjun väreihin siirtyy Suomessa ensi vuonna kolme hotellia, kaksi Helsingissä ja yksi Turussa. 
	Varsinainen museo sijoittuisi Kotkaan, sivutoimipiste sekä pysyvä näyttely Turkuun Forum Marinum -merikeskukseen. 
	Ensimmäinen Hilton avaa ovensa jo 7. tammikuuta, kun Hakaniemen Strand Inter-Continental vaihtaa nimekseen Hilton Helsinki Strand. Kalastajatorppa vaihtaa Hiltonin merkin alle ensi syyskuun alusta. Samoin Turun Plaza-hotelli muuttuu Hiltoniksi ensi syksynä. 
	Uusiin tiloihin Kotkaan ja Turkuun museo muuttaisi Helsingin Hylkysaaresta kolmen - neljän vuoden kuluttua. 
	Muuton myötä merimuseo on saamassa 11 uutta virkaa nykyisten kahdeksan jatkoksi.  Lisäys mahdollistaa näyttelyjen ympärivuotisuuden. Hylkysaari on ollut avoinna vain kesäisin. 
	Suomessa Hilton-tuotemerkkiä edustavan Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja Aarne Hallama sanoo, että Hiltoneiksi muuttuvat hotellit valittiin sijainnin ja käyttötarkoituksen perusteella. Strandilla on nykyisinkin tärkeä asema kansainvälisten liikematkustajien hotellina Helsingin keskustassa. Kalastajatorppa täydentää Strandia kokous- ja bankettihotellina kauniilla paikalla meren rannalla lähellä keskustaa. Turun Plaza puolestaan palvelee paikallisille markkinoille sopivana liikematkustajien ja vapaa-ajan hotellina. 
	(Helsingin Sanomat 16.01.2003)
	Suomenlahden kovat jääolot ovat jo vaaraksi heikoimpien öljylaivojen kululle. Tammikuun puolivälissä Venäjälle Koiviston öljysatamaan pyrkinyt liberialainen Romea Champion kääntyi takaisin Suursaaren lähistöllä ja kreikkalaisen Stemnitsan tulo peruuntui kokonaan. 
	Merimuseo maksanee vajaat € 3 miljoonaa. 
	(Helsingin Sanomat 14.01.2003)
	Tammikuun puolessa välissä aloittaneiden Yleisradion uusien radiokanavien tarjonta hämmensi radion kuuntelijoita. Tuhannet kuuntelijat ilmoittivat mielipiteensä kanavauudistuksesta ohjelmapäivystykseen ja uusien kanavien nettisivujen keskustelu-palstoille. Monia kuuntelijoita ärsytti se, että vanha tuttu suosikkiohjelma ei alkanutkaan totuttuun aikaan.
	Itäisen Suomenlahden ankariin jääoloihin nähden aluksilla oli kevyt jäävahvistus, joten niiden tulo lähialueelle huolestutti Suomen viranomaisia.
	Hallaman mukaan ainakaan toistaiseksi ei Suomeen ole tulossa useampia Hilton-hotelleja. 
	Kymmenen hotellin ketju Lappiin (Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003)
	(Helsingin Sanomat 17.01.2003)
	Paha happikato uhkaa erityisesti Etelä-Suomen pienten ja matalien järvien kalakantoja. Uudellamaalla happi on loppunut pikkujärvistä paikoin kokonaan. 
	Yhä useampi nuori pari haaveilee suurperheestä
	Eduskunnan lisärakennuksen peruskivi muurattiin 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003)
	(Helsingin Sanomat 26.01.2003)
	(Eduskunta/Uutisruutu 15.01.2003)
	Nuoret perheet haaveilevat yhä useammin isosta perheestä. Pirttiviljelyn uusi tuleminen näkyy jo tilastoissakin. Kun kaikkien lapsiperheiden lapsimäärä väheni toissa vuonna yli 7 000:llä, vähintään nelilapsisten perheiden lapsimäärä kasvoi.
	Eduskunnan lisärakennuksen peruskivi muurattiin keskiviikkona 15. tammikuuta 2003 kello 11. 
	Louhinta- ja maankaivutyöt aloitettiin huhtikuussa ja runkotyöt marraskuussa 2002. Rakennus valmistuu kesällä 2004. Peruskiven muurasivat rakennustoimi-kunnan jäsenet puhemies Riitta Uosukai-sen johdolla sekä rakentajien, arkkitehdin, suunnittelijoiden ja Helsingin kaupungin edustajat.
	Toisaalta yhä useampi nuori päättää myös olla hankkimatta lapsia ja keskittyä omaan uraan tai harrastuksiin. Pienten jalkojen töminää ei kaivata ainakaan heti yhteiselon alkutaipaleelle. Kun lasten hankintaa sitten lykätään, voi olla ettei haikara tule lasteineen käymään myöhemminkään.
	Peruskiveen tallennettavassa lieriössä on eduskunnan lisärakennuksen peruskirja, joka allekirjoitettiin ennen tilaisuuden alkua, matrikkeli kansanedustajista, muu-rauspäivän sanomalehtiä, käytössä oleva metallirahasarja ja muistio hankkeen vaiheista. 
	Yleisin lapsiperhetyyppi on edelleen aviopari ja lapsia. Niitä on kaksi kolmasosaa lapsiperheistä. Perusperheet ovat kuitenkin ainoa perhetyyppi, jonka määrä vähenee jatkuvasti. Perheiden lopullinen lapsiluku äitiä kohden on 2,3 lasta. Luku saadaan laskemalla väestörakennetilastosta 38-47-vuotiaiden synnytykset äitiä kohden. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003)
	Lisätilan tarve eduskuntatyöhön tuli ajan-kohtaiseksi, kun Suomi liittyi vuonna 1995 EU:n jäseneksi. Jäsenyys lisäsi eri-tyisesti valiokuntasihteeristön työtä ja kokoustilojen tarvetta. Uusia tiloja tarvitaan myös kasvaneen kansainvälisen yhteistyön ja tiedonvälityksen takia.
	Suomessa erotaan ennätysmäärin maailmassa. Vuosittain avioeroja myönnetään 13.000-14.000 ja jos sama tahti jatkuu, nyt solmituista avioliitoista lähes puolet päättyy eroon. 
	Kansanedustaja ja hänen avustajansa tekevät työtä samassa 9 neliömetrin työhuoneessa. Eduskunnan ravintola on myös käynyt ahtaaksi. Se on mitoitettu palvelemaan neljää sata asiakasta. Ruuhkapäivinä on yli tuhat kävijää.
	Uusperheitä on kahdeksan prosenttia lapsiperheistä eli 48.000 perhekuntaa. Uusperheiden määrä on pysytellyt melko samalla tasolla 1990-luvun alusta lähtien. 
	Lisärakennukseen on tulossa noin 300 työhuonetta ja ravintola sekä valiokunta- ja kokoustiloja. Työhuoneista 200 varataan eduskuntaryhmien käyttöön. Kukin ryhmä voi itse päättää tuleeko näihin huoneisiin kansanedustajia ja avustajia vaiko pelkästään avustajia. Uuteen rakennukseen sijoittuu myös eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto.
	Yksinhuoltajaperheiden määrä on kasvanut enemmän kuin uusperheiden, eli hajonneen perheen tilalle ei kovin herkästi perusteta uutta. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003)
	(YLE24 14.01.2003)
	Talossa avataan katutasoon kansalaisten palvelupiste. 
	Viime vuonna rekisteröitiin kaikkiaan 456 samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhdetta, ilmenee Väestörekisterikeskuksen tiedoista. Miesparit ovat olleet hieman naispareja innokkaampia rekisteröimään suhteensa: suhteensa virallisti viime vuonna kaikkiaan 249 miesparia, kun naisten parisuhteita rekisteröitiin 207 kappaletta. 
	Tavoitteena on tiivistää kansalaisten ja kansanedustajien vuorovaikutusta sekä tarjota entistä laajemmin tietoa eduskunnasta.
	Hankkeen kustannusarvio on € 41,36 miljoonaa ilman arvonlisäveroa. Summa on jo rahoitettu valtion talousarvioissa.
	Innokkaimmin suhteita rekisteröitiin heti lain astuttua voimaan: maalis-huhtikuussa suhteensa virallisti 122 pariskuntaa. Avioliittoja solmittiin viime vuonna kaikkiaan 29.632 kappaletta. 
	Eduskuntatalon peruskivi laskettiin 2.4.1927. Talo valmistui 1931. Lisärakennus, jossa on mm. eduskunnan kirjasto ja työtiloja, valmistui vuonna 1978. Sen peruskivi muurattiin 6.10.1976.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2003)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003)
	Toimitus surffaili netissä
	Oikeusministeriön vaalisivut, joille on koottu tietoa yleisistä vaaleista, kansanäänestyksistä, puolueista sekä kansalaisten osallistumisesta yleensä. Sivuilla julkaistaan myös vaalien tulostiedot ja muuta vaaleihin liittyvää tilastotietoa. www.vaalit.fi 
	www.lomake.fi on uusi kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu palvelu, joka helpottaa sähköistä asiointia valtion, kuntien, niiden virastojen ja muiden palveluun liittyneiden organisaatioiden kanssa. Palvelu on käyttäjälle maksuton. Palvelun hallinnoinnista vastaa sisäasiainministeriö. Lomake.fi - palvelu korvaa vuodesta 1998 verkossa olleen Kansalaisen verkkolomakepalvelun. Osa palvelussa tarjolla olevista lomakkeista edellyttää sisään kirjautumista, johon taas tarvitset väestörekisterikeskuksen sähköisen henkilökortin. (Sähköisestä henkilökortista lisätietoja www.fineid.fi)
	(Helsingin Sanomat 11.12.2002)
	Koronan kylässä Pohjois-Kreikassa satoi joulukuun alussa pikkukaloja. Suomukas sadekuuro johtui ilmeisesti pienestä pyörremyrskystä, sillä alueella oli ollut jo pitkään myrskyisä sää. 
	Uusi katettu kävelyreitti vie nyt Fennian korttelin läpi
	(Helsingin Sanomat 04.01.2003)
	Helsingin keskustan Fennian korttelin läpi avattiin vuodenvaihteessa katettu, lämmin kävelyraitti Vuorikadulta Rautatientorille. Samalla kaupunkilaisille syntyy vapaa-ajan maailma, jossa on tarjolla kaksi elokuvateatteria, kulttuurikeskus Caisa, pelikasino sekä monia erilaisia ravintoloita.
	Thessalonikin yliopiston säätieteilijöiden mukaan kalat ovat todennäköisesti tempautuneet järven pintavesistä tornadon kyytiin ja ropisseet myöhemmin alas. Kyseessä on harvinainen, mutta ei suinkaan tuntematon tapaus.
	Puoluerekisterissä olevat puolueet (21) rekisteröimisjärjestyksessä 17.12.2002: 
	Suomen Sosialidemokraattinen Puolue www.sdp.fi 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003)
	Suomen Keskusta r.p. www.keskusta.fi 
	Kansallinen Kokoomus r.p. www.kokoomus.fi www.verkkouutiset.fi  
	Ruotsalainen kansanpuolue r.p. www.sfp.fi 
	Suomen Maaseudun Puolue (puolue ei ole aktiivinen tällä hetkellä)
	Suomen Kristillisdemokraatit (KD) www.kristillisdemokraatit.fi  
	(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2003)
	Kirjava "Puolue" - Elonkehän Puolesta - KIPU r.p. (Internetsivuja ei löytynyt)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2002)
	Vihreä liitto r.p. www.vihrealiitto.fi  
	Vasemmistoliitto r.p. www.vasemmistoliitto.fi 
	Perussuomalaiset www.perussuomalaiset.fi 
	Eläkeläiset Kansan Asialla r.p.
	(Internetsivuja ei löytynyt)
	Suomen Kansan Sinivalkoiset www.kolumbus.fi/sinivalkoiset 
	Rauhan ja Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue r.p. www.kaapeli.fi/~ktp 
	- Käydäänkö kahvilla, Erkki Tuomioja kuiskasi Paavo Lipposelle. - Ei viitsitä, Lipponen murahti. Kahvi pitää turhaan valveilla.
	Vitsit
	Suomen Kommunistinen Puolue www.skp.fi 
	- Mitä saadaan kun risteytetään jänis ja mehiläinen?
	____________
	- Hunajapupu.
	Vaihtoehtoväki (Internetsivuja ei löytynyt)
	- Minkälainen on mielestäsi hyvä puhe oppositiokansanedustajalta eduskunnassa, Pekkarinen kysyy Paavo Lipposelta.
	____________
	Kuka oli ensimmäinen suomalainen naisdiplomaatti?
	Vapaan Suomen Liitto (Internetsivuja ei löytynyt, Eduskuntavaaleissa yhdessä Muutosvoimat Suomi -puolueen kanssa)
	- Esimerkiksi sinun puheenvuorosi, Lipponen vastaa. Niiden aikana ehtii hyvin torkahtaa.
	- Pähkinäsaaren Rauha.
	____________
	____________
	Liberaalit r.p. www.liberaalit.fi 
	Miksi hullun lehmän tauti ei tartu poliitikkoihin?
	Mikä näistä on kaupunki Kreikassa: Sviikset, Sparta, Spulisongit? 
	Muutosvoimat Suomi r.p. www.muutosvoimat-suomi.fi 
	- Tauti vaatii itääkseen aivot ja selkärangan.
	____________
	____________
	Köyhien Asialla r.p. www.kolumbus.fi/koyhienasiakka
	Mikä on lammasjuhla savoksi?- Kilipailut.
	Miksi useat poliitikot eivät juo aamukahvia?
	---------------------------------------------------
	Yhteisvastuu puolue r.p. (Internetsivuja ei löytynyt)
	Seuran seuraava tiedote ilmestyy toukokuussa 2003. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
	- Siitähän voi mennä päiväunet!
	____________
	Suomi Nousee - Kansa Yhdistyy r.p. (Internetsivuja ei löytynyt)
	Mauri Pekkarinen puhui eduskunnassa pitkään ja hartaasti Keskustan ties kuinka monennen välikysymyksen yhteydessä.
	TAPAHTUMA- KALENTERI (Vuosi 2003 on karkausvuosi)

