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Puheenjohtajan tervehdys
Arvoisat tiedotteemme lukijat,
Kevättä alkaa olla rinnassa ja kesää odotellessa tuntuu mukavalta kun seuran asiat
ovat ”hanskassa”. Johtokunta ja seuran jäsenet voivat hyvillä mielin jäädä ”kesälomalle” seuran aktiivitoiminnasta.
Kirjasto remontti alkaa olla loppusuoralla.
Nyt on vielä maalattava ja hankittava hyllyt,
jotta päästään lajittelemaan kirjat ja laittamaan ne paikoilleen.
Seuran johtokunta päätti huhtikuussa hyödyntää option, joka oli hyväksytty seuran
yleiskokouksessa helmikuussa, seuran kirjastotilan hyllyjen hankintaan. 35 euron
optiosta johtokunta päätti käyttää 25 euroa.

Pankkiyhteys:
Alpha Bank, 703-00-2310-010761
Suomi-koulun opettajat:
Riitta Douhaniaris
puh. 2310 446867
Sari Asimoglou
puh. 2310 403933
Simo Haavisto
puh. 2310 960877
Suomi-kirjaston hoitaja:
Simo Haavisto
puh. 2310 960877

Nightwish Ateenan lähellä Rockwave festivaaleilla kesäkuun lopulla. Tarkempia tietoja
kohdassa ”Suomalaistapahtumia Kreikassa”.
Tiedotteen toimikunta pyysi suurlähetystöltä
tietoja siitä mitä passihakemukseen tarvitaan. Seuralaisilla oli asiasta erilaisia tietoja,
joten asia päätettiin selvittää asiantuntijoilta.
Tiedot ovat tämän tiedotteen kohdassa
”Ateenan suurlähetystö tiedottaa”.
Huomioitavaa on että nämä ohjesäännöt
koskevat pääsääntöisesti kaikkia. On kuitenkin erikoistapauksia, joita ei kaikkia voi tiedotteessa julkaista tilan puutteen vuoksi.
Erikoistapauksissa ottakaa yhteyttä suurlähetystöön tai kunniakonsuliin.
Ateenan suurlähetystöstä myös ilmoitettiin
että suurlähetystö muuttaa uusiin toimitiloihin kesän aikana. Uudet yhteystiedot julkaistaan seuraavassa tiedotteessa.
Seuramme jäsenet kävivät lahjoittamassa
vaatteita ja leluja Thessalonikin yhden orpokodin, Papafion osaston Filoxenian, lapsille.
Tapahtuma oli erittäin mieleenpainuva ja
mieltä avartava.
Tässä kohtaa haluan myös sydämellisesti
kiittää Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys
ry:tä ja sen puheenjohtajaa Pekka Lepistöä
orpokodin lapsille lahjoitettaviksi lähetetyistä
seuran paidoista.
2. – 5.6 järjestetään Europarlamenttivaalien
ennakkoäänestys. Thessalonikissa ennakkoäänestys on 5.6 klo. 09.00 – 15.00, tavernassa 1901.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

On lahjoja, joiden arvoa ei voi mitata rahassa. Niiden antaminen perustuu lähimmäisenrakkauteen ja vapaaehtoisuuteen. Niitä ei tule ajatelleeksi, ennen
kuin tarve osuu omalle tai jonkun läheisen, korvaamattoman ihmisen kohdalle.
Sen voit antaa päättämällä, että elimiäsi
saa käyttää kuolemasi jälkeen heidän
hyväkseen, jotka tarvitsevat niitä voidakseen elää.
Lisätietoja Kreikassa:
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
Πλουτάρχου 3, 10675 Αθήνα
Puh. 1147, 210-7249371, 210-7255065
Fax: 210 7248527
E-mail: eom@otenet.gr
Internetti www.eom.gr
Lisätietoja Suomessa:
www.lahjaelamalle.net
Munuais- ja Siirtopotilaiden Liitto ry.
P. Hesperiankatu 5 A 1, 00260 Helsinki
+358 9 4342270
www.musili.fi
Hengitysliitto Heli ry.
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
+358 9 7527511
www.hengitysliitto.fi
Näkövammaisten Keskusliitto ry.
Mäkelänkatu 50, 00510 Helsinki
+358 9 396041
www.nkl.fi
Suomen Diabetesliitto ry.
Kirjoniementie 15, 33680 Tampere
+358 3 2860111
www.diabetes.fi

Pyydän niitä seuran jäseniä, jotka eivät
vielä ole maksaneet tämän vuoden jäsen
maksua tai optiota, suorittamaan maksut
mahdollisimman pian. Olisi toivottavaa että voisimme hankkia kirjaston hyllyt mahdollisimman pian jotta saamme ennen kesää kirjaston valmiiksi.
Touko-kesäkuussa Kreikassa on ”vilkasta”
suomalaistapahtumien suhteen. The Rasmus esiintyy Thessalonikissa Nokia Totally
Board – tapahtumassa 31.05, HIM ja

Anna lahja elämälle.

Suomen Sydänliitto ry.
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
+358 9 7527521
www.sydanliitto.fi

Thessalonikin Suomi-koulun opettajat Sari Asimoglou ja Simo Haavisto voittivat seuran vasilopitan (kreikkalainen perinne pulla) “flourin” eli
onnenkolikon seuran yleiskokouksessa helmikuussa.

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - SYKE ry.
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
+358 9 75275240
www.syke-elinsiirrot.fi
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On tärkeää että mahdollisimman moni kävisi
äänestämässä, sillä ennakkoäänestys on
meille ulkomailla asuville suomalaisille suuri
etu, mutta ei itsestään selvyys. Ennakkoäänestyksessä on myös oltava kohtalainen
osanotto jotta sen kustannukset voitaisiin
perustella.
Kaikki joukolla äänestämään!
Omasta ja johtokunnan puolesta haluan toivottaa kaikille lukijoillemme oikein hyvää ja
rentouttavaa kesää!

Marko Suomalainen
puheenjohtaja

Lomalennot Suomesta
Finnairin Lomalennot on avannut omat internet-sivut www.lomalennot.fi. Nettisivuilta on
mahdollista ostaa lentopaikka lomalennolle.
Niiltä ei kuitenkaan taas löydä lento esim.
Pohjois-Kreikkaan, vaan niitä on etsittävä
matkatoimistojen kautta. Tiedotteen saamien tietojen mukaan matkoja ei ole myynnissä ainakaan tällä hetkellä Kreikassa.
Ainakin seuraavat suomalaiset matkatoimistot järjestävät lomamatkoja ja myyvät pelkkiä lentoja Pohjois-Kreikan lomakohteisiin:
Aurinkomatkat www.aurikomatkat.fi aloittaa
lomamatkat Halkidikihin sunnuntaina 16.
toukokuuta. Lento lähtee joka sunnuntai klo
06:50 Helsingistä ja saapuu Thessalonikiin
klo. 10.00. Paluu Thessalonikista lähtee klo.
11.00 ja saapuu Helsinkiin klo. 14.10.
Viimeinen suora lento tältä kesältä lähtee
Helsingistä 19. syyskuuta ja paluu Thessalonikista viikonpäästä 26. syyskuuta.
Finnmatkat www.finnmatkat.fi järjestävät tämä kesänä matkoja Pohjois-Kreikkaan seuraavasti:
Skiathos: Lähdöt Helsingistä torstaisin 20.5
alkaen, klo. 09.20, perillä klo. 12.50. Paluu
Skiathokselta klo. 13.45, saapuminen Helsinkiin klo. 18.50. Viimeinen lähtö Helsingistä
30.9, Skiathokselta 07.10.
Paluumatkalla on välilasku Kavalassa.

Seuramme johtokunta ja jäsenet onnittelevat Markettaa ja toivottavat hänelle monia,
mielenkiintoisia työvuosia lääketieteen parissa!
Perhetapahtumia
Marko Suomalaisen ja Despina Tzounopouloun syyskuussa syntynyt tyttö kastettiin 25.
syyskuuta. Nimeksi tuli Alexia Martta.
Seuran puolesta onnittelut koko perheelle!
Kuukausitapaamiset
Vuoden 2.kuukausitapaamista 07.03.2004
edelsi vauhdikas irtiotto keilailuradalla, sillä
tavernailtaan valmistauduttiin tällä kertaa
urheiluhengessä. Keilailun jälkeen siirryttiin
kantapaikkaan, taverna “1901” ruokailemaan.
3.ja 4. kuukausitapaamisessa (4.4. ja
2.5.2004) nautiskeltiin kreikkalaisia makupaloja hyvässä seurassa, tavernassa “1901”.
Edelleen on mainittava, että Thessalonikin
Suomi-koulun johtokunta kokoontui päättämään koulun asioista 4.4.2004 tavernassa
“1901” ja kokouksen päätyttyä jatkettiin illanviettoa seuran kuukausitapaamisen merkeissä samassa paikassa.
Simo Haavisto Kantapöytä –ohjelmassa
Thessalonikin Suomi-koulun opettaja ja
Suomi-kirjaston hoitaja Simo Haavisto osallistui ulkosuomalaisten Kantapöytä-radiolähetykseen 3.4.2004 ja ohjelmaa tuottaa YLE
Radio Finland. Huhtikuisessa lähetyksessä
paneuduttiin pääsiäisen ruokatapoihin Kreikassa.
YLE Radio Finland – Kantapöytä (la klo
09.30 – 10.15). Puh. +358 9 2418250
Kaupunki tutuksi – kävelyretki

Thassos: Lähdöt Helsingistä torstaisin 20.5
alkaen, klo. 09.20, perillä Kavalassa klo.
14.40. Paluu Kavalasta klo 15.30, saapuminen Helsinkiin klo 18.50. Viimeinen lähtö
Helsingistä on 30.9, Kavalasta 07.10.
Menomatkalla välilasku Skiathoksella.

Seuran sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis
toimi kävelyretken vetäjänä 28.03.2004 ja
retki toteutettiin pilvisenä sunnuntaipäivänä
Thessalonikin keskustassa. Reitti poukkoili
Makedonian ja Thrakian Ministeriön edestä
länteen ja kaupungin muurien vieritse kohti
vanhaa kaupunkia (Ano Poli). Thessalonikin
historia ja sen värikkäät vaiheet yli 2300
vuoden saatossa ovat vielä tallella kaupungin arkkitehtuurissa ja sen monissa tarinoissa. Satunnainen kulkija Thessalonikissa voi
löytää erilaisen kaupungin, jos vain malttaa
matkata kiireettä…

Seuran ja jäsenten toimintaa

Thessalonikin Suomi-koulun kevätretket

Marketta Hakala-Bletsa, patologian erikoislääkäri

Koulun nuorisoryhmä (kahdeksasluokkalaiset) toteutti kevätretken 8.5.2004 Kavalaan
ja perillä kaupungissa ryhmää opasti seuramme jäsen Eeva Hjorth-Hois. Kaunis, aurinkoinen sää loi suotuisat puitteet tutustumiskierrokseen Kavalan historiallisessa keskustassa. Ryhmän vastaava Simo Haavisto
ja nuorisoryhmä kiittää lämpimästi Eevaa
mielenkiintoisesta päivästä Kavalassa.

Marketta Hakala-Bletsa valmistui patologian
erikoislääkäriksi 25.2.2004 Kreikassa. Marketta on opiskellut lääketiedettä Heidelbergin yliopistossa, Saksassa ja hän on työskennellyt apulaislääkärinä Gennimatan sairaalassa Thessalonikissa. Marketta on asunut
Thessalonikissa 10 vuotta.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Vastaavasti koulun yhdysluokka (2. – 4.
luokkalaiset) ja viidesluokkalaiset matkasivat
linja-autolla 15.5.2004 Edessan kaupunkiin
ja ryhmä tutustui paikkakuntaan opettajien
Riitta Douhaniariksen ja Sari Asimogloun
johdolla. Suomi-koululaiset vierailivat kaupungin akvaariossa sekä vesiputouksella.
Mukavan retkipäivän saattoi päätökseen uusi, nykyaikainen lähijuna, joka toi kouluryhmän Edessasta takaisin Thessalonikiin nopeasti ja turvallisesti. Thessalonikin Suomikoulu kiittää kaikkia osanottajia ja vetäjiä
mukavasta retkipäivästä Edessassa!
Vaate- ja lelukeräys
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura järjesti jäsentensä keskuudessa vaate- ja lelukeräyksen.
Tämän lisäksi Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry lähetti 15 seuran paitaa lahjoitettavaksi orpokodin lapsille.
Vaatteet ja lelut lahjoitettiin orpokoti Papafion osastolle Filoxenia. Tällä osastolla on
tällä hetkellä 18 lasta, 5–16-vuotiaita, mutta
luku vaihtelee viikoittain. Nämä lapset ovat
pahoinpideltyjä,
seksuaalisesti
hyväksikäytettyjä ja heitteille jätettyjä.
Lahjoitus tapahtui sunnuntaina 9. toukokuuta klo 12.00 yhdessä Suomi-koulun lasten
kanssa. Lelut ja kirjat annettiin suoraan lapsille ja vaatteet henkilökunnalle joka lajittelee ne lasten kaappeihin.
Myöhemmin keväällä keräämme leluja ja
vaatteita 0-5-vuotiaille orpokoti Ag.Stilianon
lapsille.
Seuran johtokunta kiittää kaikkia lahjoittajia.
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Nokia Totally Board 2004 – Hybrid Event
The Rasmus Thessalonikissa
Nokia Totally Board 2004 järjestetään tänä
vuonna Thessalonikissa.
Ohessa on lyhyesti tiedot tapahtumasta:
Aika: Maanantaina 31.5 (Ag. Pnevmatos),
klo. 11.00 – 23.00
Paikka: Valkoinen torni (Lefkos Pirgos) –
Aleksanteri Suuren patsas
Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.
Paikalla mm.:
– The Rasmus
– 300 tonnia lunta
– Lumi- ja rullalautailua, maailman huippunimien esittämänä.
– Musiikkia, ym. ym.
Päivän lopuksi, viimeisenä, esiintyy siis The
Rasmus – yhtye (Aloittaa n. klo 21.00). Päivän aikana esiintyvät myös kaksi kreikkalaista yhtyettä, Matisse ja Mikro.
Paikalle odotetaan n. 15.000 – 25.000 ihmistä!
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Vaikka tapahtumassa ei tuoda esille suomalaisuutta, ottakaa kaikki Suomen lippuja mukaan ja Suomi paidat päälle!!!
Lisätietoja www.nokia.com/totallyboard.
The Rasmus netissä www.therasmus.com
HIM
HIM esiintyy Rockwave festivaaleilla 18.–
22.6.04 Malakasan leirintäalueella (n.37 km
Ateenasta pohjoiseen).
Tapahtuma netissä www.didimusic.gr myös
englanniksi.
HIM netissä www.heartagram.com
Nightwish
HIM:in kanssa Rockwave festivaaleilla 20.06
esiintyy suomalainen Nightwish.
Nightwish netissä www.nightwish.com
Children of Bodom
Children of Bodom esiintyy Ateenassa, Athens Open Air Festival 2004 – tapahtumassa, Alimos Beach, 6.7.2004.
Children of Bodom netissä www.cobhc.com
Lisätietoja Athens Open Air Festival 2004:sta
netissä www.omicronmusic.gr

ta on hyvä olla mukana, mutta se ei ole pakollinen.
Lisätietoja vaaleista on oikeusministeriön
vaalisivuilla www.vaalit.fi - europarlamenttivaalit 13.6.2004
Suurlähetystö toivottaa teille vaali-innostusta
ja oikein hyvää kesää!

Leena Vuorio
-----------------Europarlamenttivaalien Suomen ehdokkaiden ennakkoäänestys järjestetään Kreikassa
seuraavasti:
ATEENA:
Suomen suurlähetystö
Eratosthenous 1
11635 Atehens
2.-4.6. klo 10.00–15.00
5.6. klo 10.00–14.00
HANIA:
Hotel Kydon
Platia S. Venizelou
73100 Hania

Sentenced

2.6.2004 klo 10.00–16.00

Sentenced myös esiintyy Ateenassa, Athens
Open Air Festival 2004 – tapahtumassa, Alimos Beach, 5.7.2004.
Sentenced netissä www.sentenced.org

KORFU:
Hotel Bretagne
K. Georgaki 27
49100 Korfu

Ateenan suurlähetystö tiedottaa

2.6.2004 klo 09.00–15.00

Vuoden 2004 Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys Kreikassa

KOS:
V-Tours Travel Agency, Head Office
Marmaroto
85300 Kos

Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten
vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan
kaikissa EU:n 25 jäsenvaltiossa 10.–
13.6.2004. Vaaleissa valitaan yhteensä 732
Euroopan parlamentin jäsentä.
Suomessa
vaalipäivä
on
sunnuntai
13.6.2004. Ennakkoäänestys ulkomailla on
2.-5.6.2004. Suomesta Euroopan parlamentin jäseniä valitaan 14.
Vaaleissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin
äänioikeudesta niille ulkomailla asuville suomalaisille, joiden osoite on merkitty väestötietojärjestelmään.
Ellei ulkomailla asuva suomalainen ole äänestänyt ennakkoon, hän voi äänestää Suomessa vaalipäivänä 13.6.2004 omalla äänestysalueellaan, joka on merkitty ilmoituskorttiin.
Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys
henkilöllisyydestään. Hänen tulee esittää
passi tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Äänestämisen
nopeuttamiseksi ilmoituskortti äänioikeudesPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

2.-3.6.2004 klo 10.00–15.00
RODOS:
Hotel Manousos
G. Leontos 25
85100 Rodos
4.6. klo 10.00–15.00
5.6. klo 10.00–13.00
THESSALONIKI:
Taverna 1901
Katouni 9
54625 Thessaloniki
5.6.2004 klo 09.00–15.00
Ennakkoäänestyspaikat
ja
äänestysajat
muissa maissa löytyvät linkistä
http://formin.finland.fi/netcomm/ImgLib/2/3
8/Eurovaali04.pdf
Oikeusministeriön vaalisivut www.vaalit.fi
Suurlähetystö muuttaa
Suomen Ateenan suurlähetystö muuttaa kesän aikana uusiin toimitiloihin.

Passihakemus
Täysi-ikäisen passihakemukseen tarvitaan
• 2 identtistä valokuvaa (mieluiten mustavalkoisina ja otettuna vaaleaa taustaa
vasten, ilman silmälaseja ja suoraan edestäpäin, kuvan koko 36x47 mm, pään korkeus leuasta päälakeen 25x35 mm).
• vanha passi
• oleskelulupa, josta ilmenee Suomen kansalaisuus. Mikäli henkilö on myös Kreikan
tai jonkun muun maan kansalainen, sen
maan passi tai henkilökortti.
• varastetusta tai kadonneesta passista paikallisen poliisin laatima rikos- tai katoamisilmoitus (poliisitutkintapöytäkirja). Tämän lisäksi suurlähetystössä tai kunniakonsulaatissa laaditaan erillinen tutkintapöytäkirja passin katoamisen vuoksi.
• asevelvollisuusikäisellä kaksoiskansalaisella olisi käsittelyn nopeuttamiseksi hyvä olla mukana sotilaspassi (jos on suorittanut
asevelvollisuuden Suomessa), lykkäyspäätös, siviilipalvelu-todistus tai todistus siitä,
että on vapautettu asevelvollisuudesta
Alaikäisen passihakemukseen tarvitaan
• alle 18-vuotiailta molempien huoltajien
kirjallinen suostumus, jos alaikäinen anoo
omaa passia. Jos molemmat huoltajat eivät ole mukana passia lapselle haettaessa, täytyy toiselta huoltajalta olla päivätty
ja allekirjoitettu kirjallinen suostumus ja
kopio passista tai henkilökortista. Alle 15vuotias voidaan merkitä toisen vanhemman passiin toisen huoltajan suostumuksella. Tässä tapauksessa vanhemman passi on voimassa siihen päivään saakka, jolloin lapsi täyttää 15 vuotta.
• suomalaisen huoltajan passi ja oleskelulupa sekä kreikkalaisen huoltajan passi tai
henkilökortti.
• alaikäisen lapsen oltava mukana passia
haettaessa.
• mikäli alaikäinen pystyy itse kirjoittamaan
oman nimensä, on hänen itse allekirjoitettava passihakemus latinalaisin kirjaimin.
• jotta lapselle voitaisiin anoa omaa passia
tai hänet merkitä huoltajansa passiin, on
lapsen oltava rekisteröitynä Suomen väestötietojärjestelmässä. Suomessa syntyneet lapset rekisteröityvät automaattisesti
sairaalan toimesta. Kreikassa syntyneet
lapset vanhemmat voivat rekisteröidä
suurlähetystön välityksellä. Rekisteröinti
kestää 1-2 kuukautta.
• pienen lapsen valokuvaa otettaessa on
huomioitava, että lapsen silmät ovat auki,
kuva otettu suoraan edestä eikä kuvassa
näy vanhempien käsiä yms.
Passin noutaminen
Pääsääntöisesti valmis passi noudetaan
suurlähetystöstä tai siitä kunniakonsulaatista, johon hakemus on jätetty. Hakija voi
myös valtuuttaa toisen henkilön noutamaan
passin puolestaan, tai se voidaan postittaa
kirjattuna kirjelähetyksenä.

Uudet yhteystiedot julkaistaan kesän aikana.
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Suomi-Seura ja USP tiedottavat
Kokouskutsu
(kolmas kutsu)
Välimerenmaiden, Lähi-idän ja Afrikan aluekokous pidetään maanantaina elokuun 9.
päivänä 2004 alkaen klo 10.00 Suomi-Seura
ry:n tiloissa osoitteessa Mariankatu 8, 00170
Helsinki
Kokouksessa käsitellään ulkosuomalaisparlamentin ja oman alueemme ajankohtaisia
asioita sekä tulevia täysistunnolle tarkoitettuja aloitteita. Toivon jokaisen alueemme
USP:iin hyväksytyn yhdistyksen tai yhteisön
lähettävän kokoukseen yhden tai kaksi edustajaa.
Jos aikaa jää, teemme pienen tutustumismatkan mielenkiintoiseen kohteeseen.
Osanotosta pyydän ilmoittamaan allekirjoittaneelle joko kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse viimeistään 15. heinäkuuta 2004
mennessä tai suoraan parlamenttisihteeri
Tina Strandbergille kirjeitse Mariankadulle tai
puh. (09) 684 121 27
Olavi Peltola
varapuhemies
postiosoite:
C/Loma de los Riscos 49
edif. cancun
29620 Torremolinos
Spain
puh +34 952 375724
sähköposti: olapel@hotmail.com
Peltolan puolivuosiraportti
Ulkosuomalaisparlamentin
puhemiehistön
kevätkokous pidettiin Helsingissä 10.–
11.5.2004 ja sitä edelsi matka Viroon ja ennen muuta Tarttoon, jossa osallistuimme sikäläisten inkerinsuomalaisten äitienpäiväjuhlaan. Todettakoon, että Tarton yliopistossa
opiskelee noin 250 suomalaista.
Maanantaina kuulimme radion kaukolähetysten digitalisoimisesta ja uusien lähetysstandardien antamista mahdollisuuksista. Esityksen piti johtaja Sirpa Ojala DigitaOY / Mediacasting -yhtymästä.
Vierailimme työministeriössä, jossa meidät
otti vastaan neuvotteleva virkamies Risto
Laakkonen. Ministeriön etnisen työryhmän
työstämä ulkosuomalaispoliittinen ohjelma
on saatettu ajankohtaiseen asuun ja se on
valmis esitettäväksi maan hallituksen hyväksyttäväksi. Tämä asiakirja on ulkosuomalaisten kannalta tärkeä, sillä se ohjeistaa lainsäätäjät vastaisuudessa ottamaan huomioon, miten mikin uusi säädös vaikuttaa ulkosuomalaisiin.
Ikuisuusasia eli ulkomaille maksettavien työeläkkeiden lähdeverotus oli jälleen teemana,
kun kävimme valtiovarainministeriössä finanssineuvos Antero Toivasen puheilla. Asia
ei ole edennyt mihinkään ja saimme sen vaiPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

kutelman, että Suomi edelleen odottaa, vastaako EU-komissio ministeri Tuomiojan asiasta antamaan selvitykseen eli tyytyykö komissio Suomen hallituksen selontekoon vai
vaatiiko se välitöntä veron alentamista.
Maanantai-iltapäivänä tapasimme SuomiSeurassa Seniorit maailmalla - työryhmän
edustajat. Antti Välikangas on jatkanut TVsarjan "Ulkosuomalaisen tarina" filmauksia
eri puolilla maailmaa. Tähän mennessä valmistuneet osat on esitetty TV 2:ssa kahteen
kertaan ja sarjan katselijamäärät ovat olleet
niin suuret, että kaikki osat tullaan esittämään vielä uudelleen. Esikatselimme sarjan
osan kolmen suomalaismiehen elämästä Etelä-Amerikan viidakossa.
Maanantaina oli niin ikään puhemiehistön
kyselytunti (=kaksi tuntia) Radio Finlandissa.
Nämä ohjelmat, joita pääsääntöisesti lähetetään kaksi kertaa vuodessa, ovat suoria, joten valmiutta mitä moninaisimpiin asioihin
vastaamiseen täytyy olla. Erityisesti tämä
pätee sosiaalialan kysymyksiin.
Lähetyksen jälkeen jäimme radiotaloon, jossa YLEn radiotoimialan johto tarjosi meille illallisen. Kuten tunnettua, ovat YLEn ulkomaanlähetykset vaaravyöhykkeessä yhtiön
tiukan rahatilanteen vuoksi. Pelottavina esimerkkeinä ovat Tanska ja Norja, jotka ovat
lopettaneet kaikki ulkomaille suunnatut lähetyksensä. Hyvänä esimerkkinä on Ruotsi, joka on vahvistanut ulkoruotsalaisille lähetettäviä ohjelmia. Meitä on ainakin 250.000 potentiaalista kuuntelijaa eri puolilla maailmaa
ja radio Finland on pystynyt pienellä vuosibudjetilla hoitamaan lähetykset edes mukiinmenevästi.
Tiistaina olimme oikeusministeriössä ministeri Johannes Koskisen toimiessa isäntänä.
Keskustelimme kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmasta ja sen sisältämästä ulkosuomalaisten äänestysmahdollisuuksien parantamisesta. Käytin voimakkaan puheenvuoron sen puolesta, että Suomen tulisi ainakin kokeilla kirjeäänestämistä, joka toimii
hyvin esimerkiksi Espanjassa, kun yli miljoona siirtotyöläistä eri osissa Eurooppaa osallistuu maansa vaaleihin.
Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia tarjosi meille
lounaan, jonka yhteydessä saimme kuulla
uudesta vuoden 2005 eläkeuudistuksesta.
Kiinnostuneille voin esittää lähempiä tietoja
elokuun kokouksessamme Suomi-Seurassa,
jonne toivon vielä ilmoittautujia alueeltamme.

detyssä
ulkosuomalaisparlamentin
hemiehistön kevätkokouksessa.

pu-

Ehdotus hallituksen ulkosuomalaispoliittiseksi
ohjelmaksi on kevään kuluessa päivitetty ja
se on lähiaikoina menossa hallituksen hyväksyttäväksi. Ohjelma sisältää näkemyksiä ja
toimintamalleja, joiden avulla ulkosuomalaisten ja suomalaisen yhteiskunnan vuorovaikutussuhdetta vahvistetaan.
Ulkosuomalaisten äänestysmahdollisuuksien
helpottamisesta puhemiehistö keskusteli oikeusministeri Johannes Koskisen kanssa.
USP kannattaa toimia ulkosuomalaisten kirje- ja internet-äänestämisen mahdollistamiseksi. Viimeisimmissä vaaleissa ulkosuomalaisten äänestyspaikkoja on lisätty jonkin
verran, mutta heidän äänestysprosenttinsa
on yleensä vain 6-8 prosentin tasolla. Pääasiallinen syy äänestysaktiivisuuden alhaisuuteen ovat erittäin pitkät matkat äänestyspaikoille. Kirjeäänestyksen sallii tällä hetkellä esimerkiksi kahdeksan EU-maata, ja Viro kokeilee internet-äänestystä kesäkuussa
Euroopan parlamentin vaaleissa. Myös ajatusta kiertävästä vaalivirkailijasta tai äänestysbussista on pohdittu USP:n tapaamisissa
viranomaisten kanssa.
Työeläkkeiden lähdeverotuksen alentaminen
kansainväliselle tasolle oli esillä tapaamisessa valtiovarainministeriössä. USP:n tavoitteena on ollut alentaa ulkomaille maksettavista
työeläkkeistä perittävä 35 prosentin lähdevero kansainväliselle 20–25 prosentin tasolle.
Suuri osa ulkomaille maksettavista työeläkkeistä on hyvin pieniä.
Ulkosuomalaisia puhuttaa edelleenkin kansalaisuusilmoituksesta perittävä suuri hinta,
300 euroa. Siitä syystä monet ovat toistaiseksi jättäneet hakematta kaksoiskansalaisuutta. Aiemmin ilmoituksia arvioitiin tulevan jopa 25.000, mutta tähän mennessä niitä on saapunut Ulkomaalaisvirastoon noin
2.400. Kaksoiskansalaisuuden salliva uusi
kansalaisuuslaki astui voimaan 1.6.2003.
Ruotsissa hinta Ruotsin kansalaisuuden takaisin saamiseksi on noin 50 euroa. USP:n
puhemiehistö sai ulkosuomalaisilta jälleen lukuisia puheluja asiasta YLE Radio Finlandin
radioimalla kyselytunnilla.
USP:n puhemiehistö sai kokouksessaan
myös tietoa mm. tulevasta Suomen eläkeuudistuksesta sekä ulkosuomalaissenioreiden
hoivakoteihin alkaneesta harjoittelijaohjelmasta.
USP netissä www.usp.fi

Hyvää kesää kaikille.

Suomen kielen opintoja kesällä Suomessa

Olavi Peltola

Suomi-Seura ry järjestää perinteisen suomenkielen ja kulttuurin seminaarin 18–30–
vuotiaille ulkosuomalaisten jälkeläisille Kiljavalla, lähellä Helsinkiä 5. – 23.7. Suomen
kieltä opetetaan kolmessa tasoryhmässä ja
ohjelmaan sisältyy luentoja, retkiä mm. Tuusulanjärven taitelijakoteihin ja Helsinkiin sekä vapaa-ajan ohjelmaa.

USP:n puhemiehistö kokoontui Helsingissä
Ulkosuomalaispoliittisen ohjelman voimaan
saattaminen, ulkosuomalaisten äänestysmahdollisuuksien parantaminen ja kansalaisuusilmoitusmaksun alentaminen olivat
asialistan kärjessä Helsingissä 10.-11.5. pi-
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Kielenhuoltokurssi pitkään ulkomailla asuneille suomalaisille järjestetään Helsingissä
2.–4.8. Kurssilla paneudutaan mm. kielioppiin, uudissanoihin ja yhdyssanoihin.
Paluumuuttajan infopäivä järjestetään 20.8.
Suomi-Seuran tiloissa. Koulutuksessa annetaan neuvoja Suomeen paluuseen liittyvissä
asioissa.
Lisätietoja:
Suomi-Seura ry, puh. +358 9 6841210,
suomis@suomi-seura.fi, www.suomi-seura.fi
Maanjäristyksen varalta
Ennen maanjäristystä
– Pidä saatavilla taskulamppu, matkaradio
(paristoilla toimiva) ja ensiapupakkaus.
– Tarkista varauloskäyntien ja vaahtosammuttimien sijainti.
– Mieti etukäteen turvallisimmat paikat huoneessasi/huoneistossasi.
– Pidä painavat ja tilaa vievät esineet alimmilla hyllyillä tai lattialla, mutta kuitenkin
poissa kulkuväyliltä.
– Sovi tapaamispaikka maajäristyksen jälkeen sen varalta, että joku perheenjäsen
joutuu erilleen muista.
Maanjäristyksen aikana
(maanjäristys kestää yleensä
kymmeniä sekunteja)

muutamia

Sisätiloissa:
– Pysy sisällä. Älä ryntää ulos, sillä monet
vahingot sattuvat ihmisten poistuessa rakennuksista tai pyrkiessä niihin.
– Suojaudu tukevan pöydän, vuoteen, tai sisäoven kamanan alle tai keskellä rakennusta olevan seinän viereen. Kyyristy ja
suojaa pääsi.
– Pysy kaukana ulko-ovista, ikkunoista ja
savupiipuista sekä helposti särkyvistä tai
kaatuvista/putoavista esineistä kuten peileistä, kattokruunuista, isoista kaapeista
yms. huonekaluista.
– Älä käytä hissiä.
Ulkona:
– Pysy ulkona. Kävele rauhallisesti mahdollisimman avoimelle paikalle.
– Pysyttele kaukana erityisesti vanhoista ja
korkeista rakennuksista, sähköpylväistä ja
-linjoista sekä helposti sortuvista rinteistä,
seinistä, yms.
– Älä palaa sisätiloihin ellet ole varma rakennuksen turvallisuudesta.
Autossa:
– Pysäytä auto mieluiten avoimelle paikalle
etäälle rakennuksista, sähköpylväistä, silloista sekä rinteistä.
– Pysy autossa kunnes järistys on ohi.
Maanjäristyksen jälkeen
– Pysy rauhallisena
– Katkaise sähkö ja kaasu jos mahdollista.
– Vältä irrallisia sähköjohtoja äläkä koske
mihinkään niihin liittyvään metalliesineeseen.
– Käytä taskulamppua. Älä käytä tulitikkuja/sytytintä tai tupakoi äläkä kytke päälle
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

–
–
–
–
–
–
–
–

–

mitään laitteita mahdollisten oikosulkujen
tai kaasuvuotojen vuoksi.
Kuuntele (paristokäyttöisestä) matkaradiosta mahdollisia ohjeita ja noudata niitä.
Älä siirrä vakavasti loukkaantuneita ihmisiä elleivät he ole muuten vaarassa. Anna
tarvittaessa ensiapua.
Yritä sammuttaa mahdollisesti alkaneet
tulipalot. Jos et onnistu, hälytä palokunta.
Vältä muutoin puhelimen käyttöä.
Varaudu jälkijäristyksiin, jotka voivat lisätä vahinkoja.
Jos rakennus on vaurioitunut, lähde sieltä.
Ota mukaan vettä, ruokaa, ensiaputarvikkeet sekä tarvitsemasi lääkkeet.
Jos tiedät ihmisten jääneen sortuneisiin
rakennuksiin, kerro pelastusryhmille.
Älä mene vaurioituneisiin rakennuksiin tai
niiden lähelle.
Muista, että teiden ja katujen tulee olla
pelastusajoneuvojen käytössä. Älä siis
kuljeskele turhaan ihmettelemässä tapahtunutta.
Pysyttele poissa rannoilta ja joenpenkoilta. Valtamerten rannikoilla maanjäristystä
saattaa seurata hyökyaalto (tsunami).

Alueesta tietoa myös osoitteista:
www.hanko.fi
www.inkoo.fi
www.karjaa.fi
www.karjalohja.fi
www.karkkila.fi
www.kirkkonummi.fi
www.lohja.fi
www.nummi-pusula.fi
www.pohja.fi
www.sammatti.fi
www.siuntio.fi
www.tammisari.fi
www.vihti.fi
www.facesfestival.net
Henkilöt tutuiksi
Sari Rautio
Sari Raution perheeseen kuuluu aviomies
Stavros ja vuoden ikäinen Anna. Sari on pitänyt apteekkia Agiassa (Thessalian maakunnassa) jo kohta kahdeksan vuotta.

Lisätietoja maanjäristyksistä netissä esim.
www.seismo.helsinki.fi/fi/maanj.html
”Suomi tutuksi”-leiri
Länsi-Uudellamaalla toimiva EMOTR - rahoitteinen Taimi-hanke järjestää ”Suomi tutuksi”
-leirin 22.7.–2.8.2004, joka suunnataan eri
maissa asuville, Suomesta lähtöisin oleville
nuorille aikuisille (ikä alk.18v).
Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus nähdä
ja kokea suomalaista maaseutuelämää. Ohjelmassa on työskentelyä erilaisilla maatiloilla tai maaseudun yrityksissä, erilaisia tietopaketteja Suomesta ja Suomessa asumisesta sekä vapaa-ajan toimintaa.
Majoittuminen Fiskarssin retkeilymajalla. Vapaa-aikana tutustutaan Länsi-Uusimaahan.
Käydään sienestämässä ja marjastamassa.
Kalastetaan, uidaan ja retkeillään. Leirillä
puhutaan enimmäkseen Suomea, joten leiri
on oiva tilaisuus kokeilla omaa kielitaitoaan.
Leiri soveltuu erityisesti niille, jotka joskus
pohtivat minkälaista olisi asua, opiskella ja
työskennellä Suomessa.
Leirin kokonaishinta määräytyy osallistujien
mukaan, hinta pyritään pitämään mahdollisimman edullisena. Tilat ja yritykset sijaitsevat pääasiassa Karjalohjalla, Mustiossa ja
Siuntiossa. Leirin aikana tutustutaan myös
Hankoon, Tammisaaren ja Lohjaan.
Mukana retkeilyvaatteet ja makuupussi.
Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
Lisätietoja leiristä ja sen aikatauluista ja ohjelmasta antaa:
Taimi-hanke, Suvi Heino, hankejohtaja
Laurinkatu 37, 08100 Lohja, Finland
puh. +358 19 326721 tai +358 40 5658971
E-mail: suviheino@jippii.fi

Sari Rautio

1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin tämä
tapahtui?

Se oli se “tavallinen tarina” eli, tapasin mieheni eräällä Kreikan saarella ollessani lomamatkalla. Tapasimme Skiathoksella toukokuussa 1992, mieheni oli silloin kesät töissä siellä. Samana syksynä tulin taas Skiathokselle lomalle. Seuraavana kesänä olin
täällä pariin otteeseen yhteensä kolme kuukautta, ja sitten pitikin jo päättää, minne
asetutaan. Kreikkaan muutin huhtikuussa
1994, eli nyt olen asunut täällä jo kymmenen vuotta. Häät vietettiin Suomessa kesällä
1998.
2. Miten olet sopeutunut Larissaan ja Kreikkaan?

Asumme Agiassa, joka on kylä Larissasta 30
km merenrannalle päin. Tämä on aivan maaseutua, ja ihmisillä on tietysti erilaiset tavat,
uskonto ja tottumukset kuin mihin itse olin
tottunut. Nyt voin jo sanoa olevani sopeutunut, mutta se ei käynyt hetkessä. Oma työ
on suomalaiselle itselliselle luonteelleni tärkeää. Sopeutumistani on helpottanut myös
mieheni kotitalon remontti muutama vuosi
sitten – nyt meillä on mm. sisävessa ja keskuslämmitys, molemmat asioita, joita Suomessa pidin itsestäänselvyytenä. Aluksi
asuimme appivanhempiemme kanssa samassa taloudessa, mutta remontin yhteydessä rakensimme heille oman huushollin.
Osaltaan sekin on helpottanut omaa sopeu-
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Thessalonikiin ole tämän pidempi on se kuitenkin esteenä meidän “ulkopaikkakuntalaisten” aktiiviseen osallistumiseen toimintaanne.

tumistani, vaikka on varmasti heilläkin ollut
sopeutumista minuun.
3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa?

Olen kotoisin Turusta, mutta olen asunut
myös Tampereella ja Satakunnassa. Lukion
jälkeen lähdin Helsinkiin lukemaan farmasiaa. Tulin Kreikkaan heti kun olin saanut proviisorin opintoni päätökseen. Opiskeluaikana
olin töissä Yliopiston Apteekissa Helsingissä.
Kävin myös kreikankielen kursseilla ensin yliopistolla ja sitten työväenopistossa. Aloitin
muuten kreikankielen harrastuksen jo kolme
vuotta ennen kuin tapasin mieheni, ennakkoaavistus siitä että sitä kreikkaa vielä tarvitaan..?
4. Millaisia ohjeita antaisit uusille maahanmuuttajille?

Kreikka on paratiisi lomailijalle, mutta täällä
asuminen vaatiikin sitten sitä suomalaista sisua. Byrokratia on aikamoista, ja oma-aloitteisuus on valttia, jos haluaa saada asiat sujumaan eri virastoissa. Kieltä olisi hyvä osata
ainakin jonkin verran. Kuinka paljon, riippuu
varmasti mihin päin Kreikkaa on muuttamassa. Täällä Agiassa ei pärjää edes englannilla
monenkaan kanssa, joten kreikankielen taidosta oli hyötyä.
5. Mitä suomiyhteisö sinulle merkitsee?

Asun niin kaukana Thessalonikista, että siellä
asuvien suomalaisten kanssa ei tule pidettyä
yhteyttä. Pari kertaa olen ollut pikkujouluissa, ja se on tuonut osaltaan oikean suomalaisen joulun tuntua. Larissassa asuvan Sarin
kanssa tapaamme usein ja “juoruilemme”
puhelimessa aina sopivan tilaisuuden tullen.
Pari kertaa olemme tavanneet myös Platamonissa asuvan Ragnin kanssa. On todella
mukavaa jutella sellaisen ihmisen kanssa, joka on kotoisin samoista ympyröistä kuin itse.
Tavat ja perinteet ovat tutut, eikä tunne olevansa niin erilainen.
Sari Silvasti-Kontos
Sari Silvasti-Kontos on asustanut Larissassa
pyöreät 20 vuotta ja hänen perheensä käsittää aviomies Ioanniksen ja kaksi lasta, Konstantinoksen (14 v.) ja Karoliinan (10 v.). Sari
on ammatiltaan yksityisyrittäjä jalkinealalla
ja hän pyörittää kokonaista kenkätehdasta
miehensä kanssa Larissassa.
1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin tämä
tapahtui?

Opiskelin v.1983 Milanossa kengän suunnittelua ja samalla vuosikurssilla oli myös tuleva kreikkalainen mieheni. (huom. Kenkämaailman Mekkassa Italiassa ja hän onnistui
saamaan minut luokseen tänne Kreikkaan..)

Vuoden verran mietiskelin Suomen “kenkäkeskuksessa” Tampereella kenkiä tehden ja
sitten v. 1984 keväällä päätin tulla tänne Larissaan ja sille tielle jäin. Meidät vihittiin kesällä 1984.
2. Miten olet sopeutunut Larissaan ja Kreikkaan?

Larissa kaksikymmentä vuotta sitten ei todellakaan ollut sellainen kaupunki, joka suomalaisella oli mielessään Kreikasta. Turisteja
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Hatun noston arvoinen asia on tiedotteenne
toimittaminen. Kiitokset siitä teille toimituskunnan jäsenet! Uskon kaikkien lukevan sen
joka kerran puhki.

Sari Silvasti-Kontos

ei ollut lainkaan ja meitä ulkomaalaisia vain
muutama, lähinnä ainoastaan pieni englantilaisyhteisö vaikutti silloin kaupungissa. Siinä
oli omat hyvät ja huonot puolensa. Toisaalta
olisi kaivannut samassa tilanteessa olevia,
toisaalta taas oli helpompaa ja nopeampaa
sopeutua kreikkalaiseen elämänmenoon.
Voisin sanoa, että olen sopeutunut Larissaan
hyvin jo alusta lahtien. Asiaan vaikutti hyvin
paljon tietty se, että saatoin tehdä omaa
työtäni heti alusta asti huolimatta siitä, etten
vielä osannut kreikkaa kuin auttavasti. Samoin omassa yrityksessä tehty työ on yhdistänyt minut mieheni perheeseen ja ympäristöön mukavalla tavalla.
3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa?

Päätettyäni lukion halusin lähteä vähäksi aikaa ulkomaille ennen opiskelujen aloittamista. Jostain korviini kantautui tieto Leicesterin
Collegesta, jossa oli kenkälinja. Näin saatoin
yhdistää sekä opiskelut että ulkomailla oleskelun ja niinpä lähdin Englantiin.

Minulle henkilökohtaisesti suomiyhteisö on
teidän thessalonikilaisten kanssa lähinnä puhelinsoittojen varassa. Sen lisäksi meitä on
kolmikko: Larissan lähikylässä Agiassa asuva
Sari ja Neo Panteleimonin kylässä asuva
Ragni. Viimeksi mainitun kanssa olemme
tunteneet jo lähes 18 vuotta ja tapaamme
kesäisin asuessani kesäkodissamme Platamonissa. Haluan näin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää Ragnia kaikista näistä vuosista; monet kahvit on juotu ja monet naurut
naurettu.
Vielä lopuksi haluan toivottaa teidät kaikki
tervetulleiksi Larissaan syysretkelle tulevana
syksynä.
Tiedotteen toimituskunta kiittää lämpimästi
Sari Silvasti-Kontosta ja Sari Rautiota myönnetyistä henkilöhaastatteluista!
Haastateltavana Paula Selenius
Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Paula Selenius on varmasti kaikille ulkosuomalaisille
tuttu, ainakin nimenä ja kasvona. Tiedotteen
toimitus haastatteli Paulaa, selvittääkseen
kuka tämä tarmokas Suomi-Seuran vetäjä
oikein on.

Valmistuttuani v.1981 kenkäinsinööriksi minua pyydettiin Jokelan Kenkätehtaaseen
mallimestariksi. Todellakin silloin ei vielä tiedetty työttömyydestä mitään ja teimme töitä
niin paljon kuin ehdimme!
Tunsin olevani alusta alkaen kenkämaailmassa kuin kotonani, mutta muutaman vuoden kuluttua mieli teki oppia lisää. Silloin
korviini kantautui tieto Milanon oppilaitoksesta ja lopunhan jo kerroinkin ensimmäisessä kysymyksessä.
4. Millaisia ohjeita antaisit uusille maahanmuuttajille?

Mottonani on aina ollut “maassa maan tavalla” ja se on ollut suurena apuna sopeutumiskysymyksissä. Entistä ja nykyistä kotimaata
on turha verrata jatkuvasti keskenään. Vielä
vähemmän kannattaa yrittää muuttaa uutta
kotimaataan, tässä tapauksessa Kreikkaa ja
kreikkalaisia mieleisekseen. Lopputulos on
yleensä huono ja itselle jää vain paha mieli.
Kieli kannattaa opiskella mahdollisimman
varhain ja käyttää sitä rohkeasti virheistä
huolimatta. Aktiivinen osallistuminen kaikkeen toimintaan, mitä eteen vain tulee, auttaa myös omalta osaltaan sopeutumiseen.
5. Mitä suomiyhteisö sinulle merkitsee?

No niin, tällä kysymyksellä saatte minut kateelliseksi. Vaikkei välimatka Larissasta

Paula Selenius, Suomi-Seuran toiminnanjohtaja

1. Mistä olette kotoisin ja mikä olette koulutukseltanne? Mitä olette tehnyt ennen Suomi-Seuraa?

Olen syntynyt ja asunut Helsingissä. Ensin
opiskelin yo-merkonomiksi, sitten yliopistossa englantia ja tiedotusoppia maisteriksi.
Sen jälkeen opiskelin vielä Master of Business Administration (MBA) – tutkinnon Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Olen aikanaan
vuorotellut työtä ja opiskelua. Töissä olen ollut mm. Helsingin yliopistolla ennen SuomiSeuraa, jossa olen ollut jo 14 vuotta.
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2. Liittyen työhönne Suomi-Seura ry:ssä,
millainen on ns. normaalipäivä työpaikallanne?

Normaalipäiviä ei oikeastaan olekaan. Lähes
joka päivä on palavereita tai kokouksia,
yleensä useita päivässä. Ulkosuomalaisia tulee monasti käymään. Sähköpostia tulee paljon, tietoja eri viranomaisilta myös. Viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa keskustellaan päivittäin moneen kertaan. Hallinnolliset työt Suomi-Seurassa vievät tietenkin joka päivä aikaa, tehdään selvityksiä ja
raportteja, ollaan yhteydessä tilitoimistoon,
tehdään tai irtisanotaan sopimuksia. Kun uusia henkilöitä palkataan tai otetaan työharjoitteluun, heitä haastatellaan. Meillä on aika
monia työharjoittelijoista vuosittain, nytkin
on kaksi ja yksi on tulossa kesäkuussa.
Usein iltaisin on erilaisia edustustilaisuuksia
ja viikonloppuisin ulkosuomalaistapahtumia.
3. Miksi ulkosuomalaisten olisi liityttävä
Suomi-Seuraan jäseniksi?

Koska silloin saamme lisää voimaa vaatimuksille, joita teemme suomalaispäättäjille.
Jäsenyys hyödyttää ulkosuomalaisia myös
monella muulla tavalla, onhan meillä aika
hyviä jäsenetuja Suomen Silta – lehden lisäksi. Niitä ovat mm. alennukset autovuokrissa, juristiemme palvelut ja alennukset
monista tuotteista.
4. USP:n Välimeren alueen, Afrikan ja Lähiidän aluekokous järjestetään elokuussa Helsingissä. Millaisia odotuksia teillä on aluekokousta koskien?

Toivon sinne tulevan paljon ulkosuomalaisia
myös niiltä alueilta, joista aluekokouksiin ei
yleensä osallistuta, esim. Israelista ja Afrikan
maista.
5. USP:n kokouksiin voivat täysvaltaisina ottaa osaa ne yhdistykset ja yhteisöt jotka
ovat ratifioineet sen säännöt. Kun USP nyt jo
toimii, ja on saanutkin paljon aikaan meidän
ulkosuomalaisten hyväksi, miksi uusien yhdistysten ja yhteisöjen olisi vielä ratifioitava
sen säännöt?

Minkään foorumin ei pidä jämähtää paikoilleen vaan koko ajan on seurattava aikaa ja
uudistuttava. Kun uusia yhdistyksiäkin syntyy kaiken aikaa, on luonnollista, että nekin
tulevat mukaan yhteiseen hyvään ja saavat
oman mielipiteensä sanottua. Lisäksi monet
yhteisöt ovat halunneet katsoa rauhassa ulkosuomalaisparlamentin toimintaa, ennen
kuin itse päättävät tulla mukaan toimintaan.

Lomalla olen mieluiten ulkomailla, olen matkustanut pikkulapsesta saakka. Suosikkikohteeni on Kreikka – se on aina varma ruuan,
juoman ja kulttuurin suhteen. Muita lempipaikkojani on Italia ja USA, mutta Kreikka
lyö nekin laudalta. Englannissa käymme teatterireissuilla, kuusi näytelmää viikossa.
Siellä on mielestäni myös maailman parhaat
museot.
Pitkiä kausia, vuosia, en ole asunut ulkomailla.
8. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin
syvimmin?

Uusissa maissa löytyy aina ikimuistoisia kokemuksia, olipa maa lähellä tai kaukana. Kun
siellä käy toisen kerran, ei se enää säväytä
niin paljon. Se ei tarkoita sitä, etteikö siinä
maassa olisi hyvä olla, se vain ei herätä samalla lailla uteliaisuutta. Muistan hyvin ensimmäisen kertani USA:ssa, Kreikassa, Virossa – ne olivat hyviä matkoja. Kiinassa olin
vaihto-opiskelijana puolen vuoden ajan ja se
oli todella mielenkiintoista aikaa – ei aina
helppoa, mutta muistoja jäi paljon.
Muistan myös ensimmäisen lentomatkani
Tukholmaan 6-vuotiaana. Vanhempani laittoivat minut lentokoneeseen ja kummivanhempieni piti olla vastassa. He olivatkin,
mutta toisella kentällä. Niin siinä sitten lentoemännän kanssa etsittiin heitä ja löydettiinkin vihdoin. Lentoemäntä osti minulle
taksimatkalle ison jäätelön, enkä meinannut
jaksaa syödä sitä. En kuitenkaan kehdannut
sanoa sitä ja yritin olla sotkematta taksia.
Kesän olin Tukholmassa ja vanhempani tulivat hakemaan minua takaisin – eivät kai
enää uskaltaneet päästää yksin. Tästä matkasta lähtien olen ollut luottavainen siihen,
että löydän perille missä maailmankolkassa
tahansa, joko muiden avulla tai yksin. Olen
siitä lähtien myös ihaillut lentoemäntiä ja
heidän kykyään selvittää vaikeat tilanteet.
9. Milloin Paula Selenius on onnellinen?

Terveys on onnellisuuden ensisijainen vaatimus. Yleensä olen onnellinen pienistä asioista. Kun illalla tulen kotiin onnistuneen
työpäivän jälkeen ja syön lempiruokaa hy-

vässä seurassa, en voi kuin olla onnellinen.
Hyvään seuraan kuuluvat mm. tyttäreni,
mieheni ja vanhempani sekä tietysti ystäviä.
Kun mieheni ottaa yöllä unen pöpperössä
kädestä kiinni, olen onnellinen. Totta kai
olen onnellinen myös silloin kun asiat onnistuvat, olivatpa ne yksityis- tai työasioita.
Tiedotteen toimitus kiittää Paula Seleniusta
haastattelusta ja toivottaa hänelle menestystä myös jatkossa Suomi-Seuran toiminnanjohtajana.
Matkalla Meteorassa ja lähiympäristössä
Monivuotinen haaveeni Meteoran tutkimiseen vihdoinkin toteutui. Olin toivonut useinkin, että pääsisimme Kalambakaan koko perheen voimalla, mutta aina tuntui olevan liian
vähän aikaa, joten Halkidiki oli vienyt voiton
lomailupaikkana. Eräs tuttavaperhe suositteli
meille Kalambakasta Pineas –hotellia, jonka
oli todennut sopivaksi perhehotelliksi. Perille
tultuamme huomasin onneksemme, että maja-paikkamme oli siisti, viisihenkinen porukkamme mahtui miellyttävästi asumaan ja hotellin pihalla riitti tilaa lasten peuhaamiseenkin. Hotelli sijaitsi noin kilometrin päästä Kalambakan keskustasta ja parvekkeelta avautui hyvät näköalat kalliomuodostelmille.
Suuntasimme kulkumme heti majoittautumisen jälkeen ylös Meteoran kallioille ja luostareihin. Ajoreitti oli upea ja näkymät henkeäsalpaavat. Tutustuimme iltapäivän aikana
kolmeen luostariin.
Meteora on Kreikan toiseksi tärkein ortodoksinen luostarikeskus Athos – vuoren jälkeen.
Se sijaitsee Thessalian luoteisosassa Pindos
ja Antihasia vuorten välissä, Pinios –joen läheisyydessä. Meteoran kalliomuodostelmia
pidetään yhtenä kauneimmista ja vaikuttavimmista maantieteellisistä luonnonilmiöistä
maapallolla. Yleisin selitys ja syy kalliomuodostelmien synnylle lienee miljoonien vuosien takaa. Trikalan tasangon paikalla on todennäköisesti ollut merestä irtaantunut järvi
ja sen läheisyydessä yhtenäiset kalliovuoret.
Suurten tulvien, maanjäristysten ja tuulten

6. Koko maailman huomion keskipisteenä on
vuoden 2004 kesäolympialaiset Ateenassa.
Oletteko mahdollisesti tulossa seuraamaan
paikan päälle kesäkisoja? Oletteko käyneet
Kreikassa?

Olympiakisoihin en ole tulossa, vaikka Kreikkaa rakastankin. Olen ollut Kreikassa hyvin
useita kertoja, useimmat saaret olen käynyt
läpi ja muutaman kerran mantereella, etelässä ja pohjoisessa, myös Thessalonikissa
pari kertaa.
7. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mieluiten loman kotimaassa vai ulkomailla ja
onko teillä suosikkilomakohdetta? Oletteko
asuneet ulkomailla pidempään?
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Thessalonikin Suomi-koulun opettaja Riitta Douhaniaris lastensa kanssa Meteorassa
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vaikutuksesta Olymbos ja Ossa vuoret erkaantuivat toisistaan, muodostui Tembin sola ja Meteoran yhtenäinen kalliovuori halkeili
pienempiin osiin.
Paljaat, taianomaisen kauniit kalliomuodostelmat ovat houkutelleet tiettävästi jo noin
tuhat vuotta askeettista elämää etsiviä kristittyjä. Ensimmäiset vaeltajat löysivät yösijan
kallioluolista, ja 1100-luvulla pieni, alkeellinen yhdyskunta oli muodostunut alueelle.
Varsinaisia luostareita alettiin rakentaa
1300-luvulta lähtien käsittämättömällä tavalla kallioiden huipulle. Pyhä Athanasios, joka
perusti ”Grand Meteora” luostarin 1300-luvulla, antoi paikalle nimen ”Meteora”, koska
hänen mielestään kalliot muistuttivat meteoriitteja. Ne olivat kuin tikapuut maan ja taivaan välillä. Kaiken kaikkiaan rakennettiin 24
luostaria, joista suurin osa on jo raunioina.
Kuusi luostaria on tänä päivänä täysin toiminnassa: Grand Meteoron, Varlaam, Pyhä
Kolminaisuus, Pyhä Stefanos, Roussanou ja
Pyhä Nikolaos Anapafsas.
Vierailijoiden tulee kunnioittaa luostareiden
”pyhää maata”, pukeutua säädyllisesti (hartiat peitettynä, naisilla hame päällä – luostareiden portilta saa lainaksi, jos ei ole mukana) ja käyttäytyä hillitysti. Ulkomaalaisilta
peritään pieni sisäänpääsymaksu, kreikkalaiset pääsevät luostareihin ilmaiseksi. Nähtävillä on upeita kirkkojen seinämaalauksia,
kappeleita, bysanttilaisia ikoneita, vanhoja
kirkollisia esineitä, käsinkirjoitettuja kirjoja ja
asiapapereita, kullalla ja hopealla kirjottuja
vaatteita, työkaluja, keittiöitä, ruokailutiloja
ja hyvin hoidettuja puutarhoja. Melko hurjantuntuinen oli entisajan ”verkkohissi”, jolla
ihmisiä ja tavaroita hinattiin kallio- luostarin
huipulle ja alas! Aukioloajat vaihtelevat hieman luostareittain, mutta yleisesti ne ovat
avoinna noin klo 09–13 ja klo 15–17. Kaikki
luostarit ovat yhden tai kaksi päivää viikossa
kokonaan kiinni; sekin vaihtelee luostareittain.
Alkuun autossa istuva nuorisomme narisi ja
valitti, että pitääkö sitä nyt kaikenlaisia nähtävyyksiä mennä koluamaan. Onneksi luonnon ihmeet saivat heidätkin sulamaan ja
pian hekin nauttivat aidosti kiinnostuneina
näkymistä, luostareiden hiljaisuudesta ja
jännästä kapuamisesta kallioiden huipulle.
Niinpä kenelläkään ei ollut vastaansanomista
seuraavana päivänä, kun ehdotin, että käyttäisimme aamupäivän tutustuaksemme vielä
pariin luostariin. Tällä kertaa törmäsimme
muutamiin isoihin turistiryhmiin, joita saapui
Meteoraan bussilasteittain. Italialaiset koululaisryhmät pitivät iloista kalkatusta yllä, kun
taas japanilaiset kuuntelivat keskittyneesti
korvakuulokkeistaan oppaansa selitystä. Entisenä oppaana kiinnitin heti huomiota tähän
moderniin opastukseen – niin ne ajat muuttuvat! Pyhän Kolminaisuuden luostarissa
koin ainoan negatiivisen asian, kun portinvartija uteli uskonnostani. Saatuaan selville,
että olin luterilainen, hän rupesi voimakkaasti painostamaan minua vaihtamaan ortodoksiksi! Paluureitillä Meteoran luostareilta
pysähdyimme
tutustumaan
idylliseen
Kastrakin kylään ja Kalambakan pikku kaupunkiin.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Seuraavaksi lähdimme kiertämään maisemareittiä Pertoulin vuoristokylään. Näköalat olivat upeat, luonto kevätloistossaan ja maisemat aika lailla erilaiset kuin Pohjois-Kreikassa. Huomioni kiinnittyi siihen, että luonto oli
puhdas ja tienvarret siistejä. Siitä päätellen
täällä käyvät retkeilijät ovat luontoa rakastavia, eivätkä jätä sotkuja jälkeensä, kuten
monissa rantakohteissa näkee. Pertoulista
jatkoimme serpentiinitietä kohti Metsovoa.
Siellä hämmästelin kaupungin poikkeavaa
yleiskuvaa, mieleeni tuli joku keskieurooppalainen vuoristokylä. Metsovohan tunnetaan
hyvistä juustoistaan ja ruoistaan. Paistettu
savujuusto ja kontosouvli ainakin olivat
maukkaita ja maineensa veroisia!

Oikeus hylkäsi Jäätteenmäen syytteet, Manninen sakkoihin (Taloussanomat 19.03.2004)

Viimeisenä minilomapäivänämme olimme
päättäneet lähteä Plastira – järvelle. Yöllä oli
satanut aika lailla ja aamukin oli kostean sumuinen. Siitä huolimatta matkaan! Jossain
vaiheessa ajoimme harhaan ja tulimme johonkin pieneen kylään. Olisin kannattanut
takaisin kääntymistä, mutta eräs kylän ukko
vakuutti meille, että pääsemme mainiosti
jatkamaan kylästä eteenpäin järvelle. Muutaman kilometrin ajettuamme tie muuttui rapaiseksi metsätieksi ja plum!!! Mutaanhan se
auto upposi. Ei ristinsielua lähimailla. Erinäisten viritysten ansiosta vihdoin saimme auton
irti ja palasimme mutakenkinemme kylään.
Kyläukkokin oli painunut teille tietämättömille. Olihan seikkailua kerrakseen. Loppujen
lopuksi Plastira – järvikin löytyi, vaikkemme
siitä juuri mitään nähneetkään sumun takia.

Käräjäoikeuden mukaan ei ole näyttöä siitä,
että Jäätteenmäki olisi taivuttanut Mannista
suostumaan mielenkiintoisen Irak-aineiston
tai salaisen materiaalin toimittamiseen.
Manninen on suostunut pyyntöön omasta
tahdostaan. Hän on halunnut lähettää faksilla tietoja Jäätteenmäelle tausta-aineistoksi.
Käräjäoikeus perusteli rangaistusta sillä, että
Manninen on ollut vastuunalaisessa tehtävässä presidentin neuvonantajana ja toiminut siinä pitkään. Mannisen menettely on ollut erityisen moitittavaa.

Kotiin oli mukava palata, joskin täytynee
myöntää, että matkakärpänen taisi iskeä
taas. Kreikassa olisi vielä niin monia paikkoja
tutkittavaksi. Ei kai ikuinen matkaopas voi
koskaan täysin rauhoittua!

Hallitus ei epäröinyt: Analogiset lähetykset
loppuvat 2007 (Digitoday 04.03.2004)

Riitta Douhaniaris
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Kysely: Lähes puolet suomalaisista tyytyväisiä hallitukseen (Taloussanomat 05.04.2004)
Suomalaisista 47 prosenttia on tyytyväisiä
pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) johtamaan hallitukseen. Tyytyväisten osuus on
hieman laskenut puolessa vuodessa. Pääministeri Vanhanen on hallitustaan suositumpi
59 prosentin kannatuksella.
Kansalaisten suhtautumista istuvaan hallitukseen selvitettiin Kalevan Suomen Gallupilla teettämässä mielipidekyselyssä. Selvityksen mukaan oppositiopuolueiden kannattajien tyytyväisyys on noussut syksystä nelisen
prosenttiyksikköä 43 prosenttiin. Sen sijaan
hallituspuolueiden kannattajien tuki on heikentynyt yhdeksän prosenttiyksikön verran
54 prosenttiin.
Miehet suhtautuivat hallitukseen naisia suopeammin. Ikäluokista tyytyväisimpiä olivat
eläkeläiset ja nuoret.
Mielipidekyselyä varten haastateltiin maaliskuun lopussa 937 täysi-ikäistä suomalaista.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kansanedustaja Anneli Jäätteenmäen syytteet Irak-vuotooikeudenkäynnissä. Käräjäoikeuden mielestä
näyttöä yllytyksestä tai avunannosta ei ole.
Pelkkä pyyntö saada asiakirja, tiivistelmä tai
saada mielenkiintoista materiaalia ei ole yllytystä tai avunantoa virkasalaisuuden rikkomiseen.
Presidentin entinen neuvonantaja Martti
Manninen tuomittiin maksamaan virkasalaisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoa, joiden
yhteissumma on 3.600 euroa.

Manninen oli lisäksi oikeuden mukaan tiennyt, että hänen Jäätteenmäelle luovuttamansa asiakirjat tai niiden tiedot olivat salaisia, eikä hän olisi saanut niitä luovuttaa edes
tausta-aineistoksi.

Kaikki televisiolähetykset on tarkoitus muuttaa Suomessa digitaalisiksi 31.8.2007 alkaen. Hallitus teki torstaina periaatepäätöksen
omista toimistaan siirtymisessä digitaaliseen
televisiotoimintaan.
Hallitus teki päätöksen lähtökohtanaan se,
että kaikilla suomalaisilla täytyy olla hyvissä
ajoin ennen siirtymistä mahdollisuus saada
digitaalisen television palvelut kohtuullisin
kustannuksin ja vaivatta.
Hallituksen periaatepäätöksen toteutuminen
edellyttää, että Yleisradio ja kaupalliset toimijat toteuttavat oman osuutensa siirtymiseen tarvittavista toimista.
Alan toimijoiden tulee huolehtia siitä, että
digitaalinen jakeluverkko on rakennettu koko
maan kattavaksi vuoden 2005 syksyyn mennessä. Hallitus lähtee siitä, että elokuuhun
2007 mennessä myös laitteiden hinnat halpenevat ja katsojille tarjolla olevat palvelut
lisääntyvät.
Päällekkäisten lähetystekniikoiden käyttö on
kallista eikä siirtymäkautta niin ollen kannata
tehdä pidemmäksi. Jos siirtymävaihe kestää
kauan, olisi edessä myös tarve uudistaa nykyisen analogisen tekniikan mukaisia laitteita, jotka kuitenkin ennen pitkää poistuvat
käytöstä. Näin rahaa menisi tavallaan hukkaan. On parempi, että rahat käytetään ohjelmatarjonnan lisäämiseen ja monipuolis-
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tamiseen. Samalla poistetaan painetta nostaa televisiomaksua.

Yksinäisten naisten hedelmöityshoidot aiotaan sallia (Helsingin Sanomat 20.02.2004)

Sähköinen äänestäminen ehkä käyttöön
2007 (Helsingin Sanomat 06.05.2004)

Periaatepäätökseen sisältyy luettelo niistä
hallinnollisista toimista ja päätöksistä, joita
digitaaliseen televisioon siirtymiseen liittyy.
Eräiden televisiotoimilupien voimassaoloaikaa jatketaan siirtymäajankohtaan saakka ja
taajuusalueiden käyttösuunnitelmaa muutetaan. Yleisradio Oy:ssä siirtymisestä päättää
yhtiön hallintoneuvosto. Se tehnee päätöksen asiasta maaliskuussa.

Oikeusministeriö aikoo yhä sallia yksinäisten
naisten ja lesboparien hedelmöityshoidot.
Ehtona kuitenkin on, että sperman luovuttaja voidaan vahvistaa lapsen isäksi, jos lapsi
tätä joskus vaatii.

Suomalaiset voivat äänestää kännyköillä tai
internetissä ehkä jo vuoden 2007 eduskuntavaaleissa, kirjoittaa torstain Aamulehti. Oikeusministeriön asettaman toimikunnan puheenjohtajan Pertti Paasion mukaan internetin tai kännykän avulla tapahtuva voi olla
mahdollista jo vuonna 2007.

Yleisradio Oy:n rahoituksen järjestämistä ja
toiminnan turvaamista digitaaliseen televisioon siirryttäessä pohtii parlamentaarinen televisiotyöryhmä. Se tarkastelee myös kaupallisten televisioiden maksamaa toimilupamaksua. Työryhmän määräaika jatkuu syyskuun loppuun.
Aiemmin digitaaliseen televisioon siirtymisen
ajankohdaksi oli ajateltu vuotta 2006. Siitä
on hallituksen lausuma vuodelta 1999. Parlamentaarinen televisiotyöryhmä esitti joulukuussa lykkäystä elokuuhun 2007. Hallitus
yhtyy periaatepäätöksessään työryhmän
kantaan.
Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen pitää tärkeänä, että siirtymävaiheessa
kiinnitetään huomiota erityisesti palvelujen
helppokäyttöisyyden lisäämiseen sekä riittävään tiedottamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut alan toimijoiden yhteistyöohjelman suunnittelemaan palveluista
helpompia käyttää sekä tiedotustyöryhmän
välittämään kansalaisille tietoa uuteen televisiojärjestelmään siirtymisestä.
Ministeriö muistuttaa, että monien taloyhtiöiden antennijärjestelmät kaipaavat uusimista ennen kuin digikatselu onnistuu. Taloyhtiöiden kevään kokouksissa asia olisi tarpeen
ottaa esiin.
Lipponen kannattaa pitkiä listoja eurovaaleihin (Helsingin Sanomat 26.02.2004)
Sdp:n puheenjohtaja, puhemies Paavo Lipponen kannattaa pitkien listojen ottamista
käyttöön eurovaaleissa. Lipponen sanoo helmikuun lopussa ilmestyneen Suomen Kuvalehden haastattelussa, että listavaaleissa puhuttaisiin selkeämmin eri vaihtoehdoista eikä
vain henkilöistä. Hän arvioi, että tämä nostaisi äänestysprosenttia.
Lisäksi listavaali parantaisi suomalaisten
mahdollisuuksia nousta johtaviin tehtäviin
parlamentissa. Valiokuntien puheenjohtajien
ja muiden tehtävien jakamisesta neuvotellaan jo hyvissä ajoin ennen vaaleja sen perusteella, keitä on pitkien listojen ykkössijoilla. Jo nyt tiedetään pääpiirteissään, keitä
parlamenttiin valitaan esimerkiksi Saksasta,
Ranskasta ja Ruotsista.
"Tämä heikentää suomalaisten mahdollisuuksia tulla huomioonotetuiksi. Tehtäviä jaetaan niille, joiden valitseminen on varmaa",
Lipponen sanoo haastattelussa.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaati viime keväänä, että kaikilla lapsilla olisi täysi-ikäisenä oikeus saada tieto biologisesta isästään, vaikka tätä eivät koskisi isän velvollisuudet.
Kiistelty lakiehdotus on nyt sosiaali- ja terveysministeriön pohdittavana. Laki hedelmöityshoidoista on tarkoitus saada eduskuntaan ensi syksyn aikana. Viime vuonna laki
vedettiin pois eduskunnan käsittelystä siitä
aiheutuneen kohun vuoksi.

Kansalaisia totutetaan sähköiseen äänestämiseen jo vuoden 2006 presidentinvaaleissa.
Äänestyskoppeihin on tarkoitus asentaa ensimmäistä kertaa tietokoneet.
Internetäänestystä on kokeiltu Yhdysvalloissa, Espanjassa, Sveitsissä ja Englannissa.
Suomessa sähköisen äänestämisen aloittaminen edellyttää turvallisten ja luotettavien
tekniikoiden lisäksi lakimuutosta.

Ministeriöltä ohjelma vauhdittamaan digitelevision palveluja (IT Viikko 20.02.2004)

EUROOPAN UNIONI

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut
ArviD-klusteriohjelman edistämään digitelevision käyttöä ja sisältöliiketoimintaa. Ohjelma on kaksivuotinen, ja se on avoin kaikille
toimijoille.

(Yle Online 10.03.2004)

Ohjelmalla halutaan tukea helppokäyttöisten
ja innovatiivisten palveluiden kehittämistä digitelevisioon, parantaa digitelevision palvelutuotannon perusedellytyksiä ja luoda toimialan laaja yhteistyöverkosto.
Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen pitää klusteriohjelmaa merkittävänä toimena digitaalisten palvelujen kehittämiselle.
"Digitelevisioon tarvitaan hyvää sisältöä ja
helppokäyttöisiä palveluja. Suomalaisilla yrityksillä on hyvät valmiudet kehittää näitä
palveluja. Digitelevision sisältöliiketoiminta
antaa yrityksille mahdollisuudet myös kansainvälistyä", ministeri Luhtanen painottaa
klusteriohjelman merkitystä.
Oikeusministeri lyhentäisi siviilipalvelusta
(Helsingin Sanomat 27.05.2004)
Oikeusministeri Johannes Koskinen lyhentäisi
siviilipalvelusajan kestoa. "Jonkun verran sitä
pitäisi lyhentää. Olisi varmaan syytä hakea
sellainen ratkaisu, joka miellyttäisi kriittisimpiäkin tarkkailijoita", Koskinen sanoo Uutispäivä Demarissa torstaina.
Koskinen ei halua ottaa kantaa, kuinka paljon siviilipalvelusta pitäisi lyhentää, mutta
muistuttaa, että aseellisen palvelun loma-ajat ovat pidentyneet ja asepalveluksen sitovuus sitä kautta vähentynyt.
Tällä hetkellä siviilipalvelus kestää 215 päivää lyhintä aseellista palvelusta kauemmin.
Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International
pitää Suomen 13 kuukauden siviilipalvelusaikaa rangaistuksen omaisena.

Oleskelu EU-maissa yksinkertaistuu
EU:n kansalaisten liikkuminen toisiin jäsenmaihin ja niissä oleskelu helpottuvat. EU:n
parlamentti on hyväksynyt komission esityksen, jolla pyritään poistamaan mm. oleskeluun liittyviä hallinnollisia muodollisuuksia.
Uuden direktiivin myötä kansalaisten tulisi
voida liikkua ja muuttaa jäsenvaltiosta toiseen yhtä helposti kuin he liikkuvat tällä hetkellä omassa maassaan, linjaa komissio.
Esimerkiksi jäsenmaasta toiseen muuttava
EU:n kansalainen tai hänen perheenjäsenensä eivät enää tarvitsisi erillistä oleskelutodistusta tai -korttia. Pysyvän oleskeluluvan
maassa saisi asuttuaan siellä yhtäjaksoisesti
viisi vuotta. Samalla direktiivissä on haluttu
selventää perheen määritelmää ja parantaa
myös perheenjäsenten oikeuksia.
Komission tavoitteena on lisätä EU:n kilpailukykyä ja talouskasvua helpottamalla oleskelua eri jäsenvaltioissa ja kannustamalla
alueen väestöä liikkumaan. Direktiivi tulee
voimaan jäsenmaissa kahden vuoden kuluessa.
EU:hun toukokuun alussa liittyviä maita vapaa liikkuvuus ei vielä lähivuosina kosketa.
Useimmat EU-maat, myös Suomi, aikovat
sallia työvoiman vapaan liikkumisen tulokasmaista vasta 2-7 vuoden kestävän siirtymäajan jälkeen. Siirtymäajoista sovittiin jäsenyysneuvottelujen yhteydessä, mutta niiden käyttöönotto on yllättänyt uudet jäsenmaat.
Tulokasmaat ovat kehottaneet EU:ta miettimään muuttorajoituksia uudelleen. Ainakin
Unkari, Tsekki, Slovakia ja Puola aikovat
vaatia, että muuttorajoitukset otetaan asialistalle kahden viikon päästä pidettävässä
EU:n huippukokouksessa.
Myös Euroopan komissio tutkii parhaillaan
maahanmuuttorajoitusten laillisuutta.
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Parlamentti edistää vapaata liikkuvuutta

(Euroopan parlamentti, Suomen tiedotustoimisto 23.04.2004)
Euroopan Parlamentti hyväksyi tiistaina 20.
huhtikuuta neuvoston yhteisen kannan asetuksesta, joka koskee sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista.
Asetusehdotuksen mukaan työttömät voivat
hakea työtä toisessa maassa kolmen kuukauden ajan, mutta jäsenvaltiot voivat halutessaan pidentää ajan kuuteen kuukauteen.
Aikaisemmin pidennys oli mahdollista myöntää vain kerran, nyt se voidaan tehdä useammin.
Asetusehdotus helpottaa henkilöiden vapaata liikkuvuutta EU:n alueella. Neuvosto päättää lopullisesti asiasta yksimielisesti vielä ennen toukokuun alkua.
Euroopan parlamenttiin valitaan Suomesta
14 jäsentä (Oikeusministeriö 01.04.2004)
Suomesta valittavien Euroopan parlamentin
jäsenten määrä vähenee kahdella EU:n laajenemisen vuoksi. Uusien maiden liittymistä
koskevan sopimuksen mukaisesti Suomesta
valitaan seuraavaksi vaalikaudeksi Euroopan
parlamenttiin 14 jäsentä, kun heitä nyt on
16. Euroopan parlamentin kokonaispaikkamäärä on 732.
Vaalilakiin tehdään myös tarkistuksia, joiden
tarkoituksena on parantaa vaalisalaisuuden
turvaamista pienillä äänestysalueilla. Kunnan
keskusvaalilautakunta voi yhdistää tällaisten
äänestysalueiden äänten laskentaa nykyistä
joustavammin. Lisäksi tehdään kuntajaon
muuttumisesta aiheutuvat muutokset säännöksiin, joissa luetellaan vaalipiireihin kuuluvat kunnat.
Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa
vaalilain muutokset tulemaan voimaan 15.
huhtikuuta 2004. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran europarlamenttivaaleissa,
jotka toimitetaan 13. kesäkuuta 2004.
Euroopan parlamentin monikieliset vaalinettisivut (Euroopan parlamentti, Suomen tie-

dotustoimisto 23.04.2004)

Euroopan parlamentti on avannut monikieliset vaalinettisivut. Sivuilla on tietoa mm.
työnsä päättävästä parlamentista, sen kokoonpanosta ja vaalikauden saavutuksista
unionin kaikilla virallisilla kielillä. Lisäksi sivut
sisältävät tietoa EU:n jäsenmaista ja niiltä
löytyy hyödyllisiä linkkejä. Sivuja täydennetään ennen vaaleja.
www.elections2004.eu.int/elections.html

een euroehdokkaaksi ja vaalilistan toiselle sijalle huolimatta puolueensa vastustuksesta.
Le Monde ei kertonut suoraa syytä sille, miksi presidentti Chirac on niin tiukasti Vatasen
ehdokkuuden takana.
Lehden haastattelema puolueen kansallisen
vaaliehdokaskomitean jäsen Christian Etrosi
arvioi Vatasen ehdokkuutta sanomalla, että
"nyt asetamme ehdokkaaksi suomalaisen
puolustamaan Välimeren asioita". Etrosin
mielestä on arvoitus, miksi Chirac ottaa kantaa Vatasen puolesta.
Lehden mukaan kukaan UMP-puolueessa ei
halua Vatasen ehdokkuutta, ja useat henkilöt ovat varoittaneet Chiracia siitä. Heidän
joukossaan on muun muassa Alain Juppé,
joka on Ranskan entinen pääministeri ja
Chiracin suojatti.
Entinen rallin maailmanmestari ja ensimmäisen kauden europarlamentaarikko Ari Vatanen päätti alkuvuodesta, että hän asettuu
ehdokkaaksi Suomen sijasta Ranskassa kesäkuussa pidettävissä Euroopan parlamentin
vaaleissa. Hänellä on pitkään ollut maatila
Kaakkois-Ranskassa. Viime vaaleissa Vatanen sai Suomessa noin 60.000 ääntä.
Vatasen läpimenoa Ranskassa on pidetty
käytännössä varmana. Ranskassa on käytössä listavaali, ja Vatasen nimi on ollut puolueen listalla toisena. UMP on yli 10 miljoonan
asukkaan ja 14 euroedustajan vaalipiirissä
johtava puolue.
EU-vaaleista kaivataan turvaa palveluille

(Helsingin Sanomat 20.02.2004)

EU:n valtapolitiikka ei saa suomalaisia äänestämään ensi kesäkuun EU-parlamenttivaaleissa. Sen sijaan äänestämällä halutaan
vaikuttaa erityisesti siihen, että sosiaaliturva
ja julkiset palvelut säilyvät nykyisellä tasolla.
Suomen Gallup selvitti Helsingin Sanomien
toimeksiannosta äänestysikäisten suhtautumista EU-vaaleissa mahdollisesti esille tuleviin vaaliteemoihin. Kyselyyn vastanneet olivat selvästi huolissaan siitä, että perusturvaverkostoa jouduttaisiin karsimaan EU:n päätösten tai laajentumisen mukanaan tuomien
paineiden takia.
Sosiaaliturvan jälkeen tärkeimpänä vaikuttamisen kohteena kyselyyn vastanneet pitivät
suomalaisten oikeuksia ja mahdollisuuksia
tulevaisuuden EU:ssa. EU:n liittovaltiokehitys, mahdollisen presidentin valinta tai uskonnon asema eivät näytä erityisemmin kiinnostavan.

Vatasen eurovaaliehdokkuus hiertää Ranskassa (Nelonen 07.05.2004)

Euroopan unioni sai vappuna 10 uutta jäsentä (Yle 24 Online 01.05.2004)

Kokoomuksen europarlamentaarikon Ari Vatasen eurovaaliehdokkuus aiheuttaa hämmennystä Ranskassa. Arvostettu ranskalainen päivälehti Le Monde kirjoitti aiheesta
perjantaina sanoen, että Ranskan presidentti
Jacques Chirac haluaa Vatasen UMP - puolu-

Toukokuun ensimmäinen päivä Euroopan
unioni toivotti kymmenen uutta maata tervetulleiksi jäsenikseen. Vappuna tapahtuva laajentuminen oli suurin ja vaikein tähän mennessä tapahtunut.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Unkari, Slovakia, Viro, Latvia, Liettua, Puola,
Tshekki, Slovenia, Malta ja Kypros liittyivät
25-jäseniseksi kasvaneeseen unioniin.
Liittyvät maat, ovat pääosin entisiä itäblokin
maita, joiden elintaso on alhaisempi kuin
vanhojen jäsenmaiden elintaso.
Laajentumisen toivotaan lisäävän poliittista
ja taloudellista vakautta Euroopassa. EU:ssa
on kuitenkin varauduttu myös vaikeuksiin
mm. siirtymäaikojen avulla.
Ensimmäiset uudet jäsenehdokkaat nimettiin
Luxemburgissa vuonna 1997. Jäsenyysneuvottelut Unkarin, Puolan, Viron, Tshekin, Slovenian ja Kyproksen kanssa aloitettiin maaliskuussa 1998.
Helsingin huippukokouksessa päätettiin nimetä lisää jäsenehdokkaita ja neuvottelut
Romanian, Slovakian, Latvian, Liettuan, Bulgarian ja Maltan kanssa aloitettiin. Neuvottelut saatiin päätökseen loppuvuonna 2002 ja
joulukuussa samana vuonna EU julkisti ne
kymmenen maata, jotka liittyvät unioniin
vappuna 2004.
Samalla kun Kööpenhaminassa ilmoitettiin
uusien jäsenmaiden hyväksymisestä, kerrottiin myös, että toimia Romanian ja Bulgarian
jäsenyyden toteutumiseksi vuonna 2007 tehostetaan. Lisäksi EU aikoo ottaa vielä tämän vuoden aikana kantaa Turkin jäsenyysneuvottelujen aloittamiseen.
Kyproksesta unioniin liittyy ainoastaan saaren kreikkalaispuoli, koska kyproksenkreikkalaiset hylkäsivät saaren yhdistämisen kansanäänestyksessä.
Henkilökortilla voi matkustaa Suomesta uusiin EU-maihin 1.5. lukien

(Sisäasiainministeriö 16.04.2004)

Passilain mukaan Suomen kansalaisella on
matkustaessaan maasta oltava passi. Pohjoismaihin saa matkustaa ilman passia. Asetuksessa matkustusoikeuden osoittamisesta
eräissä tapauksissa säädetään, mihin maihin
Suomen kansalainen saa matkustaa käyttäen matkustusasiakirjana passin sijasta henkilökorttia.
Sisäasiainministeriö valmistelee parhaillaan
matkustusoikeutta koskevan asetuksen muutosta koskien uusiin EU:n jäsenmaihin matkustamista. Asetusmuutoksen jälkeen voi
Suomen kansalaiselle 1.3.1999 jälkeen
myönnetyllä, voimassa olevalla henkilökortilla matkustaa myös uusiin EU-maihin. Uudet
EU-maat ovat: Tsekki, Viro, Kypros, Latvia,
Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja
Slovakia. Asetusmuutoksen on tarkoitus tulla
voimaan 1.5.2004.
Henkilökortilla matkustaminen jäsenmaissa
perustuu EY:n perustamissopimuksen määräyksiin. Suomi osaltaan mahdollistaa asetuksen muutoksella perustamissopimuksen
määräysten mukaisen Suomen kansalaisten
matkustamisoikeuden henkilökortilla uusin
jäsenmaihin 1.5.2004 alkaen.
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Henkilökortilla matkustavien kannattaa kuitenkin välittömästi vapun jälkeen varautua
siihen, että tässä siirtymävaiheessa joissakin
tapauksissa saattaa ilmetä vaikeuksia uusiin
jäsenmaihin matkustettaessa. Välittömästi
muutoksen jälkeen uusin jäsenmaihin matkustettaessa tulisi harkita passin pitämistä
mukana matkustamisen sujuvuuden varmistamiseksi.
Henkilökortilla on jo aiemmin voinut matkustaa nykyisiin EU:n jäsenmaihin eli Alankomaihin, Belgiaan, Espanjaan, Irlantiin, Iso-Britanniaan, Italiaan, Itävaltaan, Kreikkaan,
Liechtensteiniin, Luxemburgiin, Portugaliin,
Ranskaan, Saksaan sekä San Marinoon ja
Sveitsiin. Matkustusoikeus ei koske väliaikaista henkilökorttia, alaikäisen henkilökorttia eikä ulkomaalaiselle myönnettyä henkilökorttia.
Henkilökortin käyttömahdollisuudet laajenevat muutoinkin 1.6.2004 lukien, kun sairausvakuutustietojen merkitsemisen henkilökorttiin tulee mahdolliseksi. Mikäli sairausvakuutukseen oikeutettu hakee henkilökorttia ja
haluaa siihen yhdistettäväksi sairausvakuutustietonsa, on hänellä siihen mahdollisuus.
Tällaista yhdistettyä korttia voi käyttää henkilöllisyyttä osoittavana asiakirjana, matkustusasiakirjana edellä mainituissa tapauksissa, sähköisessä asioinnissa ja KELA-kortin sijasta.
Uutta yhdistettyä henkilökorttia voi hakea
kesäkuun alusta lähtien joko poliisin toimipaikoista tai erillisessä sopimuksessa määrätyistä KELA:n toimistoista. KELA toteaa hakijan henkilöllisyyden poliisin antamasta henkilöllisyyttä osoittavasta asiakirjasta.

jotka myydään tähkinä esimerkiksi grillausta
varten. Tulevista myyntiluvista päätetään
myös tapauskohtaisesti.
Päätös otettaneen lämpimästi vastaan erityisesti Yhdysvalloissa, joka on syyttänyt EU:n
rikkovan geenimanipuloitujen tuotteiden
kiellolla maailman kauppajärjestön WTO:n
sääntöjä. Kansalaisliikkeet ovat puolestaan
vastustaneet geenimanipuloitujen tuotteiden
päästämistä EU:n markkinoille.
Eurokolikon uusi kansallinen puoli

(Euroopan Unionin virallinen lehti - 2004/C
91/06)
Eurokolikoilla on laillisen maksuvälineen asema koko euroalueella. Komissio julkaisee
kaikki eurokolikoiden uudet mallit tiedoksi
kaikille kolikoita työssään käsitteleville henkilöille ja suurelle yleisölle. Jäsenvaltiot voivat
asiaa koskevien 8. joulukuuta 2003 annettujen neuvoston päätelmien mukaan laskea
liikkeeseen tietyn määrän euromääräisiä juhlarahoja sillä edellytyksellä, että kukin jäsenvaltio laskee liikkeeseen vain yhden tällaisen
kolikon vuodessa ja että käytetään yksikköarvoltaan kahden euron kolikoita. Juhlakolikoilla on tavanomaisten eurokolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe.
1. Jäsenvaltio: Kreikka
2. Kuva-aihe: Olympialaiset Ateenassa vuonna 2004

Muuntogeeninen maissi pääsee EU:n markkinoille (Helsingin Sanomat 26.04.2004)
Sveitsiläinen geenimanipuloitu sokerimaissi
on pääsemässä Euroopan unionin markkinoille vielä tänä vuonna. Päätös saattaa avata myös muiden geenimanipuloitujen elintarvikkeiden pääsyn EU:n markkinoille. Asiasta
maanantaina 26.04 päättäneet jäsenmaiden
maatalousministeri eivät itse asiassa päässeet asiasta sopuun. EU:n sääntöjen mukaan asia palautuu tässä tapauksessa komissiolle, joka on ilmoittanut hyväksyvänsä
maissin myyntiluvan. Komission tiedottajan
Beate Gminderin mukaan lupa myönnettäneen touko–kesäkuussa.
Geenimanipuloiduille tuotteille ei ole myönnetty myyntilupia sitten syksyn 1998. Komissiossa on odottamassa yli 30 lupahakemusta
geenimanipuloiduille tuotteille. Nyt kyse
Syngenta-yhtiön myymästä sokerimaissista,
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Komissio kertoi torstaina siirtyneensä toiseen
vaiheeseen yhteisön sääntöjen rikkomisesta
johtuvassa menettelyssä. Suomi ja seitsemän muuta jäsenvaltiota eivät ole ajoissa
tehneet komissiolle ilmoitusta muutoksista,
joilla sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi
otetaan käyttöön.
”Kyseisillä valtioilla on nyt kaksi kuukautta
esittää vastineensa. Elleivät jäsenvaltiot korjaa puutteita, ne saattavat joutua Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimeen”, komissio kertoo.
EU-komissio lähetti ensimmäiset noottinsa
marraskuussa 2003 yhteensä yhdeksälle
maalle. Sittemin Ruotsi on vaatimusten mukaisesti kertonut komissiolle uudesta roskapostilainsäädännöstään.
Suomessa ehdotus sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi on eduskunnan liikenne- ja
viestintälautakunnan käsittelyssä ja lainsäädännön on arveltu valmistuvan kesän aikana.
Tietoyhteiskunnasta vastaava komissaari
Erkki Liikanen sanoo tärkeän direktiivin mahdollistavan muun muassa kansallisen tason
tehokkaan roskapostin torjunnan. Direktiivissä säännellään myös evästeiden käyttöön.
Tietosuojadirektiivi piti alkuperäisen aikataulun mukaan ottaa käyttöön viime vuoden lokakuun loppuun mennessä. Vain kuusi jäsenvaltiota oli määräaikaan mennessä toteuttanut tarvittavat toimenpiteet.

TIEDOTUKSEN HUOMAUTUS:
Vaikka uusiin EU-maihin voi nyt matkustaa
esim. kuvallisella henkilökortilla, on niissä
vielä käytössä rajatarkistukset. Maiden uskotaan liittyvän Schengeniin aikaisintaan vuonna 2007. Schengenin sopimukseen liittyneiden valtioiden, joita ovat vanhat EUmaat Britanniaa ja Irlantia lukuun ottamatta,
rajoilla ei tehdä henkilötarkistuksia.

direktiivin aikatauluvaatimusten laiminlyömisestä. Mailla on kaksi kuukautta aikaa vastata lausuntoon ja korjata puutteet lainsäädännössä.

”Jatkamme päättäväisesti niiden jäsenvaltioiden painostamista, joilla tämä on vielä tekemättä. Direktiivi on keskeisellä sijalla varmistettaessa tietosuoja ja yksityisyyden suoja
verkottuneessa maailmassa”, Liikanen sanoo.
3. Kuvaus ulkoasusta: Ulkoreunaa kiertävien
Euroopan unionin kahdentoista tähden
keskellä on suoritukseensa valmistautuvan antiikin kiekonheittäjän patsaan kuva.
Patsaan jalusta peittää pienen osan kolikon uloimmasta osasta. Vasemmalla on
olympialaisten tunnus "ATHENS 2004" ja
viisi olympiarengasta ja oikealla allekkain
numero "2" ja sana "ΕΥΡΩ". Vuosiluku on
kahdessa osassa keskellä alhaalla olevan
tähden molemmin puolin (muodossa
20*04) ja rahapajan tunnus on vasemmalla urheilijan pään yläpuolella
4. Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä:
Enintään 50 miljoonaa kolikkoa
5. Liikkeeseenlaskun arvioitu ajankohta:
Maaliskuu 2004.
EU vauhdittaa Suomen tietosuojalain käsittelyä (Digitoday 02.04.2004)
Euroopan komissio on lähettänyt uuden varoituksen Suomelle ja seitsemällä muulle jäsenvaltiolle sähköisen viestinnän tietosuoja-

Vanhanen: Terrorismin torjunta ei tarvitse
uusia elimiä (Yle Online 24.03.2004)
Pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) mielestä
EU:n tulisi keskittyä panemaan toimeen jo
tehtyjä päätöksiä terrorismin torjumiseksi,
eikä luoda uusia elimiä.
EU:n tulisi Vanhasen mielestä keskittyä kehittämään poliisiyhteistyöelimen Europolin ja
Eurojustin toimintaa. Poliisiyhteistyöelin Europol on perustanut yhteisiä tutkintaryhmiä,
mutta Vanhasen mukaan toimintaa pitäisi
vielä kehittää lisää.
Vanhanen arveli, ettei ajatus EU:n tiedustelulaitoksesta nouse torstain ja perjantain EUhuippukokouksessa esille.
Huippukokous käsittelee myös EU:n perustuslaillisia sopimusneuvotteluja sekä Lissabonin strategiaa. Vanhanen uskoo, että maiden johtajien halu hakea uutta ratkaisua perustuslaillisesta sopimuksesta on kasvanut.
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Vanhasen mielestä suomalaisliikemiesten
murhat Bagdadissa osoittavat, ettei Suomi
voi olettaa olevansa suojassa terrorismin
uhalta.
Vanhanen totesi STT:lle, ettei toistaiseksi ole
kuitenkaan viitteitä siitä, että suomalaiset
olisivat erityisesti olleet kohteena. Hänen
mukaansa olot Irakissa ovat yhä hyvin epävarmat.
Lentomatkustajien tietojen luovutus oikeuteen (Helsingin Sanomat 21.04.2004)
EU:n parlamentti on päättänyt viedä EY:n
tuomioistuimeen sopimuksen lentomatkustajien tietojen luovuttamisesta Yhdysvaltain viranomaisille. Päätös syntyi parlamentin täysistunnossa tiistaina 20. huhtikuuta Strasbourgissa äänin 276-260.
EU:n komission ja Yhdysvaltain aiemmin
neuvotteleman sopimuksen taustalla on terrorismin vastainen taistelu. Yhdysvallat on
vaatinut matkustajista nykyistä laajempia
tietoja ennen maahan saapumista. Vaatimuslistalla on kaikkiaan yli 30 erilaista tietoa.
Parlamentissa on epäilty, että tietojen anto
loukkaa ihmisoikeuksia ja muun muassa tietosuojadirektiiviä. Erityinen huolen aihe on
tietojen siirtyminen Yhdysvaltain viranomaisten kautta kolmansille osapuolille.
Komissio sopi matkustajatietojen luovuttamisesta (Digitoday, 18.05.2004)
Euroopan komissio hyväksynyt Yhdysvaltain
kanssa viime joulukuussa valmistellun sopimuksen lentomatkustajien tietojen luovuttamisesta Atlantin ylittävillä lennoilla. Komissio
katsoo, että tiedoille on taattu EU:n tietosuojadirektiivin edellyttämä "riittävä suoja".
Komissio ja Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö sopivat, että Yhdysvaltain viranomaiset keräävät aiempaa vähemmän
henkilötietoja lentoyhtiöiden matkustajarekistereistä. Neuvotteluissa sovittiin myös tietojen säilytysajan ja käyttötarkoitusten rajoittamisesta.
Arkaluontoisia tietoja, kuten ruokavaliotoivomuksia tai matkustajien erityisiä vaatimuksia, jotka voivat paljastaa esimerkiksi rodun,
uskonnon tai terveydentilan, ei siirretä. Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitos on lupautunut poistamaan haltuunsa saamat sopimuksen ulkopuoliset tiedot.
Sopimukseen kuulu myös vuoden välein tehtävä tarkastus sitoumusten täytäntöönpanosta.
Lähes vuoden kestäneet neuvottelut päättyivät joulukuussa 2003. Koko paketti on voimassa kolme ja puoli vuotta.
Kongressi sääti syyskuun 11. päivän iskujen
jälkimainingeissa lain, joka velvoittaa kaikki
lentoliikennettä USA:han, USA:sta tai sen
alueen kautta harjoittavat yhtiöt antamaan
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

sähköisen pääsyn matkustajatietorekisteriinsä.
EU:n osalta vaatimuksen täytäntöönpanoa
lykättiin vuoteen 2003 asti. Maaliskuun 2003
jälkeen Yhdysvaltain tulliviranomaiset ovat
kuitenkin edellyttäneet pääsyä tietoihin
myös EU-maiden lentoyhtiöiltä. Lentoyhtiöillä ei ole käytännössä ollut mahdollisuutta
kieltäytyä Yhdysvaltain vaatimuksesta.
Komissio piti neuvottelutulosta onnistuneena
lähtötilanne ja Yhdysvaltain lainsäädäntö
huomioonottaen. Komission mukaan sopimus tuo huomattavan parannuksen tämän
hetkiseen tilanteeseen.
Europarlamentti ja useat kansalaisjärjestöt
eivät jakaneet Komission näkemystä onnistuneista neuvotteluista. Europarlamentti
päätyi jo aiemmin keväällä järjestetyssä äänestyksessä vastustamaan sopimusta.
Sopimuksen voi kaataa enää EY-tuomioistuin, jonka käsittelyyn kuluu todennäköisesti
useampi vuosi.
Aasian ja Euroopan huippukokous Suomessa
2006 (Helsingin Sanomat 09.03.2004)
EU:n ja Aasian maiden Asem-huippukokous
järjestetään Suomessa syksyllä 2006. Kokous järjestetään Suomen EU-puheenjohtajakaudella ja siitä on tulossa Suomen kauden suurin kansainvälinen tapahtuma.
STT:n saamien tietojen mukaan asiasta on
äskettäin sovittu Itävallan kanssa, joka on
EU:n puheenjohtajamaa alkuvuonna 2006.
Mukana ovat 25 EU-maan lisäksi kymmenen
Aasian maata sekä tarkkailijoina tulevat EUjäsenet Bulgaria, Romania ja Turkki. Aasian
maista kokoukseen osallistuvat Kiina, Japani,
Indonesia, Etelä-Korea, Malesia, Thaimaa,
Singapore, Vietnam, Filippiinit ja Brunei.
Kokouksesta tulee näillä näkymin suurin
Suomessa koskaan järjestettyhuippukokous.
Kokous on kuudes EU:n ja Aasian maiden
huipputason tapaaminen, joita on ollut tapana järjestää kahden vuoden välein, vuorotellen Aasiassa ja Euroopassa. Tämän vuoden
lokakuussa Asem-huippukokous järjestetään
Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa.
Kokouksissa ovat olleet esillä kaupan, kulttuurin ja opiskelijavaihdon lisäksi myös turvallisuuspolitiikka, kansainvälisen rikollisuuden torjunta sekä ympäristö- ja ihmisoikeuskysymykset.
Suomi nostaa kanteen EU:ta vastaan

(Helsingin Sanomat 27.02.2004)

Suomi haastaa Euroopan komission EY-tuomioistuimeen. Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti perjantaina riitauttaa komission
rahoitusoikaisuvaatimuksen, joka koskee
peltokasvien viljelystä maksettuja tukia vuosina 2000–2002.

Komission mukaan Suomi on maksanut virheellisten mittausten vuoksi liikaa tukea yli 4
miljoonaa euroa. Suomi pitää rahoitusoikaisua perusteettomana.
Suomi on aiemmin haastanut komission kahdesti EY-tuomioistuimeen. Jos Suomi häviää
tukiasiassa, kiistanalaista tukea ei ulkoministeriön mukaan peritä takaisin viljelijöiltä.
Suomelle tekijänoikeusdirektiiviä
kanne (Digitoday 19.02.2004)

koskeva

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut
yhteisöjen tuomioistuimessa Suomea vastaan tekijänoikeusdirektiiviä koskevan kanteen.
Komissio katsoo kanteessaan, että Suomi ei
ole pannut täytäntöön yhteisön tekijänoikeusdirektiiviä 2001/29/EY. Määräaika direktiivin täytäntöönpanolle kului umpeen 22.
joulukuuta 2002.
Suomi haluaa parannuksia komission aluetukiesitykseen

(Helsingin Sanomat 20.02.2004)

Suomi ei ole kaikilta osin tyytyväinen komission julkaisemaan esitykseen EU:n alue- ja
rakennetuista. Kotimaisten tukien käyttöä pitäisi helpottaa, niin että investointi- ja kuljetustukia voidaan maksaa vastakin, katsoo
hallituksen EU-ministerivaliokunta.
EU päästää Kyproksen turkkilaisosan eristyksestä (Helsingin Sanomat 26.04.2004)
Euroopan unioni päätti käytännössä maanantaina lopettaa Pohjois-Kyprosta kolme
vuosikymmentä koetelleen eristyspolitiikan.
Jäsenmaiden ulkoministerit vakuuttivat Luxemburgissa, että Pohjois-Kypros yritetään
saada mahdollisimman lähelle EU:ta.
EU joutui pulmatilanteen eteen sen jälkeen,
kun kyproksenkreikkalaiset äänestivät saaren yhdistymistä vastaan lauantaina. Nyt yhteisön säännöstö tulee voimaan vain saaren
kreikkalaisessa osassa. Vastatoimena äänestystulokselle jäsenmaat suunnittelivat, kuinka Pohjois-Kypros voitaisiin tuoda niin lähelle
EU:ta kuin se vain on mahdollista.
Lähentämisen tarkat yksityiskohdat eivät vielä ole tarkkaan selvillä. Niistä sovitaan huhtikuun lopulla, keskiviikkona ja torstaina, vain
päiviä ennen EU:n laajentumista kymmenellä
uudella jäsenmaalla.
TALOUS
Erkki Liikanen Suomen Pankin pääjohtajaksi

(Helsingin Sanomat 23.04.2004)

EU-komissaari Erkki Liikanen siirtyy Suomen
Pankin johtoon. Tasavallan presidentti Tarja
Halonen nimitti Liikasen perjantaina johtokunnan puheenjohtajaksi eli pääjohtajaksi
seitsemän vuoden toimikaudeksi. Liikanen
ottaa uuden tehtävänsä vastaan 12. heinäkuuta.
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Nimitys sujui täysin ennakko-odotusten mukaisesti. Presidentti toimi nimityksessä eduskunnan pankkivaltuuston ja valtioneuvoston
esitysten mukaisesti. Edellisellä kerralla Suomen Pankin johtajakuvioissa koettu nimitysdramatiikka ei siten toistunut.

Minuuttitaksoja rajusti laskenut hintasota on
kuitenkin innostanut kännykkäoperaattorit
keksimään uusia tapoja rokottaa kuluttajaa.

korahaa kuin samanikäiset tytöt, kertoo Aamulehti. Lisäksi pojille ostetaan tavallisesti
kalliimpia tuotteita.

Kuluttajat innostuivat sähkön kilpailuttamisesta internetissä (Digitoday 15.04.2004)

Keskimäärin varhaisteinit saavat viikkorahaa
neljä euroa ja 20 senttiä.

Suomen Pankin tehtävät ja merkitys ovat vähentyneet sen jälkeen, kun Suomi liittyi rahaliitto Emuun. Suomen Pankki toimii osana
Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Suomen Pankin pääjohtajan tärkein työtehtävä
on toimiminen Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenenä. Neuvosto mm. päättää euroalueen korkotasosta.

Helmikuussa 2004 internetissä avatun Vaihtovirta.fi-palvelun ensimmäinen kuukausi
ylitti odotukset. Jo yli 50.000 kuluttajaa on
verrannut nykyistä sähkösopimustansa palvelussa esitettyihin tarjouksiin.

Wilskan mukaan vanhemmat kokevat poikien kulutuksen hyödyllisemmäksi kuin tyttöjen. Pojille hankittava tekniikka on kehittävää, kun taas perityttömäiset vaateostokset
ovat helposti hömppää tai villitystä. Myös
poikien harrastukset ovat usein tyttöjen harrastuksia kalliimpia.

EKP-johtajat koolla Helsingissä

Suomalaisten palkansaajien keskimääräiset
brutto- ja nettotuntipalkat sijoittuvat tuoreessa tutkimuksessa EU-maiden keskikastiin. Nettopalkkojen ostovoima oli kuitenkin
alempi kuin useimmissa muissa EU-maissa.
Palkkatasonsa nopeasta noususta huolimatta
vertailussa pärjäsivät huonosti etenkin korkeasti koulutetut suomalaiset.

(Yle Online 06.05.2004)

Euroopan keskuspankin eli EKP:n neuvosto
kokoontui torstaina Helsingissä. Finlandia-talolle kokoontuivat keskuspankkijärjestelmään
kuuluvien pankkien pääjohtajat sekä pankin
johtokunnan jäsenet.
Neuvoston kokoukset pidetään tavallisesti
Frankfurtissa, Saksassa, mutta kaksi kertaa
vuodessa EKP-johtajat jalkautuvat jäsenmaihin. Jalkautumisten tavoitteena on keskuspankin avoimuuden lisääminen.
Helsingin kokoukseen osallistui kymmeniä
keskuspankin jäseniä ja satakunta toimittajaa.
Neuvosto on EKP:n korkein päättävä elin, joka päättää mm. euroalueen yhteisestä korkotasosta. Helsingissä ohjauskorkoon ei kajottu, vaan se pysyy odotetusti ennallaan 2
prosentissa.
Kuluttajahinnat laskivat alkoholiveron alentumisen myötä (Kauppalehti 14.04.2004)
Maaliskuun kuluttajahinnoissa nähtiin historiallista laskukehitystä. Kuluttajahinnat laskivat maaliskuussa 0,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta alkoholiveron alennuksen seurauksena. Edellisen kerran inflaatio on ollut miinusmerkkinen lokakuussa
vuonna 1955.
Kännykkäpuheluiden hinnat Euroopan halvimmat (Ilta-Sanomat 24.04.2004)
Teleoperaattorien ankaran hintasodan uusin
taistelukierros pudotti jälleen kännykkäpuhelujen hintoja sentin pari maalis-huhtikuussa.
Kuluttajien on silti syytä olla tarkkoina.
Tällä hetkellä suomalainen kilauttaa kaverilleen puolet halvemmalla kuin 90-luvun lopulla. Tekstiviestitkin maksoivat nelisen vuotta
sitten vielä markan kappale eli nykyrahassa
0,17 senttiä.
”Matkapuheluissa Suomi kilpailee Luxemburgin ja Tanskan kanssa Euroopan halvimman
maan tittelistä”, vahvistaa neuvotteleva virkamies Rainer Salonen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Suomalainen tienaa EU:ssa keskitasoisesti

(Digitoday 16.04.2004)

Suomalaisten palkansaajien keskimääräiset
brutto- ja nettotuntipalkat olivat vuonna
2000 EU-maiden keskitasoa, mutta nettopalkkojen ostovoima oli alempi kuin useimmissa muissa EU-maissa, Palkansaajien tutkimuskeskus raportoi tuoreessa selvityksessään.
Hintatason ja perhekoon huomioinnin jälkeen suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevat tulot henkeä kohti puolestaan
olivat alhaisemmat ainoastaan Portugalissa
ja Kreikassa.
Palkkaerot olivat tutkimuksen mukaan Suomessa moniin muihin EU- maihin verrattuna
pienet, mutta 1990-luvun lopulla tulonjaon
epätasaisuus kasvoi suomessa muita EUmaita nopeammin, Palkansaajien tutkimuslaitos laskee.
Suomea tasaisempaa tulonjako oli vuonna
2000 Belgiassa, Itävallassa, Alankomaissa ja
Tanskassa. Selvästi epätasaisemman tulonjaon maita taas olivat Etelä-Euroopan maat
sekä Iso-Britannia ja Irlanti.
Korkeasti koulutettujen palkat nousivat kuitenkin vuosina 1996–2000 EU-maiden keskiarvoa nopeammin,kun taas peruskoulutettujen palkkatason nousu oli keskimääräistä hitaampaa. Verotuksen ja hintatason huomioinnin jälkeen korkeasti koulutettujen suomalaisten keskipalkat olivat kuitenkin vuonna 2000 EU-maiden alhaisimmalla tasolla.
Tutkimuksessa on käytetty Eurooppalaisen
elinolotutkimuksen (ECHP) aineistoa, johon
on kerätty haastattelutietoja palkoista ja tuloista EU-maissa Ruotsia lukuun ottamatta.
Tytöt saavat selvästi poikia vähemmän viikkorahaa (Yle Online 26.04.2004)
Vanhemmat maksavat varhaisteini-ikäisille
tytöille selvästi poikia vähemmän viikkorahaa. Nuorisotutkimusverkoston tutkijan Terhi-Anna Wilskan mukaan 10 - 13-vuotiaat
pojat saavat yli 20 prosenttia enemmän viik-

”Vanhemmat eivät varmaan tee näin tietoisesti. En mitenkään jaksa uskoa sitä”, tutkija
sanoo.
Yhtenä mahdollisena selityksenä epätasa-arvoiseen lasten avustamiseen tutkija näkee
vanhempien roolit. Äiti päättää yleensä lasten menoista, mutta isät huolehtivat usein
poikien hankinnoista.
”Miehet ovat vähemmän kriittisiä teknologiaa
kohtaan. He törsäävät helpommin ja panevat rahaa, että pitää olla hieno ja kunnon
vehje niin sanotusti”, Wilska kuvailee.
Myös työelämässä naisten tienaama euro on
80 senttiä. Wilskan aiemmin tekemän tutkimuksen mukaan tämä pätee jo nuorten tekemissä kesätöissä - tällöinkin pojille maksetaan keskimäärin 20 prosenttia enemmän
kuin tytöille.
Kyselytutkimukseen osallistui 400 lasta ympäri Suomea. Lisäksi haastateltiin vanhempia.
Yhä useampi nainen jättäytyy pois työmarkkinoilta (Helsingin Sanomat 20.04.2004)
Töissä olevia ja työttömiä eli työvoimaan
kuuluvia oli tämän vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä 34.000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Noista työmarkkinoilta kadonneista neljä viidesosaa on naisia ja lähes
puolet kotiin jääneitä naisia. Opiskelijaksi koko määrästä on ryhtynyt joka kolmas. Työvoimaan kuulumattomien määrä kääntyi
kasvuun viime vuoden toukokuussa.
Työministeriön strategiajohtajan Jussi Toppilan mielestä naisten vetäytyminen työmarkkinoilta kertoo sukupuolten välisestä epätasa-arvosta. Toppilan mukaan kotiin ja opiskelemaan lähteneet naiset ovat samaa joukkoa, jonka määräaikaisia työsuhteita on yritysten henkilöstövähennysten yhteydessä lopetettu.
Epätyypillisiä työsuhteita oli maaliskuussa
18.000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastot eivät kerro, kuinka suuren osan määräaikaisina työskennelleet muodostavat työvoimasta kadonneista.
Järjestöt sopuun tasa-arvolain uudistuksesta

(Helsingin Sanomat 21.04.2004)

Työmarkkinajärjestöt ovat päässeet yhteisymmärrykseen tasa-arvolain uudistamisesta.
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Kompromissi syntyi varhain keskiviikkoaamuna. Järjestöjen esityksen mukaan työpaikoilla kartoitettaisiin eri työtehtävien palkat
ja palkkaerot osana tasa-arvosuunnitelmaa.
Naisten ja miesten palkat kerrottaisiin henkilöryhmittäin keskipalkkoina. Kartoitus ei
edellyttäisi eri tehtävien vaativuuden arviointia.
Tasa-arvosuunnitelma tehtäisiin vuosittain.
Työpaikalla voitaisiin paikallisesti sopia palkkavertailun tekemisestä tätä harvemmin,
mutta kuitenkin vähintään kolmen vuoden
välein. Palkkasyrjintäepäilyissä järjestöt päätyivät eri kannalle kuin tasa-arvoministeri Sinikka Mönkäre (sd). Järjestöt antaisivat luottamusmiehelle tietoja toisen henkilön palkasta vasta tasa-arvovaltuutetun avustuksella, kun Mönkäreen mielestä tiedot voitaisiin
antaa suoraan luottamusmiehelle.
Järjestöt ovat tiedottaneet Mönkäreelle neuvottelujensa tuloksista. Esitys tasa-arvolain
uudistuksesta aiotaan saada valmiiksi tänä
keväänä.
Sukupuolilla eroja tietokoneen käytössä

(Tekes 25.05.2004)

Naisille tietokone näyttäytyy yleensä työkaluna tai välineenä, jolla saadaan jokin tietotekniikan ulkopuolinen tehtävä suoritettua.
Miespuolisten vastaajien joukosta taas löytyy
enemmän niitä, joille kone on toiminnan
kohde ja sen hallinta itsessään palkitsevaa.
Tämä selviää Tunteita, tulkintoja ja tietotekniikkaa -tutkimuksesta.
Tutkija Satu Aaltosen raportti piirtää kuvan
harkitsevista ja valveutuneista tietotekniikan
käyttäjistä, jotka hyödyntävät informaatioteknologiaa sekä työssä että vapaa-ajalla.
Käyttäjät näyttäytyvät myös ruumiillisina ja
tuntevina olentoina. Osaamattomuus synnyttää ahdistuksia ja pelkoa. Menneeseen teknologiaan liittyy aistimellisia muistikuvia, ääniä ja tuoksuja.
Tutkimuksen pohjana on vuoden 2003 aikana toteutettu Internet-kysely "Milloin kuulit
ensimmäistä kertaa tietokoneista?". Sen tavoitteena oli kerätä muistitietoa ja omakohtaisia kokemuksia tietotekniikan historiasta,
joka usein esitetään vain koneiden ja ohjelmistojen kautta. Vastauksia kertyi 744 kaikkialta maasta ja kaikista ikäryhmistä. Suurin
osa vastaajista oli 16–30-vuotiaita ja valtaosalta miehiä.
Elinikäinen ulosmittaus loppuu

(DNA Internet 26.02.2004)

Velallisen elinikäinen ulosmittaus lakkaa.
Maaliskuussa voimaan astunut lakiuudistus
mahdollistaa, että velkoja voidaan periä ulosotossa enää korkeintaan 20 vuoden ajan.
Ulosoton määräaika koskee yksityisiä ihmisiä. Tavallisen pulliaisen velkaa voidaan periä ulosottotoimin 15 vuoden ajan. Jos myös
velkoja on yksityinen, määräaika on 20 vuotta.
Uutta lakia sovelletaan osin taannehtivasti,
joten se helpottaa syvimmän laman aikana
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

velkaantuneiden tilannetta. Jos velkaa koskeva lopullinen tuomio on annettu ennen
maaliskuun 1. päivää vuonna 1993, saatavia
voidaan periä ulosotossa korkeintaan vuoteen 2013 saakka. Oikeusministeriön arvion
mukaan jopa 30.000 suomalaista on edelleen laman jäljiltä tukalissa veloissa.

verkko-palveluihin,
myyntiautomaatteihin,
pelaamiseen ja vedonlyöntiin, samoin joukkoliikenne- ja tapahtumalippujen sekä lounas- ja pikaruoan myyntiin.

Suomessa avataan nettiin yritysten kauppapaikka (Digitoday 25.02.2004)

Suomen Posti ulkoistaa lähimmän vuoden aikana noin 50 omaa toimipaikkaansa yrittäjävetoiseksi.

Yrittäjien eläköityminen aiheuttaa pulaa
työnantajista ja yrittäjistä. Ongelmaa aletaan
helpottaa yritysten kauppapaikalla, pk-yrityspörssillä, joka avattiin maaliskuun alussa.
Keskeinen toimija hankkeessa on Suomen
Yrittäjät.
Järjestön mukaan uuden yrityspörssin taustalla on kaikkiaan 23 keskeistä yhteistyötahoa, jotka edistävät pörssin kehittämistä ja
tarjoavat sinne omia palvelujaan.

Posti ulkoistaa noin 50 toimipaikkaansa

(Nelonen 06.05.2004)

Vuoden 2007 lopussa Postilla on arviolta 200
omaa toimipaikkaa, kun vielä pari vuotta sitten yhtiö ennakoi toimipaikkojen määrän putoavan alle sataan. Tällä hetkellä Postilla on
noin 300 omaa toimipaikkaa.
Posti aikoo myös jatkossa säilyttää maanlaajuisen noin 1 400 kiinteän palvelupisteen
verkon.

Nettiosoitteessa www.yrittajat.fi/yritysporssi
voidaan tarjota myytäväksi tai ostettavaksi
yritys ja tarjota tai hakea rahoitusta.

Lähivuosina Posti harkitsee tarpeen mukaan
myös uusien postikonttoreiden perustamista.
Postien aukioloa aiotaan laajentaa myös lauantaille.

Markkinapaikan yhteydessä tarjotaan lisäksi
tietoa ja palveluita yrityskaupan suunnittelua
ja toteuttamista varten. Sivulta pääsee myös
helposti tutustumaan eri tahojen tarjoamiin
omistajanvaihdospalveluihin ja alan viimeisimpiin tutkimustietoihin.

Konsernijohtaja Jukka Alho sanoi torstaina,
että Postilta kuluu kuudesta seitsemään
vuotta sopeutua pankkipalvelujen poistumiseen. Postipankin palvelujen viimeisetkin rippeet katosivat postikonttoreista neljä vuotta
sitten.

Mobiilirahalla maksaminen toteutuu

Alhon mukaan yhtiössä opetellaan nyt uutta
toimintatapaa, kun säästö- ja irtisanomislinjasta lähdetään kehittämään toimintaa.

(Digitoday 24.02.2004)

Nordea, Sampo ja Elisa-konserniin kuuluva
Radiolinja pääsevät pitkän valmisteluajan
jälkeen tositoimiin mobiilirahalla maksamisessa. Toiminta alkaa Nordean mukaan 2.
maaliskuuta.
Osapuolten mukaan uusi mobiiliraha mahdollistaa ostosten maksamisen kännykällä
kaikkien suurimpien teleoperaattorien liittymillä ja kaikilla yleisimmillä matkapuhelimilla.
Osapuolet ovat kehittäneet yhdessä avoimen, pankista ja operaattorista riippumattoman mobiilirahan, ja järjestelmä on Nodean
mukaan avoin kaikille muille pankeille ja
operaattoreille.
Maksujärjestelmä perustuu sähköiseen rahaan, jota asiakkaat voivat ladata verkkopankissaan. Maksaminen onnistuu kaikilla yleisimmillä matkapuhelimilla. Mobiilirahan
käyttöönotto ei vaadi rekisteröitymistä erilliseen palveluun, eikä sen käyttöön tarvita
tunnuksia tai salasanoja.
Asiakkaat hallinnoivat mobiilirahaa omassa
verkkopankissaan, jossa he voivat siirtää sitä
mobiilirahakukkaroon. Ostotapahtuma vahvistetaan matkapuhelimella.
Maksutiedot välittyvät Radiolinjan järjestelmän kautta pankkeihin ja automaattisesti
kauppiaan tilille.
Nordean mukaan mobiiliraha sopii maksutavaksi kaikkiin sähköisiin palvelukanaviin ja
fyysisiin maksupisteisiin, kuten mobiili- ja

Fortune: Nokia 18. arvostetuin yritys

(Helsingin Sanomat 27.02.2004)

Yhdysvaltalaisen talouslehti Fortunen vuotuisen kyselyn mukaan Nokia on maailman 18.
arvostetuin yritys. Nokia piti edellisvuoden
sijoituksensa, tosin jakoi sen tilastoissa
nousseen mediayhtiö Walt Disneyn kanssa.
Kärjessä oli edellisvuoden tapaan kauppaketju Wal-Mart, toisena monialajätti General
Electric ja kolmantena ohjelmistoyritys Microsoft. Kahdenkymmenen arvostetuimman
yrityksen joukossa oli Nokian lisäksi kolme
yritystä Yhdysvaltain ulkopuolelta: Japanin
Toyota ja Sony sekä Saksan BMW.
Nokia on Euroopan luotetuin brandi

(Digitoday 07.05.2004)

Nokia on ylivoimainen tuotemerkki Euroopassa. Reader’s Digest –julkaisun teettämän
laajan branditutkimuksen mukaan Nokia nimettiin luotetuimmaksi matkapuhelinbrandiksi jokaisessa 15 Euroopan maassa.
Brandimielipiteitä kysyttiin yli 29.000 kuluttajalta. Kyselyssä oli mukana 30 eri tuotekategoria. Mukana oli sellaisia kuin shampoo,
pankki, auto, pc, hammastahna, virvoitusjuoma ja vitamiini.
Neljä brandia pääsi omassa luokassaan luotetuimmaksi kymmenessä eri maassa.
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Tutkimuksen tuloksia voi tarkastella verkkopalvelusta, joka on perustettu erityisesti sitä
varten.
http://ct1616.ctmarketing.net/trust/
Suomen luotetuimmat brandit
Luokka

Brandi 2004

Brandi 2003

Auto

Volvo

Toyota

Bensiinimerkki

Neste

Neste

Hammastahna

Pepsodent

Pepsodent

Hiustenhoitoaine

Pantene

Pantene

Ihonhoitoaine

Lumene

Lumene

Internetoperaattori

Hobby Hall

NetAnttila

Kamera

Canon

Canon

Keittökone

Upo

Upo

Kosmetiikka

Lumene

Lumene

Luottokortti

Visa

Visa

Matkapuhelin

Nokia

Nokia

Matkatoimisto

Aurinkomatkat Aurinkomatkat

Pankki

Osuuspankki

Osuuspankki

PC

Hewlett
Packard

Compaq

Pesujauhe

Omo

Omo

Särkylääke

Burana

Burana

Vakuutusyhtiö

Tapiola

Sampo

Virvoitusjuoma

Bonaqua

Hartwall

Vitamiini

Multi-tabs

Multi-tabs

Yskänlääle

Silomat

Codesan

Nokialta nahkakuorinen kännykkä muotifriikeille (Kauppalehti 02.04.2004)
Nokia lanseerasi perjantaina 2. helmikuuta
rajoitetun erän 7200-mallin puhelimia, jotka
on varustettu nahkakuorilla. Nokian mukaan
kyseessä on luksustuote, joka palvelee "urbaanien ja sofistikoituneiden" kuluttajien tarpeita. Nahkakuorista mallia valmistetaan
vain 7.200 kappaletta.
Suomalainen hakee työlleen kotimaista tekijää (Digitoday 07.04.2004)
Suomalaiset työnantajat etsivät työvoimaa
ensisijaisesti kotimaan kamaralta, vaikka
myös ulkomaalaisia rekrytoineet työnantajat
ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä valintaansa.
Määrätietoisesti ulkomailta etsitään lähinnä
asiantuntijoita erikoisosaamista vaativiin tehtäviin. Rekrytoijien suosiossa ovat lähialueet,
kuten Viro, Ruotsi ja muut EU-maat.
Suomalainen työnantaja suosii kotimaista
työvoimaa, mutta jos ammattitaitoisesta väestä on vajausta, ulkomaisenkin työvoiman
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

hankintaan ollaan valmiita, kertoo tuore selvitys.
Ulkomaalaisia työntekijöitä halutaan Suomessa eniten asiantuntijatehtäviin, muun
muassa korkean teknologian pariin. Kauaksi
työnantajat eivät tosin tuolloinkaan näyttäisi
lähtevän: mieluiten palkattaisiin esimerkiksi
virolaisia, ruotsalaisia ja muiden EU-maiden
kansalaisia.

paikkakunnalla tehdyistä teemahaastatteluista sekä valtakunnallisesta postikyselystä, joka lähetettiin satunnaisotannalla valittuihin
985 toimipaikkaan. Kyselyn palautti määräaikaan mennessä 428 toimipaikkaa.
Vastanneista toimipaikoista 36 prosenttia oli
alle 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä, 29 prosenttia 20-100 henkilöä työllistäviä ja 36
prosenttia yli sadan hengen yrityksiä.

Eurooppalaisen työnvälityspalvelu EURESin
selvitys ulkomaisen työvoiman hankinnasta
Suomessa vuonna 2003 näkee rekrytointitoimet melko satunnaisiksi:

KOULUTUS ja KULTTUURI

Ainoastaan erikoisosaamista vaativissa tehtävissä, joissa riittävää osaamista ei löytynyt
Suomesta, toimipaikat olivat suunnanneet
tietoisesti rekrytointia ulkomaille. Ulkomaalaisen rekrytoinnista päätettiin useimmin
työnhakijan henkilökohtaisen pätevyyden
perusteella.

Suomi sijoittui EU:n helmikuun lopulla julkaistussa koulutusraportissa useilla mittareilla EU-maiden kärkeen.

Selvityksen mukaan toimipaikat, joilla oli kokemuksia ulkomaisista työntekijöistä, olivat
pääsääntöisesti tyytyväisiä valintaansa. Se
kannusti heitä palkkaamaan muitakin ulkomaalaisia työntekijöitä.
Suosituin ulkomaisen työvoiman hankintamaa oli Viro, koska se on maantieteellisesti
lähellä ja toimipaikat olettavat saavansa sieltä suomalaiseen kulttuuriin sopivia työntekijöitä. Muut pohjoismaat, lähinnä Ruotsi olivat myös tärkeitä rekrytoinnin kohdemaita.
Selvityksen mukaan ulkomaisten työn-tekijöiden rekrytointikanavista merkittävin oli
suora kontakti työnhakijan ja työnantajan
välillä ja toimipaikan oman henkilöstön yhteydet ulkomaisiin työnhakijoihin. Samoin
työnantajat käyttivät työvoimatoimiston palveluja. Myös internetin merkitys rekrytointikanavana tunnetaan.
Ulkomaalaisten rekrytointiin liittyen toimipaikoissa kaivattiin eniten apua työlupa-asioissa
sekä muissa lainsäädääntöön liittyvissä kysymyksissä.
Suurin osa selvityksessä mukana olleista toimipaikoista uskoi oman toimialansa saavan
myös lähitulevaisuudessa työvoimaa Suomesta. Ulkomaista työvoimaa oli palkattu
edellisen 12 kuukauden aikana kolmannekseen toimipaikoista.
Uuden työvoiman hankkimista ulkomailta
suunnitteli kuusi prosenttia vastaajista. Eniten ulkomaista työvoimaa aikoi seuraavan
12 kuukauden aikana hakea teollisuus. Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennealat sekä
terveydenhuolto- ja sosiaalialan toimipaikat
aikoivat myös hakea työvoimaa ulkomailta.
Eniten ulkomailta hankittaisiin työvoimaa
asiantuntijatehtäviin, joihon kuuluvat esimerkiksi tutkijat, projektinjohtajat, insinöörit,
terveydenhuollon ammattihenkilöstö ja opettajat.
Ulkomaisen työvoiman hankintaselvitys tehtiin osana Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan pro gradu-työtä. Se koostui neljällä

Suomen koulujärjestelmä EU:n kärkeä

(Helsingin Sanomat 26.02.2004)

Opetusministeriössä Suomen pärjäämisestä
EU-vertailussa ollaan mielissään, sillä tuloksia on tehty verrattain pienellä budjetilla.
Vaikka Suomen koulutusmenojen osuus
bruttokansantuotteesta on yli EU:n keskiarvon, sijoitetaan esimerkiksi Tanskassa ja
Ruotsissa koulutukseen Suomea enemmän.
Muutaman vuoden takaisen Pisa-tutkimuksen mukaan suomalaisten oppilaiden lukutaito on paras kaikissa nykyisistä ja tulevista
EU:n jäsenmaista. Suomessa on myös nykyisistä jäsenmaista toiseksi vähiten niitä nuoria, joilla ei ole keskiasteen tutkintoa.
Lisäksi Suomessa on matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian alalla suhteellisesti
eniten opiskelijoita. Tässä Suomi päihittää
jopa teknologian edelläkävijän Japanin.
Suomen museot ensimmäisinä yhdessä semanttiseen webiin (IT Viikko 26.02.2004)
Suomen museot ovat julkaisemassa tiettävästi ensimmäisinä maailmassa yhdessä kokoelmiaan semanttisessa webissä. Ratkaisu
ymmärtää perinteisten hakusanojen lisäksi
käsitteitä.
MuseoSuomi-portaali otetaan koekäyttöön
maaliskuun 8. päivä ja se on tulos Tekesin
Semantic Web -tutkimushankkeesta.
MuseoSuomen ideana on muodostaa kansalaisille verkkoon virtuaalisesti yksi yhtenäinen kansallinen museokokoelma, joka voi sisältää muun muassa esinekokoelmia, taidetta ja maastossa olevia kulttuurikohteita eri
museoista. Museoille MuseoSuomi tarjoaa
julkaisukanavan, jonka kautta ne voivat julkaista yhdessä kokoelmiaan verkossa.
Järjestelmä perustuu semanttiseen hakukoneeseen ja logiikkapohjaiseen semanttiseen
suosittelujärjestelmään. MuseoSuomen hakukone ei käytä vain perinteisiä hakusanoja,
vaan järjestelmä "ymmärtää" käsitteitä ja
näiden välisiä yhteyksiä. Hakukone tajuaa
esimerkiksi että hakusana "rukinlapa" liittyy
kehräämistapahtumaan.
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Haettaviin esineeseen voidaan logiikan sääntöjen avulla linkittää siihen eri tavoin liittyvät
muut esineet. Näin muodostuva semanttinen
suosittelujärjestelmä voi yhdistää esimerkiksi
vihkisormuksesta kertovan esinesivun erilaista häärekvisiittaa esitteleviin sivuihin tai saman kultasepän valmistamiin muihin esineisiin, hankkeen osapuolet kertovat.
Hankkeeseen ovat kuuluneet tutkimusosapuolena Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT ja
Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen
laitos sekä yritys- ja muina osapuolina Nokia, TietoEnator, Museovirasto, Espoon kaupunginmuseo, Helsingin yliopistomuseo ja n.
20 suomalaisesta museosta koostuva Antikvaria-ryhmä.
Hotakainen sai PN:n kirjallisuuspalkinnon

(Nelonen 27.02.2004)

Kirjailija Kari Hotakainen on voittanut Pohjoismaiden neuvoston tämänvuotisen kirjallisuuspalkinnon romaanillaan Juoksuhaudantie. Palkinnon suuruus on 350.000 Tanskan
kruunua eli € 47.000. Se luovutetaan Hotakaiselle Tukholmassa marraskuun alussa
Pohjoismaisen neuvoston istunnon yhteydessä.
Suomen toisena ehdokkaana oli Lars Sund
romaanillaan Eriks bok. Kaikkiaan ehdokkaita
oli yksitoista.
Vuodesta 1962 lähtien jaetun palkinnon on
tätä ennen voittanut seitsemän suomalaista
kirjailijaa. Viimeksi suomalainen palkittiin
vuonna 1998, kun Tua Forsström sai palkinnon teoksellaan Hevosten parissa vietetyn
yön jälkeen.
Professori Sarjala päättää Finlandia-voittajan

(Helsingin Sanomat 21.05.2004)

Helsinki. Opetushallituksen emeritus-pääjohtaja, professori Jukka Sarjala päättää, kuka
saa tämänvuotisen kirjallisuuden Finlandiapalkinnon joulukuussa. Enintään kuusi Finlandia-ehdokasta valitsee lautakunta, johon
kuuluvat äidinkielenopettaja Tuula UusiHallila, ohjaaja Claes Olsson ja toimittaja
Seppo Puttonen. Ehdokaskirjat julkistetaan
18. marraskuuta ja palkinto luovutetaan 2.
joulukuuta. Kaikki Finlandia-palkinnot ovat
26.000 euroa.
Finlandia Junior -palkittavan valitsee kriitikko
Jukka Kajava. Ehdokaskirjat haarukoi lautakunta, johon kuuluvat Äidinkielen opettajain
liiton toiminnanjohtaja Anne Helttunen, taiteilija Kivi Larmola ja kirjastonhoitaja MarjaLeena Mäkelä. Finlandia Junior -ehdokkaat
julkistetaan 11. marraskuuta ja tunnustus
annetaan 25. marraskuuta.
Tieto-Finlandia-palkinnon saajan päättää
Helsingin yliopiston kansleri Kari Raivio. Ehdokkaat valitsevat Suomen tietokirjailijat
ry:n puheenjohtaja, dosentti Pirjo Hiidenmaa, päätoimittaja Reetta Meriläinen ja professori Olli Martio. Tieto-Finlandia-ehdokkaat
julkistetaan 9. joulukuuta ja palkinto annetaan 13. tammikuuta.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Arto Paasilinnaa käännettiin vasta nyt norjaksi (Helsingin Sanomat 21.04.2004)

kittävän palkinnon turvin ja päätyneensä tämän vuoksi Schroderukseen.

Norjakin on vihdoin löytämässä Arto Paasilinnan, sillä melkein 40 kielelle käännetyn
Paasilinnan ensimmäinen norjaksi käännetty
kirja ilmestyy vasta nyt. Jäniksen vuoden
norjalaislaitos tuli Norjassa myyntiin sopivasti Oslon Helsinki-viikon aikana.

34.000 euron suuruisesta palkinnosta kilpaili
tällä kertaa kolme suomalaista ja kolme
ruotsalaista ehdokasta. Suomesta olivat ehdolla Schroderuksen lisäksi Anna Retulainen
ja Janne Räisänen. Ruotsalaisehdokkaat olivat Karin Mamma Andersson, Carin Ellberg
ja Andreas Eriksson.

Kustantaja ei ole etukäteen asettanut myyntitavoitteita, mutta vakuuttaa, että norjalaiset saavat joka tapauksessa jo ensi vuonna
uuden Paasilinnan kirjan luettavakseen.
Paasilinna itse on Helsinki -viikon aikana ollut kovassa pyörityksessä Oslossa. Kaikki
johtavat mediat ovat haastatelleet kirjailijaa,
minkä lisäksi hän oli tavallisen kansan ihmeteltävänä paikallisessa kirjakaupassa tiistaina.
Oslolaisilla riittää muutenkin ihmeteltävää
suomalaisuudessa aina vaatteista tilateoksiin. Tempauksen aikana halutaan esitellä
suomalaista nykykulttuuria aina elokuvista
musiikkiin, arkkitehtuuriin ja tanssitaiteeseen. Oslossa esiintyy viikon aikana noin
70 suomalaistaiteilijaa.
Sarjakuvan Puupäähattu Timo Aarnialalle

(Helsingin Sanomat 15.04.2004)

Kotimaisen sarjakuvan vuotuinen pääpalkinto Puupäähattu on myönnetty Timo Aarnialalle.
Vuonna 1945 syntynyt Aarniala on suomalaisen underground-sarjakuvan pioneeri. Hänen tuotantonsa keskeinen osa syntyi 1960ja 1970-lukujen taitteessa.
Puupäähatun jakaa Suomen sarjakuvaseura.
Seura toteaa palkintoperusteissaan, että
Aarnialan sarjakuvissa korkeakulttuuriset
viittaukset ja populaarikulttuurin ikonit sekoittuivat keskenään. Niissä ylevä ja banaali
mahtuvat saman pöydän ääreen. Aarnialan
sarjakuvista löytyy yhtä aikaa poliittisia kommentäärejä, humoristista kermakakkukomiikkaa ja runollista tajunnanvirtaa. Hänen tarinoissaan saattavat esiintyä yhtä hyvin TaikaJim kuin Jean Cocteau ja Bob Dylan siinä
missä Ernesto Che Guevara.
Ars Fennica -palkinto Suomeen
(Yle 24 Online 16.04.2004)
Suomen suurimman kuvataidepalkinnon Ars
Fennican on saanut jyväskyläläinen kuvanveistäjä Kimmo Schroderus.
Vuonna 1970 syntynyt Schroderus hyödyntää työvälineinään kaikkea ompelukoneesta
hitsipilleihin. Hän tuli tunnetuksi pehmolelun
kaltaisista taiteilijakirjoistaan ja poptaidetta
lähenevistä esineistään.
Voittajan valitsi tänä vuonna espanjalainen
taidearvostelija ja kuraattori Lorena Martinez
de Corral kuuden ehdokkaan joukosta.
Hän kertoo halunneensa antaa nuorelle taiteilijalle mahdollisuuden edetä urallaan mer-

Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö
Ars Fennica perustettiin vuonna 1990 edistämään kuvataiteita, avaamaan suomalaiselle
taiteelle kansainvälisiä yhteyksiä ja innostamaan taiteilijoita.
Ars Fennica netissä www.arsfennica.fi
Juha ”Watt” Vainiosta elokuva

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2004)
Legendaarisesta sanoittajasta Juha "Watt"
Vainiosta tehdään elokuva. Elokuvan käsikirjoittavat Pirkka-Pekka Petelius ja Mikko Kivinen, ja pääosaa esittävät Taneli Mäkelä ja
Tuukka Huttunen. Taneli esittää vanhempaa
Junnua, Tuukka nuorempaa.
Elokuvaa aletaan kuvata syksyllä, ja valkokankaalla se nähdään vuodenvaihteessa
2005-2006.
New York jonottaa katsomaan alastonta Karita Mattilaa (Iltalehti 22.03.2004)
Karita Mattilan strippaustanssi New Yorkin
Metropolitan-oopperatalossa houkutteli paikalle uutta ja nuorempaa yleisöä. Nuoret olivat valmiita kuluttamaan jopa viikon palkkansa nähdäkseen Salomen.
Karita Mattilan muutaman sekunnin mittainen alastomuusosuus Salome-oopperassa on
pannut New Yorkin seikaisin. Se on myös aiheuttanut tähdelle niin valtavan haastattelupyyntöjen ruuhkan, että Karita Mattila on
päättänyt olla antamatta yhtään kommenttia.
Salome oli puhdas Karita Mattila -show.
Kaikki muut laulajat, niin upeita kuin he olivatkin, jäivät Mattilan fyysisen esiintymisen
varjoon. Heidän roolinsa olikin lähinnä ihailla
ja tukea Mattilaa.
Stevie Wonder kesällä Pori Jazziin

(Helsingin Sanomat 24.03.2004)

Soul-musiikin menestyneimpiin ja merkityksellisimpiin lahjakkuuksiin kuuluva laulaja,
lauluntekijä ja multi-instrumentalisti Stevie
Wonder, 53, esiintyy Pori Jazzissa sunnuntaina 18. heinäkuuta.
Amerikkalainen Wonder konsertoi Euroopassa ensi kesänä tiettävästi vain kolme kertaa.
Heinäkuun minikiertueen muut konsertit
ovat Tukholman jazzfestivaalilla ja Molden
jazzfestivaalilla Norjassa.
Pori Jazzissa Wonderin konsertti on festivaalin ensimmäisenä viikonvaihteena eli ennen
Kirjurinluodon perinteisiä ulkoilmakonsertte-
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ja. Konserttipaikka on lippujen ennakkomyynnistä riippuen joko Kirjurinluodon areena tai Kirjurinluodon konserttipuisto. Lippujen ennakkomyynti alkaa maanantaina, 29.
maaliskuuta.
Suomessa Wonder on esiintynyt vain kerran,
elokuussa 1984, jolloin hän keräsi Helsingin
jäähalliin 6 000 kuulijaa. Pori Jazziin Wonder
saapuu seurueella, johon kuuluu nelisenkymmentä henkeä. Hän esittänee Porissa
materiaalia myös uudelta studioalbumiltaan
A Time 2 Love, joka julkaistaan toukokuussa. Wonderin edellinen studiolevy Conversation Peace valmistui 1995.
David Byrne esiintyy Tammerfestissa

(Helsingin Sanomat 10.05.2004)

Talking Heads -johtohahmona tutuksi tullut
David Byrne ulottaa My Backwards Life –
maailmankiertueensa Suomeen. Byrne esiintyy Tullikamarin Pakkahuoneella Tampereella perjantaina 16. 7. 2004. Liput tulevat
myyntiin Lippupalvelussa tänään maanantaina.
Kiertuekokoonpanona on kymmenhenkinen
bändi, jossa on mukana myös the Tosca
Strings ryydittämässä menoa. Vanhat Talking Heads -hitit saavat uusia sävyjä viulujen, sellojen ja perkussioiden tuodessa lisää
syvyyttä esityksiin. David Byrnen konsertti
on osa 14.–17. 7. järjestettävää Tammerfest
– kaupunkifestivaalia.
Suomi putosi euroviisujen finaalista

(Helsingin Sanomat 13.05.2004)

Suomen Jari Sillanpää putosi euroviisujen finaalista keskiviikon 12 toukokuuta semifinaalissa Istanbulissa. Sijoitus oli neljästoista
karsintakisaan osallistuneen 22 maan joukossa.
Sillanpään Takes 2 to tango -esitystä ei siis
nähdä lauantain loppukilpailussa, johon osallistuu 24 maata. Kilpailu järjestetään ensimmäisen kerran Turkissa ja ensimmäistä kertaa kaksiosaisena.
Uusien sääntöjen mukaan loppukilpailuun
pääsevät automaattisesti kisojen neljä suurinta rahoittajamaata eli Britannia, Ranska,
Saksa ja Espanja sekä viime vuoden kisojen
kymmenen parasta. Lisäksi semifinaaliin
osallistuneista 22 maasta valittiin mukaan
kymmenen maata.
Finaaliin selviytyivät keskiviikkona Malta,
Kreikka, Ukraina, Albania, Kypros, FYROM,
Kroatia, Serbia-Montenegro, Bosnia-Hertsegovina ja Alankomaat. Maiden keskinäistä
paremmuusjärjestystä ei julkistettu.
Kauko Röyhkä sai Sokeain kuunnelmapalkinnon (Helsingin Sanomat 02.03.2004)
Kauko Röyhkän kirjoittama kuunnelma Tunturiprofeetta palkittiin Radioteatterin vuoden
2003 parhaana kotimaisena ensiesityksenä.
Valinnan teki sokeiden kuunnelmaraati, joka
koostuu Näkövammaisten Keskusliiton valitPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

semista kirjallisuutta ja kuunnelmia harrastavista henkilöistä.
Kuunnelmassa käsitellään ansiokkaasti yhteiskunnallista vallankäyttöä, kiittää raati perusteluissaan. Tunturiprofeetta-kuunnelma
kertoo uskovaisten nuorten ryhmästä, joka
karismaattisen opettajansa Kenttälän johdolla tekee vaelluksen Haltitunturille.
HIM vihdoin kiertueelle Yhdysvaltoihin

(Iltalehti 27.02.2003)

Puhakka sijoittui hopealle Madridin EM-kisoissa kolmen metrin ponnahduslaudassa.
Viime vuonna Barcelonan MM-kisoissa hän
oli metrin ponnahduslaudassa kolmas. Puhakan mestaruus on Suomelle ensimmäinen
kultamitali uimahypyissä kautta aikojen.
Kanada pudotti Suomen jatkoajalla jääkiekon MM-kisoissa

(Helsingin Sanomat 06.05.2004)

HIM ja Ville Valo ovat jo pitkään pyrkineet
USA:n markkinoille. Huhtikuun 15. päivänä
alkava 20 keikan kiertue on noiden haaveiden täyttymys. Ainakin puitteet ovat kohdallaan, sillä yhtye kiertää kaikki uuden mantereen legendaarisimmat rock-klubit.

Suomi kärsi karvaan jatkoaikatappion Kanadalle jääkiekon MM-kisojen puolivälieräottelussa. 4–4 päättyneellä varsinaisella peliajalla Suomi ei ollut kertaakaan tappiolla. Ensimmäisen kerran Kanada pääsi johtoasemaan vasta koko ottelun päättäneen maalin
myötä. Dany Heatleyn laukaus painui Suomen maaliin ajassa 65.33.

The Rasmus brittien albumilistan kymmenentenä (Helsingin Sanomat 19.04.2004)

Tappion myötä Suomen pelit turnauksessa
päättyivät.

Suomalaisyhtye The Rasmus on noussut levyllään Dead Letters Britannian albumilistalla
sijalle 10. Viikko sitten Dead Letters oli listasijalla 21. The Rasmuksen single In The
Shadows jatkaa viikko sitten brittilistalla saavuttamallaan sijoituksella kolme.

Litmanen vastaanotti FC Lahden 10-paidan

Rock-albumien myyntilistalla Dead Letters on
kakkosena, ja listalla rock-singlet In The
Shadows peräti ykkösenä.
Top 40 Rock Albums -listalla Suomi on vahvasti edustettuna muutenkin kuin vain The
Rasmuksen toimesta. HIM-yhtyeellä on edelleen listalla peräti neljä albumia.
Antti Tuisku teki historiaa

(Iltalehti 17.05.2004)

Antti Tuisku teki musiikkiviihteen historiaa,
sillä hänen ensimmäinen pitkäsoittonsa myi
platinaa neljässä päivässä. Idols-tähdellä oli
syytä juhlia, sillä hänen viime keskiviikkona
ilmestynyt Ensimmäinen-pitkäsoittonsa myi
välittömästi 30.000 kappaletta.
URHEILU
Suomelle pronssia naisten MM-jääkiekossa

(Helsingin Sanomat 07.04.2004)

Suomi kukisti Ruotsin maalein 3-2 jääkiekkoilun naisten MM-kisojen pronssiottelussa
Halifaxissa Kanadassa.
Pronssi on Suomelle kaikkien aikojen seitsemäs naisten MM-jääkiekossa.
Joona Puhakka voitti Euroopan mestaruuden

(Helsingin Sanomat 12.05.2004)

Suomen Joona Puhakka voitti Euroopan
mestaruuden uimahyppyjen metrin ponnahduslaudassa keskiviikkona Madridissa. Puhakka sai hypyistään 430,86 pistettä.
Hopean nappasi Italian Nicola Marconi
(392,25 pistettä) ja pronssille hyppäsi Saksan Tobias Schellenberg (389,07).

(Nelonen 23.04.2004,
Ilta-Sanomat 24.04.2004)

Ympyrä sulkeutui eilen, kun Jari Litmanen
palasi Lahteen. Lähdöstä ehti kulua 14 vuotta.
Litmanen oli 19-vuotias varusmies lähtiessään 1990 kotikaupungistaan pelaamaan
Helsinkiin. Eilen takaisin saapui 33-vuotias
maailmanmies, joka puhui ensin medialle
runsaat puoli tuntia ennen kuin lähti valmistautumaan elämänsä ensimmäisiin harjoituksiin FC Lahden kanssa.
Jari Litmanen vastaanotti perjantaina Lahdessa uuden seuransa pelipaidan, jonka selässä on tuttu numero 10. Viimeksi lahtelainen pelasi kotikaupunkinsa seuran väreissä
14 vuotta sitten.
FC Lahden paidassa Litmanen nähdään ensimmäisen kerran liigacupin finaalissa Vantaalla ottelussa FC Allianssia vastaan.
”Olen henkisesti valmistautunut pelaamaan
FC Lahdessa kauden loppuun saakka”, Litmanen vakuutti.
Litmanen palaa tositoimiin jo ensi keskiviikkona, kun maajoukkue kohtaa vieraissa Bosnia-Hertsegovinan.
Kreikka kiristää entisestään olympialaisten
turvatoimia (Helsingin Sanomat 03.05.2004)
Kreikka on päättänyt kiristää entisestään
elokuussa pidettävien olympialaisten turvatoimia. Todennäköisimpinä terrori-iskujen
kohteina pidettyjen yhdysvaltalaisten, britannialaisten ja israelilaisten urheilijoiden turvallisuus pyritään takaamaan ympäri vuorokauden heitä seuraavien aseistettujen turvamiesten avulla, kertoo BBC. Myös muiden
Irakiin sotilaita lähettäneiden maiden urheilijoiden turvatoimia aiotaan mahdollisesti kiristää.
Turvamiesten lisäksi urheilijoiden kuljetuksia
suojataan panssariajoneuvoin ja poliisiheli-
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kopterein. Kaikkiaan Kreikka käyttää olympialaisten turvatoimiin ennennäkemättömät
miljardi euroa. Britannia ja Yhdysvallat ovat
aiemmin pyytäneet lupaa tuoda olympialaisiin omia aseistettuja turvamiehiä, mutta
Kreikka ei ole suostunut pyyntöihin.
MUUT UUTISET
Adolf Ehrnrooth on kuollut

(Helsingin Sanomat 26.02.2004)
Jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristin ritari
Adolf Ehrnrooth kuoli torstaina 26.02 Turussa.
Kovissa paikoissa taistellut ja haavoittunut
sotasankari ylennettiin kenraaliksi vasta
vuonna 1980, kun hän oli ollut jo vuosia reservissä.
99-vuotiaana kuollut aatelinen upseeri oli
maata ahkerasti kiertävä juhlapuhuja, joka
osasi lähestyä nuoriakin sukupolvia. Ehrnrooth palkittiin myös rauhanaikaisesta vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä.
Ehrnrooth kuoli rauhallisesti puolisonsa läsnä
ollessa Turun Karina-kodissa. Vainajan siunaustilaisuus järjestettiin Helsingin tuomiokirkossa talvisodan päättymisen muistopäivänä 13. maaliskuuta 2004. Jalkaväenkenraali Ehrnrooth haudataan Helsingin Hietaniemen hautausmaalle.
Aarne Saarinen on kuollut

(Helsingin Sanomat 13.04.2004)
Suomen kommunistisen puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja ja entinen kansanedustaja Aarne Saarinen on kuollut. Hän menehtyi tiistaina palvelukodissa Helsingissä
90-vuotiaana.
Aarne Saarinen syntyi 5.12.1913 Siuntiossa
kivenhakkaajaperheeseen. Hänestäkin tuli
kivityömies. Rakennustyöväenliiton toimitsijana hän aloitti 1945 ja johti liittoa 1954-66.
Hänen aikanaan liiton jäsenistö lähes kolminkertaistui.
Saarinen toimi kahtiajakautuneen Skp:n puheenjohtajana 1966-82. Skdl:n kansanedustaja hän oli kahteen otteeseen ja presidentin
valitsijamies kolmesti.
Saarinen kohosi 1960-luvulla vaikutusvaltaisimmaksi ay-kommunistiksi, joka piirsi Sdp:n
Väinö Leskisen kanssa ay-eheytyksen päälinjat. Hänen kirjojaan ovat Suomalaisen kommunistin kokemuksia (1984) ja Kivimies-muistelmat (1995).
Riitta Hari valittu Yhdysvaltojen Tiedeakatemiaan (Digitoday 22.04.2004)
Aivotutkija Riitta Hari on valittu Yhdysvaltain
Tiedeakatemiaan 180 Nobelin jo voittaneen
seuraan.
Akatemiaprofessori Riitta Hari on valittu Yhdysvaltojen Kansallisen Tiedeakatemian ulkomaiseksi jäseneksi. Tämä arvostettu tiedeakatemia perustettiin jo vuonna 1863, ja
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

siinä on tällä hetkellä noin 2000 yhdysvaltalaista ja noin 350 ulkomaista jäsentä, heidän joukossaan yli 180 nobelistia.
Tiedeakatemiassa on ennestään kolme suomalaisjäsentä, akateemikko Albert de la
Chapelle ja professorit Erkki Ruoslahti ja Kai
Simons. He kaikki työskentelevät pysyvästi
ulkomailla.
Hari toimii TKK:n Kylmälaboratorion Aivotutkimusyksikön johtajana, erikoisalueenaan ihmisaivojen kuvantaminen. Hänelle on aikaisemmin myönnetty useita kotimaisia ja kansainvälisiä huomionosoituksia.
Suomi YK:n ihmisoikeustoimikuntaan
(Helsingin Sanomat 04.05.2004)
Suomi on seuraavan kolmivuotiskauden YK:n
ihmisoikeustoimikunnan jäsen. Valinta tapahtui tiistaina YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (Ecosoc), jonka puheenjohtajana
toimii tänä vuonna Suomen YK-lähettiläs
Marjatta Rasi. Toimikunnan jäsenyys kiertää
ja kokoonpanossa otetaan huomioon erilaisten maaryhmien edustus.
Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Sudan, minkä jälkeen Yhdysvaltain edustaja
poistui kokouksesta vastalauseena maan ihmisoikeustilanteelle, erityisesti rauhattomalla
Darfurin alueella. "Yhdysvallat ei halua osallistua tähän mielettömyyteen", sanoi Yhdysvaltain edustaja Sichan Siv.
Suomi oli toimikunnan jäsen edellisen kerran
1993–1995. Toimikunta kokoontuu vuosittain maalis-huhtikuussa Genevessä käsittelemään ihmisoikeuskysymyksiä. Suomi valittiin lisäksi YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan ja YK:n lastenrahaston Unicefin johtokunnan jäseneksi.
Suomalaisia KFOR:n johtotehtäviin

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2004)
Tasavallan presidentti Tarja Halonen on
määrännyt prikaatikenraali Antti Ensio Lankisen monikansallisen Keskisen prikaatin
(KFOR, Multinational Brigade Center/MNBC)
komentajan tehtävään 1. toukokuuta alkaen.
Prikaatikenraali Lankinen palvelee parhaillaan Kosovon KFOR-operaation yhteistoimintaelimen (Joint Implementation Commission)
komentajana.
Puolustusministeri Seppo Kääriäinen (kesk.)
määrännyt kommodori Georgij Alafuzoffin
toukokuun alusta lukien KFOR-operaation
yhteistoimintaelimen päällikön tehtävään
KFOR-organisaation kansainväliseen esikuntaan Kosovoon. Kommodori Alafuzoff palvelee parhaillaan Maanpuolustuskorkeakoulun
jatkotutkinto-osaston johtajana.
Nato pyysi Suomea pitämään joukkonsa Kosovossa (Helsingin Sanomat 02.04.2004)
Sotilasliitto Nato toivoo, että Suomi ei vähentäisi rauhanturvaajiensa määrää Kosovossa. Naton virallinen pyyntö saapui ulkoministeriöön perjantaina 2. huhtikuuta.

Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan ja tasavallan presidentin yhteiskokouksessa käsiteltiin perjantaina Kosovon
viimeaikaisia levottomuuksia sekä niiden vaikutuksia Suomen osallistumiseen Kfor-rauhanturvaoperaatioon alueella. Kokouksesta
annetun tiedotteen mukaan Suomi varautuu
nyt siihen, että rauhanturvaläsnäoloa jatketaan toistaiseksi nykytasolla.
Helmikuussa tasavallan presidentti päätti, että Kosovossa Kfor-operaatiossa olevien suomalaisten määrää vähennetään 150:llä
700:sta vuoden loppuun mennessä. Alueen
levottomuudet ovat silti muuttaneet tilannetta. Jotkut maat ovat jo ilmoittaneet lisäävänsä rauhanturvaajiensa määrää.
Suomi voi antaa erikoisjoukon myös Naton
operaatioihin

(Helsingin Sanomat 06.04.2004)

Suomi saattaa tulevaisuudessa lähettää hyvin varustetuista ammattisotilaista koostuvan
erikoisjoukon paitsi EU:n myös sotilasliitto
Naton johtamiin vaikeisiin kriisinhallintaoperaatioihin.
Suomi ja Nato-maat sopivat yhteisessä kokouksessaan, että Suomi selvittää vuoden
2005 loppuun mennessä mahdollisuutensa
lähettää erikoisjoukkoja tukemaan Nato-johtoisia operaatioita. Selvityksestä tuli Suomen
uusi rauhankumppanuustavoite. Tavoitteita
on nyt yhteensä 55. Erikoisjoukon suunnittelu on jo käynnissä puolustusvoimissa EU:n
tarpeita varten.
Suomesta halutaan vuokrata harjoitusalueita
sotilaille (Helsingin Sanomat 02.05.2004)
Useilla Euroopan mailla on haluja vuokrata
Suomesta harjoitusalueita ja koulutuspalveluja sotilaskäyttöön. Esimerkiksi Suomen ja
Puolan välillä käydään neuvotteluja puolalaisten hävittäjälentäjien kouluttamisesta
Kauhavalla. Hollanti on puolestaan Turun
Sanomien mukaan tiedustellut, voisivatko
hollantilaiset sotilashelikopterit harjoitella
Enontekiön alueella.
Puolustusministeri Seppo Kääriäinen (kesk)
sanoo lehden haastattelussa sunnuntaina,
että Suomi itse panostaa aktiivisimmin Kauhavaan, josta yritetään tehdä yksi Euroopan
sotilasilmailun yhteisistä koulutuskeskuksista. Valttina on väljä ilmatila.
Harjoitusalueiden vuokraamisen muille on
ottanut esille puolustusvoimien johto. Tällaisella toiminnalla on Kääriäisen mukaan puolustusvoimille taloudellista merkitystä, mutta
vaikutus on suurin itse paikkakunnalle. Suomen kilpailijaksi on jo tulossa Ruotsi, jonka
mittava säästöohjelma on jättämässä tyhjäksi runsaasti varuskuntia.
Kysely: Suomalaiset pelkäävät terrorismia
Euroopassa (Helsingin Sanomat 04.04.2004)
Nelosen uutisten teettämän kyselyn mukaan
suurimmalta osalta suomalaisista on mennyt
usko Euroopan turvallisuuteen terrorismin
vuoksi. Enemmistö suomalaisista, 57 pro-
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senttia, uskoo terroristien iskevän maanosaamme varmasti tai melko varmasti vielä
kuluvan vuoden aikana. Vain 7 prosenttia pitää varmana, ettei iskua tule.
Suomalaisista 30 prosenttia uskoo, että seuraava isku tehdään Britanniaan ja 26 prosenttia pitää Yhdysvaltoja todennäköisimpänä seuraavana iskukohteena. Muina terroristi-iskuille alttiina maina pidettiin mm. Irakia,
Ranskaa, Espanjaa ja Israelia.
Lomamatkaa ulkomaille on suunnitellut 38
prosenttia suomalaisista. Heistä 76 prosenttia vastaa, etteivät viimeaikaiset terroriteot
ole vaikuttaneet heidän lomasuunnitelmiinsa
millään tavalla. Turvallisuuden myöntää tulleen tärkeämmäksi 22 prosenttia vastaajista.
Viisi prosenttia on vaihtanut matkakohdetta.
Tutkimus teetätettiin Marketing Radarilla
24.–31. maaliskuuta.
Bodominjärven surmista epäilty vangittu

(Helsingin Sanomat 02.04.2004)

Espoon käräjäoikeus vangitsi perjantaina 2.
huhtikuuta neljän vuosikymmenen takaisista
kohumurhista epäillyn miehen. Miehen epäillään surmanneen kolme Boominjärvellä Espoossa retkeillyttä nuorta helluntaina 1960.
Rikoksesta epäilty oli tekohetkellä alle 20vuotias, pääkaupunkiseudulla asuva mies.
Tällä hetkellä hän on siis korkeintaan 63vuotias. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi, jossa
tutkintaa johtaa rikosylikomisario Tero Haapala. Haapalan mukaan mies otettiin kiinni
alkuviikosta ja hänet vangittiin perjantaina
todennäköisin syin.
Veitsellä aseistautunut mies kävi neljän teltassa nukkuneen nuoren retkeilijän kimppuun. Kaksi 15-vuotiasta tyttöä ja 18-vuotias
poika saivat surmansa, toinen 18-vuotias
poika jäi henkiin, mutta loukkaantui vakavasti.
Vuoden kuluttajatekopalkinto Jacob Södermanille (Helsingin Sanomat 12.03.2004)
Eduskunnan entinen oikeusasiamies ja EU:n
ensimmäisenä oikeusasiamiehenä toiminut
Jacob Söderman sai perjantaina Suomen Kuluttajaliiton kuluttajatekopalkinnon. Palkintoperusteiden mukaan Söderman on toiminut
poikkeuksellisen voimakkaasti kansalaisten
oikeuksien ja avoimen kansalaisyhteiskunnan puolesta.
Kuluttajaliitto pitää Södermanin toimintaa
yhteiskunnallisesti merkittävänä kuluttajatekona. "Söderman on EU:n ja aiemmin Suomen oikeusasiamiehenä korostanut avoimuutta jo asioiden valmisteluvaiheessa sekä
vaikeidenkin asioiden kansantajuista ja selkeää esittämistä", Kuluttajaliitto perustelee.
Paikallistoimintasarjan palkinnon sai haminalainen Kaakonkulman Kuluttajayhdistys, joka
perustamisestaan lähtien on ollut yksi Kuluttajaliiton vireimpiä paikallisyhdistyksiä.
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Suomen Kuluttajaliiton tunnustuspalkinto
osoitetaan vuosittain henkilölle ja kuluttajayhdistykselle, jotka ovat toimineet erityisen
kiitettävästi suomalaisten kuluttajien hyväksi.
Tuontiautojen mukana tulee myös varastettuja (Helsingin Sanomat 20.02.2004)
Käytettyjen tuontiautojen joukossa Suomeen
näyttää kulkeutuvan myös varastettuja ajoneuvoja. Keskusrikospoliisi löysi Suomen ajoneuvorekisteristä 14 jossakin Euroopan
maassa etsintäkuulutettua kulkupeliä.
Suomalaiset varaavat ahkerasti matkoja netissä (IT Viikko 20.02.2004)
Suomalaiset ovat lomamatkojen Internet-varaamisessa edelläkävijöitä Euroopassa, Finnmatkat kertoo. Matkailualan yhteenliittymän
World of TUI:n kansainvälisessä vertailussa
(16 Euroopan maata) Finnmatkat sijoittui Internet-varaamisessa kärkipaikalle.

vittäneelle Paperilla vai sähköisesti -tutkimukselle.
Suomeen biometriset passit ensi vuonna

(Digitoday 04.03.2004)

Biometriset tunnisteet otetaan käyttöön Suomen passeissa aikaisintaan toukokuussa
2005. Suomi on tällä aikataululla biometristen tunnisteiden käyttöönotossa kärkimaita,
arvioidaan sisäministeriössä.
Sisäasiainministeriön tietojen mukaan biometristen tunnisteiden käyttöönotto on
useimmissa EU-maissa vielä suunnitteluasteella, totesi sisäasiainministeri Kari Rajamäki torstaina.
Biometriikan avulla voidaan ministerin mukaan huomattavasti tehostaa henkilön tunnistamista ja siten parantaa laittoman maahanmuuton ja terrorismin torjuntaa.

(Digitoday 01.03.2004)

Euroopan unionin komissio valmistelee parhaillaan neuvoston asetusta EU:n kansalaisten passien turvatekijöistä ja biometriikkaa
koskevista vaatimuksista. Ehdotuksen mukaan EU:n passeissa tulee olla biometrinen
tunniste, joka on ensimmäisessä vaiheessa
kasvokuva. Toisessa vaiheessa suunnitellaan
perustettavaksi keskitetty, biometrisiin tunnisteisiin perustuva EU-passirekisteri.

Suomalaiset kuluttajat vastaanottavat laskunsa edelleen lähes pelkästään paperikirjeinä, vaikka ovatkin siirtyneet käyttämään
verkkopankkia pääasiallisena maksukanavana. Suomen Postin teettämästä tutkimuksesta ilmenee, että laskut halutaan paperimuotoisena myös tulevaisuudessa.

Rajamäen mukaan Suomen passilakiesityksessä pitää ottaa huomioon neuvoston asetuksen sisältö. Koska neuvoston asetuksen
valmistumisaikataulusta ei ole vielä tarkkaa
selvyyttä, kalliita investointeja ei ole tarkoituksenmukaista tehdä ennen sisällön varmistumista.

Yli 70 prosenttia kuluttajista ilmoittaa vielä
3-5 vuoden kuluttuakin haluavansa paperimuodossa myös verkkopankissa maksettavat
laskut ja ennakkotiedot suoraveloituksista.

Yhdysvallat on ilmoittanut viisumivapausohjelmassaan oleville maille, että ne säilyvät
ohjelmassa 26.10.2004 jälkeenkin, jos niillä
on suunnitelma biometristen passien käyttöönotosta. Tällöin näiden maiden kansalaisille ennen lokakuuta myönnetyt passit kelpaavat edelleen sellaisenaan ilman viisumia
matkustettaessa Yhdysvaltoihin.

Finnmatkat on monien muiden TUI:n yhtiöiden tapaan valinnut netin pääjakelukanavakseen ja panostaa entistä enemmän myös
verkkomainontaan.
Kuluttajat haluavat paperinmuotoisia laskuja

Noin 15 prosenttia vastaajista haluaisi ilmoituksen laskuista sähköpostilla ja 1-5 prosenttia tekstiviestillä. Vain 6 prosenttia vastaajista tyytyisi pelkkään suoralaskuun, eli
siihen että laskut tulisivat vain internetin
verkkopankkiin ilman erillistä ilmoitusta.
Vuonna 2003 kuluttajat vastaanottivat yli
240 miljoonaa laskukirjettä ja arviolta 20
miljoonaa sähköistä laskua.
Organisaatiot puolestaan vastaanottivat vajaat 110 miljoonaa laskukirjettä ja arviolta
200 miljoonaa sähköistä laskua. Vuonna
1995 sekä kuluttajat että organisaatiot vastaanottivat noin 135 miljoona laskukirjettä.
Sen jälkeen kuluttajien saamien laskukirjeiden määrä on kasvanut 76 prosenttia ja organisaatioiden vastaanottamien laskukirjeiden määrä on vähentynyt 20 prosenttia.
Tutkimuksen tulokset saatiin TNS Gallup
Oy:n GallupKanavassa joulukuussa 2003
tehdyssä kyselyssä johon vastanneet 1440
henkilöä ovat edustava otos yli 15-vuotiaista
laskuja saavista kuluttajista. Tutkimus on
jatkoa marraskuussa 2003 julkaistulle suoramarkkinoinnin vastaanottomieltymyksiä sel-

Yhdysvallat on ilmoittanut vaativansa
ICAO:n standardin mukaista biometrista passia. Standardin valmistelu on kuitenkin vielä
kesken.
Suomen valmistelut biometristen tunnisteiden käyttöönotosta ovat pitkällä. Suomi pyrkii varmistumaan siitä, että Yhdysvaltoihin
matkustaminen toteutuu mahdollisimman
joustavasti lokakuun 2004 jälkeenkin.
Kirjattu kirje sai kilpailijan sähköisestä turvapostista (www.infocenter.fi, Helsingin Sano-

mat 06.05.2004)

Postin kirjatulle kirjeelle on tullut sähköinen
kilpailija Turvaposti. Palveluntuottaja Info
Center Finland Oy markkinoi sitä turvallisena
vaihtoehtona normaalille sähköpostille.
Turvaposti.fi-palvelu tarjoaa turvallisen sähköpostin, jolla voi lähettää ja vastaanottaa
salatulla yhteydellä sähköpostia ilman oh-
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jelma-asennuksia. Palvelun avulla sähköpostin voi lähettää myös kirjattuna.
Turvaposti netissä www.turvaposti.fi
Kolmen miljoonan kännykkälipun raja rikkoutui (Digitoday 14.05.2004)
Yli puoli raitiotievaunujen lipuista ostetaan
tekstiviestillä.
Kolmen miljoonan tekstiviestilipun raja meni
rikki tiistaina Helsingissä. Erityisesti raitiovaunumatkustajat ovat ottaneet kännykkälipun omakseen, sillä raitiovaunuissa jo 55%
kertalipuista tilataan kännykkään.
Asiakaskysely paljastaa kännykkälippupalvelun olevan yhä matkustajien suuressa suosiossa helppoutensa ja nopeutensa vuoksi.
Aikuisten kertalipun saa matkapuhelimeensa
paluuviestinä lähettämällä tekstiviestin A641
lyhytnumeroon 16353. Kännykkälipun hinta
on 1,90 euroa, ja tilausviestin lähettäminen
on maksutonta. Lipun tulee olla vastaanotettu kännykkään ennen metrolaiturialueelle
menoa, raitiovaunuun tai lauttaan nousua.
Kännykkälippujärjestelmän HKL:lle toimittava Plusdial Oy on solminut yhteistyösopimukset järjestelmän viemiseksi myös muiden eurooppalaisten kaupunkien liikenteeseen.
Saksassa kännykkälippujärjestelmää edustavat Hamburg Consult GmbH ja Switch
Transit Consult GmbH, kumpikin johtavia julkisen liikenteen konsultointiyrityksiä omilla
markkina-alueillaan. Italian edustajat ovat IT
Systems S.r.l. Pohjois- Italian alueella ja Sicontra S.r.l. Etelä- Italiassa.
Ison Britannian paikallisedustajahaku on loppusuoralla, ja sopimukset viimeistellään toukokuun aikana.
Entinen Soneran toimitusjohtaja ja ministeri
Pekka Vennamo valittiin tammikuussa Plusdial Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Myös
Plusdial Oy:n liikennelaitososaaminen vahvistui merkittävästi, kun HKL:n entinen toimitusjohtaja Martti Lund aloitti hallituksen
jäsenenä toukokuun alussa.
Suomalaiselle sumukankaalle voi kirjoittaa

(Digitoday 14.05.2004)

Suomalainen yritys FogScreen on tohkeissaan uudesta tuoteinnovaatiostaan. Yhtiö on
aiemmin kehittänyt sumuvalkokankaan, jonka avulla kuvat voidaan heijastaa ilmaan ja
nyt ilmaan voi myös kirjoittaa ja piirtää, yhtiö tiedottaa.
FogScreenin mukaan ilmaan sumun avulla
projisoitava sumuvalkokangas muuttuu nyt
interaktiiviseksi "kirjoitusalustaksi". Lukukynän avulla ilmassa kelluvalle valkokankaalle
voi piirtää tai kirjoittaa ja teksti jää leijumaan ilmaan.
Firman mukaan ilmaan heijastettavan kosketusnäytön sovelluskohteita löytyy viihde- ja
mainosalalta (interaktiiviset, läpikäveltävät
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mainokset) sekä erilaisista yleisön käyttöön
suunnatuista infotauluista.
Fogscreen julkistaa interaktiivisen valkokankaansa San Franciscossa järjestettävässä
Wired Magazines´s NextFest -tapahtumassa
tänään.
Sumuvalkokankaan markkinointiin rakennetaan parhaillaan kansainvälistä myyntiverkostoa. Valkokankaita vuokrataan nykyisin
lukuisiin erilaisiin tapahtumiin ympäri maailmaa.
Tampereen teknillisessä yliopistossa kehitetty sumuvalkokangas perustuu innovaatioon,
jossa on luotu vedestä utuvalkokangas.
FogScreen leijuu ilmassa ja sille voidaan heijastaa sekä liikkuvaa että paikallaan pysyvää
kuvaa aivan kuten tavalliselle valkokankaalle.
Mullistava minikokoinen projektori Oulusta

(Tekes, 10.05.2004)

Oululaisen Upstream Oy:n kehittämä minikokoinen projektori on saanut yhtiön kotisivut
klikkausmyrskyn valtaan. Yhteydenottoja tulee ympäri maailmaa niin elektroniikkajäteiltä kuin autoteollisuudestakin. Tekes on ollut
mukana rahoittamassa tuotekehitystä.
Toimitusjohtaja Mikko Alasaarela arvioi mikroprojektorin kehittyvän markkinakypsäksi
ensi vuoden loppupuolella. "Löysimme muutaman teknologian, jotka antoivat uuden näkökulman projektorien valmistamiseen. Perustimme yrityksen ja laitoimme patenttihakemukset menemään."
Upstreamin teknologia perustuu niin sanottuun photon vacuum -tekniikkaan, jolla saadaan kerättyä fotonit valolähteestä erittäin
suurella hyötysuhteella. Tekniikka mahdollistaa tulitikkulaatikon kokoisen projektorin, joka tarvitsee teholähteekseen vain paristot.
"Yksi tärkeä ero nykylaitteisiin on myös se,
että monia kalliita optisia komponentteja ei
tarvita. Kun nykyprojektorit maksavat noin
900 euroa, meillä on mahdollisuus päästä alle 300 euron hintaan", Alasaarela sanoo. Laite ei myöskään tarvitse jäähdytystä.
Pieni ja edullinen projektori mahdollistaisi
muun muassa taskukokoisen videosoittimen
ja se voitaisiin integroida matkapuhelimiin ja
kannettaviin tietokoneisiin, jolloin näyttö voitaisiin heijastaa seinälle netissä surffatessa
tai Powerpoint-esityksissä.
Autoteollisuus on ollut kiinnostunut tekniikasta auton tuulilasille heijastettavan näyttömahdollisuuden vuoksi.
Kaksi ict-yritystä nappasi Halosen kansainvälistymispalkinnon (Digitoday 18.03.2004)
Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi
torstaina vuoden 2003 kansainvälistymispalkinnot kolmelle kansainvälisessä toiminnassa
menestyneelle yritykselle. Ict-puolella valinta
osui espoolaiseen sähköisen liiketoiminnan
ohjelmistoja kehittävään BasWare Oyj:hin ja

Ylä-Savosta kotoisin olevaan puunkorjuuseen liittyvää tietotekniikkaa valmistavalle
Ponsse Oyj:hin.
Palkinnonsaajat edustavat sekä suomalaisen
perusteollisuuden että kapean kansainvälisen markkinan osaamista.
Kolmas palkittu oli pirkkalalainen turvalasien
valmistuslinjoja ja lasin lämpökäsittelylaitteita valmistava Glassrobots Oy.
Tasavallan presidentti korosti puheessaan ulkomaankaupan merkitystä sekä suomalaisen
talouden kulmakivenä, että globalisaation
ohjaamisessa.
”On ollut ilahduttavaa nähdä, että suurten,
globaalimarkkinoilla asemansa vakiinnuttaneiden yritysten lisäksi maailmalla toimii
myös useita pieniä ja keskisuuria suomalaisyrityksiä. Pk-sektorin rooli taloudellisen kehityksen ja työllisyyden luomisessa on kaiken
aikaa kasvamassa sekä kansallisilla markkinoilla että maailmankaupassa”, muistutti
presidentti Halonen.
”Maailmalla toimivat suomalaisyritykset tuovat oman maan lisäksi työpaikkoja ja hyvinvointia myös niiden maiden kansalaisille,
joissa yritykset toimivat. Vähälle huomiolle
tuntuu usein jäävän yritysten työllistävä ja
myös hyviä käytäntöjä edistävä toiminta
viennin kohdemaassa”
Ella ja Niko vuoden 2003 suosikkinimet

(Väestörekisterikeskus 05.03.2004)

Ella ja Niko ovat vuonna 2003 syntyneiden
lasten suosituimmat etunimet, kun edellisvuoden suosikit olivat Sara ja Eetu. Sara oli
viime vuonna viidenneksi suosituin tytönnimi
ja Eetu puolestaan toiseksi suosituin pojannimi. Ellan sai ensimmäiseksi nimekseen 460
tyttöä ja Niko annettiin etunimeksi 551 pojalle.
Ellan jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet viime vuonna olivat Emma,
Anni, Siiri ja Sara. Pojille useimmin annetut
etunimet Nikon lisäksi olivat Eetu, Juho,
Veeti ja Lauri.
Kaikista tyttöjen saamista nimistä viisi suosituinta olivat edellisvuoden tapaan Maria,
Emilia, Sofia, Katariina ja Johanna. Pojillakin
pitivät pintansa samat nimet kuin edellisenä
vuonnakin eli Juhani, Mikael, Johannes, Matias ja Oskari. Jokin näistä nimistä on 28
%:lla kaikista viime vuonna nimen saaneista
tytöistä ja 26 %:lla pojista.
Spede äänestettiin hauskimmaksi suomalaiseksi (Helsingin Sanomat 25.03.2004)
Kaikkien aikojen hauskin suomalainen on nyt
valittu. Valitut Palat -lehden järjestämän äänestyksen ykköseksi kipusi huumorin ja keksintöjen moniottelija Spede Pasanen.
Spede sai mittelössä 40 prosenttia annetuista äänistä. Toiseksi sijoittui Speden työkumppani Vesa-Matti Loiri. Kolmanneksi
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hauskin oli äänestäjien mielestä PirkkaPekka Petelius.

Tulli takavarikoi ennätysmäärän Subutexiä
(Helsingin Sanomat 09.03.2004)

Työpaikkakiusattuja Suomessa jopa 200.000

Tulli takavarikoi viime vuonna ennätyssuuren
määrän heroiininkäyttäjien vieroitushoidossa
käytettävää lääkettä Subutexiä. Suomessa
huumeeksi luokiteltavaa ainetta takavarikoitiin yli 37.000 tablettia, kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2002.

(Helsingin Sanomat 26.02.2004)

Työpaikkakiusaamisesta ja työsyrjinnästä
kärsii maassamme 100.000 – 200.000 ihmistä. Työpaikkakiusatuille aiotaankin perustaa
uusi valtakunnallinen tukiyhdistys. Yhdistyksen perustava kokous pidetään tänään Helsingissä.
Ennestään maassamme toimii myös Kiusattujen Tuki ry, joka on pitänyt asialistallaan
sekä työpaikkakiusattujen että koulukiusattujen asioita.
Sähköisiä rikosilmoituksia vuodessa 23.000

(Digitoday 04.03.2004)

Poliisin sähköinen rikosilmoitusjärjestelmä on
ollut käytössä vuoden. 1.3.2003–1.3.2004
poliisi vastaanotti sähköisiä rikosilmoituslomakkeita yhteensä noin 23.000.
Suurin osa eli noin 9.000 sähköistä rikosilmoitusta lähetettiin Helsingin poliisilaitokselle. Muita suurimpia sähköisten rikosilmoitusten vastaanottajia olivat Espoon (3.000),
Vantaan (2.100), Tampereen (1.500), Turun
(1.300) ja Oulun (1.300) poliisilaitokset.
Eniten rikosilmoituksia tehtiin omaisuusrikosilmoitusten yleislomakkeella (7.500), polkupyörälomakkeella (5.600) sekä matkapuhelinlomakkeella (2.000). Vahingontekoilmoituksia tuli yksityisiltä runsaat 4.100 ja yhteisöiltä 2.600.
Sähköinen rikosilmoitus on tarkoitettu tehtäväksi vain sellaisista vähäisistä rikoksista,
joita varten on käytettävissä rikosilmoituslomake. Käytännössä nämä ovat omaisuus- ja
vahingontekorikoksia, joiden tutkinnassa ei
tarvita välittömästi poliisin apua eikä poliisia
pyydetä saapumaan paikalle. Rikosilmoitus
ohjautuu poliisilaitokselle rikoksen tapahtumapaikkakunnan perusteella. Rikosilmoitustietoja käsitellään poliisilaitoksella pääasiassa
virka-aikana.
Sähköinen rikosilmoitusjärjestelmä on poliisin mukaan toiminut luotettavasti ja yleisö
on löytänyt uuden tavan asioida poliisin
kanssa suhteellisen hyvin. Palvelua osataan
käyttää. Yleisöltä saatu palaute on ollut
enimmäkseen myönteistä.
Espoossa omaisuus- ja vahingontekorikoksista sähköisesti ilmoitettiin joka kuudes, Helsingissä joka seitsemäs, Vantaalla joka kahdeksas, Tampereella ja Oulussa joka kymmenes sekä Turussa joka 15.
Sähköisten rikosilmoitusten määrä näyttää
olevan suorassa suhteessa paikkakunnalla
kirjattujen vastaavien rikosten kokonaismäärään. Monilla pienillä paikkakunnilla sähköisiä ilmoituksia tehdään suhteessa saman
verran kuin kaupungeissakin.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Viime vuonna takavarikoitiin myös aikaisempaa enemmän marihuanaa, kannabista ja
kokaiinia. Sen sijaan hasista, heroiinia, amfetamiinia ja ekstaasia takavarikoitiin aiempaa vähemmän.
Subutexiä haetaan lähinnä Ranskasta ja Virosta, missä sitä saa helposti apteekista paikallisten lääkäreiden määräyksillä. Virosta
tabletteja Suomeen tuovat myös salakuljetukseen erikoistuneet kuriirit. Virolaisilla rikollisryhmillä on merkittävä rooli lähes kaikkien huumeiden salakuljetuksessa Suomeen.
Satoja apteekkeja toteuttamassa sähköisiä
reseptejä (Digitoday 25/03/2004)
Sähköiset reseptit kulkevat Kelan ylläpitämän reseptitietokannan ja apteekin välillä
turvallisessa SAL-Apteekkiverkossa, johon on
liittynyt jo noin 350 apteekkia
”Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen
on kestänyt useita vuosia, vaikka verkkoratkaisumme olisi mahdollistanut sähköiset reseptit jo pari vuotta sitten. Paljon työtä on
takana, mutta paljon on vielä edessäkin. En
usko, että vuoden testausajan jälkeen saamme vielä maan kattavaa sähköistä lääkemääräystä, mutta tavoitteena on kaikkien apteekkien mukaantulo järjestelmään lähivuosien aikana”, kertoo Suomen Apteekkariliiton
farmaseuttinen johtaja ja sähköisen reseptin
kehittämisen ohjausryhmän jäsen Sirpa Peura.
Apteekit odottavat sähköisen lääkemääräyksen helpottavan teknistä työtä, kun reseptin
tietoja ei tarvitse kirjoittaa uudelleen, vaan
ne voidaan siirtää suoraan apteekin reseptinkäsittelyjärjestelmään. Myös Kelan ja apteekkien välinen yhteistyö lääkekorvausasioissa yksinkertaistuu. Epäselvistä resepteistä
ja reseptiväärennöksistäkin päästään samalla eroon.
Asiakkaiden reseptit sisältävät arkaluontoista
ja salassa pidettävää tietoa, jonka siirtäminen tietoverkossa edellyttää mittavia järjestelyjä tietosuojan ja tietoturvan varmistamisessa.
Sähköiset reseptit kulkevat Kelan ylläpitämän reseptitietokannan ja apteekin välillä
vahvasti salattuina. Salaus toteutetaan Apteekkariliiton SAL-Apteekkiverkossa, jonka
tietoturva- ja salausjärjestelmät ovat huippuluokkaa.
”Emme ota riskejä apteekkien asiakkaiden
tietosuojassa ja tietoturvassa”, toteaa Apteekkariliiton IT-asiantuntija Toni Christiansen.

Apteekissakin reseptitietokantaan pääsevät
vain apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit
terveydenhuollon ammattihenkilöille myönnettävällä toimikortilla. Tietokantaan voi kirjautua vain asiakkaan valtuuttamana, ja jokaisesta käynnistä reseptitietokannassa jää
merkintä. Näin on haluttu estää tarpeeton
asiakkaan reseptitietojen selaaminen.
Testausvaiheessa apteekit vastaanottavat
sähköiset reseptit vielä melko hankalakäyttöisellä selainohjelmalla, eivätkä tiedot siirry
automaattisesti apteekin reseptinkäsittelyjärjestelmään.
”Nämä ovat kokeilun alkuvaiheeseen liittyviä
puutteita, joista pääsemme toivottavasti
eroon jo kesään mennessä”, Christiansen uskoo.
”Lääketurvallisuuden varmistamiseksi testaus on tehtävä huolellisesti. Vasta kun kaikki osapuolet ovat varmoja järjestelmän toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta, se
voidaan ottaa käyttöön maanlaajuisesti. Tähän menee varmasti vielä jonkin aikaa”, arvioi Sirpa Peura.
Yhä useampi työikäinen masentuu

(Digitoday 03.03.2004)

Sairauspoissaolot ovat vuosituhannen alussa
lisääntyneet. Yhä useammin syynä on mielenterveyden häiriö, etenkin masennus. Entistä useampi työntekijä luokitellaan myös lihavaksi, Työterveyslaitoksen tuore selvitys
kertoo. Eläköitymisaikeiden ehkäisyssä lääkkeenä toimivat esimerkiksi lähiesimiehen oikeudenmukaisuus ja mahdollisuus käyttää
työssä omia tietoja ja taitoja.
Työolojen viimeaikaista kehitystä selvittäneen Työterveyslaitoksen mukaan työolot
ovat Suomessa muuttuneet vuosituhannen
alussa pääosin myönteiseen suuntaan, mutta huolestumisen aiheitakin nähdään.
Kiire, stressi ja henkinen väkivalta ovat Työterveyslaitoksen mukaan vähentyneet työssä
jonkin verran viime vuosina. Samoin esimerkiksi tupakansavulle altistuminen työssä, raskaat nostot, taakkojen siirrot ja työväkivallan
uhka vähenivät.
Kielteisiä muutoksia viime vuosien aikana
ovat muun muassa sairauspoissaolojen lisääntyminen ja mielenterveyden häiriöiden,
erityisesti masennuksen osuuden kasvu sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden syynä.
Edellisestä selvityksestä eli vuodesta 2000
on lisääntynyt myös työikäisten paino. Lihaviksi luokiteltujen työntekijöiden määrä lisääntyi lähes kaikissa työssäkäyvien ikäryhmissä vuosien 2000 ja 2003 välillä, Työterveyslaitos kertoo. Tuoreen tutkimuksen mukaan joka viides yli 55-vuotiaista miehistä ja
naisista oli lihava.
Työterveyslaitoksen mukaan ruokateollisuuden "cokakolonisaatio" eli limsan, pikaruuan
ja makeisten kulutuksen kasvu on johtanut
siihen, että energiansaanti ravinnosta on
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vain lisääntynyt, kun taas työpäivä, työmatkat ja kotipuuhailu vaativat nykyisin vain vähän liikkumista.
Liikapaino kytkeytyy osin koulutukseen: vähän koulutetuilla on usein liikapainoa, kun
taas korkeasti koulutetuissa on eniten normaalipainoisia, Työterveyslaitos toteaa. Sosioekonomisista ryhmistä paino-ongelmia on
eniten yrittäjillä.
Keskeinen rooli ravintotottumuksiin vaikuttamisessa on tutkimuksen mukaan työpaikkaruokailulla. Se on yleisintä juuri korkeasti
koulutettujen työpaikoilla ja suurissa työyhteisöissä.
Työterveyslaitoksen selvityksessä on tarkasteltu myös työntekijöiden eläköitymisajatuksia. Niissä miehet ovat hieman naisia edellä.
Terveydellisistä tai muista syistä on eläkkeelle siirtymistä ennen vanhuuseläkeikää
ajatellut usein miehistä 18 prosenttia ja naisista 16 prosenttia. Tällainen ajatus yleistyy
miehillä hieman aikaisemmin kuin naisilla: jo
35–44-vuotiaista miehistä kertoi eläkettä
ajatelleensa usein 15 prosenttia, kun taas
naisista vain 9 prosenttia. 45–54-vuotiaiden
ryhmässä osuudet olivat 25 ja 21 prosenttia.
Sen sijaan 55 vuotta täyttäneistä naisista oli
eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää siirtymistä ajatellut usein lähes kolmannes, miehistä
joka neljäs.
Eläkeajatusten yleisyys oli yhteydessä työkyvyn lisäksi muun muassa stressin kokemiseen, työn henkiseen rasittavuuteen, vähäisiin mahdollisuuksiin käyttää tietojaan ja taitojaan työssä ja siihen, kohteleeko lähiesimies työntekijöitä oikeudenmukaisesti.
Sairaalat auki opiskelijavoimin kesällä

(MTV3 27.05.2004)

Sairaaloissa työskentelee tänä kesänä selvästi enemmän epäpätevää hoitohenkilökuntaa kuin edellisvuosina.
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa puolet kesäsijaisuuksia tekevästä hoitohenkilöstöstä on tänä kesänä opiskelijoita.
"Vastaava tilanne oli joskus 15 vuotta sitten.
Noin 30-50 prosenttia kesäsijaisista, uusista
sijaisista, jotka aloittavat meillä, on terveydenhuoltoalan opiskelijoita. Tämä on huomattavasti enemmän kuin aikaisempina kesinä, jolloin meillä on ollut mahdollisuus
saada valmiita kesäsijaisia, ammattiinsa
valmistuneita", sanoo hallintoylihoitaja Pirjo
Aalto Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.
Epäpätevään hoitohenkilöstöön joudutaan
turvautumaan kesän aikana aiempaa enemmän kaikissa Suomen sairaaloissa. Helsingissä kesäsijaisista kolmannes on opiskelijoita.
Epäpätevillä kesälomittajilla on riittänyt kysyntää myös Turussa, Oulussa ja Kuopiossa.
Pätevää hoitohenkilöstöä julkisen puolen sijaisuudet eivät kiinnosta.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

"Voi olla, että julkinen puoli ei houkuttele
palkkauksellaan eikä työmäärällään, ja on
tarjolla muita töitä, mihin voi hakeutua ammattitutkinnon jälkeen", Aalto arvelee.
Nuori ikä ei aina herätä luottamusta
Sairaanhoitajaksi opiskeleva Anu Rahko on
kesähoitajana jo toista kesää Tampereen
yliopistollisen sairaalan syöpäosastolla. Suhtaudutaanko häneen kuin ammattilaiseen?
"No ei ehkä, varsinaisesti, koska olen niin
nuori, niin potilaat eivät täysin luota, ehkä
iän takia. Monesti sitten varmistetaan sairaanhoitajalta tietoja tai pyydetään varmistamaan. En aina itsekään luota täysin itseeni, että pitää aika paljon varmistaa niitä asioita", Tampereen yliopistollisessa sairaalassa
työskentelevä Rahko sanoo.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä vakuutetaan,
ettei opiskelijoiden käyttö näy hoidon laadussa. Vakituiselle henkilöstölle epäpätevä
sijaistyövoima tietää kuitenkin suurempaa
valvontavastuuta.
Neljännesmiljoonaa suomalaista syö unilääkkeitä jatkuvasti

(Helsingin Sanomat 09.03.2004)

Unilääkkeiden kulutus on kasvanut vuodesta
1990 lähes 60 prosenttia. Kelan rekisteriin
tuli viime vuonna 20.000 uutta isojen unilääkepakkausten ostajaa, yhdeksän prosenttia
enemmän kuin 2002.
Jo lähes 240.000 ihmistä tarvitsee unilääkkeitä jatkuvasti. He ostavat isoja, 30 tai 100
tabletin pakkauksia, joita satunnaisesti unilääkkeitä käyttävät eivät tarvitse.
Kulutus kasvoi viime vuonna kaikissa muissa
ikäryhmissä paitsi perinteisten suurkuluttajien eli 75 vuotta täyttäneiden joukossa. Etenkin 45–64-vuotiaat naiset ostivat unilääkkeitä selvästi aiempaa enemmän.
Myös rauhoittavien lääkkeiden kulutus kasvaa tasaisesti, ja pitkäaikaisia käyttäjiä on
edelleen yli 150 000. Vanhukset ostavat eniten myös rauhoittavia lääkkeitä, mutta ero
muihin ikäryhmiin on pienempi.
Keinotekoisesti käynnistetyt synnytykset kasvussa (Suomen Sillan Uutisviikko 15/2004)
Keinotekoisesti käynnistetyt synnytykset ja
etukäteen suunnitellut keisarinleikkaukset
ovat lisääntyneet merkittävästi. Lääkäreiden
mukaan keinotekoisesti käynnistettyjen synnytysten määrän kasvun syy on yhä useampien vanhempien halu täsmäsynnyttää lapsensa oman arkensa kannalta parhaana
mahdollisena ajankohtana. Viime vuonna
syntyneistä lapsista kolmasosa syntyi tällä
tavoin ajastettuna.
Esimerkiksi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa etukäteen suunnitellut keisarinleikkaukset ja keinotekoisesti käynnistetyt synnytykset ovat arkipäivää. Viime vuoden
4.500 synnytyksestä lähes 1.500 ajastettiin
lääketieteen keinoin. Ajastetuissa synnytyksissä erilaiset komplikaatioriskit ovat suu-

remmat kuin normaalisynnytyksissä. Ajastettuihin synnytyksiin liittyy myös tavallista suurempi infektio- ja verenvuotoriski.
Aivovaltimopullistumataudin geeni on paikannettu (Yle Online 17.03.2004)
Kansainvälinen tutkijaryhmä on onnistunut
paikantamaan aivovaltimopullistumataudin
syntymiseen vaikuttavan geenin sijainnin.
Kromosomiin 19 paikannettu perinnöllinen
aivovaltimopullistuma voi aiheuttaa hengenvaarallisen aivoverenvuodon. Vuodon esiintyvyys Suomessa on maailman korkeimpia.
Puolet aivoverenvuotopotilaista menehtyy ja
noin viidennes jää kärsimään vaikeista ja pysyvistä neurologisista oireista. Vain 20 - 30
prosenttia prosenttia kaikista potilaista kykenee palaamaan entiseen työhönsä
Tutkijoiden geenilöydön toivotaan mahdollistavan riskipotilaiden tarkemman seulonnan.
Ennaltaehkäisy onkin tärkeä ja käytännössä
ainoa tapa hoitaa niitä, joilla tauti pysyy oireettomana.
Tutkimuksen tekivät Kuopion ja Helsingin yliopistolliset keskussairaalat yhdessä yhdysvaltalaisen Wayne Staten yliopiston kanssa.
Tulokset julkaistiin American Journal of Human Genetics -lehdessä.
Lapsen univaikeudet voivat johtaa päihderiippuvuuteen (Nelonen 25.04.2004)
Univaikeuksista kärsivät lapset käyttävät
kaksi kertaa todennäköisemmin päihteitä
teini-iässä kuin sikeästi nukkuvat taaperot.
Aikuisten univaikeuksien ja alkoholiongelmien yhteys on ollut hyvin tiedossa, mutta Michiganin yliopistossa asiaa tutkittiin ensimmäistä kertaa lasten näkökulmasta.
Tutkimuksessa tarkasteltiin 257 poikaa kymmenen vuoden ajan. Tutkijat kysyivät 3-5vuotiaiden poikien äideiltä, kärsivätkö heidän
lapsensa univaikeuksista tai väsymyksestä
päivän aikana. Kolmasosalla pojista oli ollut
univaikeuksia varhaislapsuudessa.
Kun pojat olivat ehtineet 9-11 vuoden ikään,
kysyttiin äideiltä, onko lapsella taipumusta
tarkkaavaisuushäiriöihin, aggressiivisuuteen,
ylivilkkauteen tai masennukseen. Poikien ollessa 12-14-vuotiaita heiltä itseltään kysyttiin
heidän juomatavoistaan, huumeidenkäytöstä
ja tupakoinnista.
Univaikeuksista kärsineet pojat olivat kaksi
kertaa useammin aloittaneet alkoholinkäytön, tupakanpolton ja huumekokeilut 14 ikävuoteen mennessä kuin sikeästi pienenä
nukkuneet ikätoverinsa.
Tutkijoiden mukaan univaikeuksien ja päihteidenkäytön välinen yhteys oli merkittävä,
vaikka huomioon otettiin sellaiset tekijät kuin
vanhempien alkoholismi sekä lasten masentuneisuus, aggressiivisuus ja tarkkaavaisuushäiriöt.
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Tutkijoiden mielestä on mahdollista, että
varhaislapsuuden uniongelmien ja päihderiippuvaisuuden takana on yhteinen neurobiologinen tekijä, jonka yksityiskohtia ei vielä
tunneta. Tutkijat korostavatkin, että jatkotutkimukset aiheesta ovat tarpeen.
Tutkimukseen osallistunut professori Maria
Wong huomauttaa, että vanhempien täytyisi
kiinnittää huomiota lastensa valitukseen
unettomuudesta tai väsymyksestä. Vanhempien pitäisi myös huolehtia siitä, että heidän
lapsensa nukkuvat säännöllisesti ja riittävästi. Nukkumaanmenoa edeltävä aika olisi hyvä pyhittää rentoutumiselle.
Myös Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelema uniekspertti toteaa, että nimenomaan vanhempien vastuulla on turvata lastensa yöunien riittävä määrä. Lapset eivät
hallitse väsymystään ja sanovat vain hyvin
harvoin itse, että heidän on mentävä nukkumaan.
Suomalaisnuorten kunto laskee

(MTV3 27.05.2004

Yhdeksäsluokkalaisille teetetyn arvioinnin
mukaan nuorison kunto on laskenut. Asenteet liikuntaa kohtaan ovat silti myönteisiä.
Suomalaisnuoret liikkuvat liian vähän. Yhdeksäsluokkalaisilla teetetyn arvioinnin mukaan vain puolet nuorista liikkuu terveyden
kannalta riittävästi. Viidennes ei urheile lainkaan koulun liikuntatuntien ulkopuolella.
Ikäluokan kunto on laskenut, mutta asenteet
liikuntaa kohtaan ovat silti myönteisiä.
Opetushallituksen selvityksessä testattiin lähes kahden ja puolen tuhannen oppilaan
kunto. Asennekyselyyn vastasi viisi tuhatta
oppilasta.
Kahvinjuonti voi pienentää diabetesriskiä

(Helsingin Sanomat 09.03.2004)

Suomalaistutkimuksen mukaan kahvinjuonti
näyttäisi pienentävän aikuistyypin diabeteksen riskiä.
Tutkimuksen mukaan vaikutus oli sitä voimakkaampi, mitä enemmän kahvia juotiin ja
suodatinkahvin vaikutus oli pannukahvia voimakkaampi.
Kokonaan tautia ei kuitenkaan kahvia juomalla nujerreta, sillä aikuistyypin diabetesta
sairastaa vajaat 160.0000 suomalaista ja
heidän määränsä on ennustettu kasvavan.
Kahvissa on akatemiaprofessori Jaakko Tuomilehdon mukaan kemiallisia yhdisteitä, joista useatkin voivat vaikuttaa elimistön sokeriaineenvaihduntaan.
Kansanterveyslaitoksen laajaan aineistoon
perustuva seurantatutkimus julkaistaan keskiviikkona amerikkalaisessa Journal of American Medical Association -lääkärilehdessä.
Tuomilehdon mukaan tutkimustulos on yhdenmukainen muutamien muiden hiljattain
valmistuneiden tutkimusten kanssa.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Tutkimus tehtiin osana Kansanterveyslaitoksen FINRISKI-tutkimusta, jossa on seurattu
noin 7.000 miestä ja 7.700 naista keskimäärin 12 vuoden ajan.
Itsetyydytys on terveysliikuntaa

(Tiede.fi 19.02.2004)

Lääkärikunta on yli 200 vuotta etsinyt itsetyydytyksen haittoja. Todellisuudessa vaaka
kallistuu hyötyjen puolelle. Parikymppisenä
päivittäin orgasmeja saaneilla miehillä esiintyy pappa-iässä muita vähemmän eturauhassyöpää. Virtsankarkailu on puolestaan
harvinaisempaa niillä naisilla, jotka harrastavat seksiä ja itsetyydytystä. Molemmat vahvistavat virtsanpidätyskykyä ylläpitäviä lantionpohjan lihaksia.
Tiedot ovat peräisin Kuopion yliopiston professorin Esko Länsimiehen Suomen lääkärilehteen kirjoittamasta katsauksesta. Länsimiehen mukaan itsetyydytystä pidettiin vuosituhansien ajan harmittomana ja merkityksettömänä itsestäänselvyytenä. Kaikki muuttui vajaat 300 vuotta sitten, kun lääkärit ja
rohtokauppiaat omaksuivat rahanhimossaan
aikakauden kirjallisuuden väitteet itsetyydytyksen sairaalloisuudesta. Alkoi kilpajuoksu
siitä, kuka keksii parhaan lääkkeen tai välineen itsensä näpelöinnin estämiseksi.
Länsimies vaatiikin nyt lääkärikuntaa - eräänlaisena katumusharjoituksena - edistämään kaikin keinoin itsetyydytystä. "Ehdotan, että lääkärit ryhtyvät suhtautumaan
masturbaatioon ihmisen arkipäivään kuuluvana terveyttä edistävänä toimena, osana
reipasta arkiliikuntaa", Länsimies kirjoittaa.
Hänen mielestään tehokas kampanjointi itsetyydytyksen puolesta kohentaisi kansanterveyttä.
Suomalaiset juovat limsaa jo 70 litraa vuodessa (Helsingin Sanomat 16.03.2004)
Suomessa virvoitusjuomien kulutus on kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut, ja jokainen meistä litkii limsaa keskimäärin peräti
70 litraa vuodessa. Aterioita ja välipaloja
syömme keskimäärin kuusi kertaa päivässä.
Tämä käy ilmi 16.03 julkaistusta Kansanterveyslaitoksen vuosittaisesta ravitsemuskertomuksesta.
Nautituista virvoitusjuomista neljäsosa on
keinotekoisesti makeutettuja light-juomia,
mutta sekään ei ole hyvä asia, sillä jatkuva
happohyökkäys syö hampaiden kiillettä. "Sehän on kuin olisi tuttipullo koko ajan suussa", tuomitsee tutkimusprofessori Pirjo Pietinen.
Vaikka aikuisten suun terveys on kohentunut, lasten hampaiden kunnon pitkään jatkunut hyvä kehitys on kääntymässä huonompaan suuntaan. Kodeissa pitäisi palata
säännöllisiin ateria-aikoihin, kehottaa erikoistutkija Marjaana Lahti-Koski. "Ei ole tarkoituksenmukaista syödä ja juoda koko ajan."
Koulujen karkki- ja limsa-automaattien poistamista ja korvaamista kunnon välipaloilla
tutkijat suosittelevat lämpimästi.

Joka kolmas valtuutettu kannattaa SuurHelsinkiä (Helsingin Sanomat 20.05.2004)
Lähes kolmasosa pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuutetuista kannattaa Helsingin,
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhdistämistä, käy ilmi MTV3:n uutisten kyselystä.
Lähes puolet Helsingissä vastanneista oli yhdistämisen kannalla, espoolaisvaltuutetuista
10 prosenttia ja vantaalaisista noin neljännes. Eniten "suur-Helsinki" sai kannatusta
vihreiltä. Kyselyyn vastasi 124 pääkaupunkiseudun 219 valtuutetusta.
Hallituksen selvitysmiehen Jussi-Pekka Alasen malli sai valtuutetuilta sen sijaan lähes
täydellisen tyrmäyksen. Pääkaupunkiseudun
yhteistyöhallitusta kannatti vain kuusi prosenttia kaikista vastaajista. Vantaalla Alasen
mallia kannatti kymmenen prosenttia vastanneista, Helsingissä neljä ja Espoossa kolme prosenttia.
Seitsemän yliopistoa kehittää älyvaatteita

(Digitoday 08.02.2004)

Kuusi pohjoismaista ja yksi liettualainen yliopisto ovat perustaneet älyvaatetutkimukseen erikoistuneen NEST-verkoston (Nordic
Centre of Excellence for Smart Textiles and
Wearable Technology). Verkostoa koordinoi
Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) älyvaatteiden SmartWearLab-tutkimusyksikkö.
Verkoston toiminta käynnistyy Pohjoismaisen
InnovaatioKeskuksen NICen (Nordisk InnovationsCenter) projektirahoituksella.
Verkostoon liittyneet yliopistot katsovat, ettei niillä yksinään olisi riittäviä resursseja
kansainvälisesti merkittävien älyvaatteiden
kehittelyyn.
Älytekstiilit ja puettava teknologia ovat asuja
tai muita tuotteita, jotka vastaanottavat informaatiota ympäristöstä ja reagoivat siihen
halutulla tavalla.
Tuotteisiin liitetään antureita ja elektroniikkaa tai käytetään materiaaleja, joiden ominaisuudet muuttuvat ympäristön mukana.
Tällaisia ovat esimerkiksi palo- ja kaivomiesten, vartijoiden, urheilijoiden ja sotilaiden
vaatetus.
Touko-kesäkuussa toteutetaan kaikissa osallistujamaissa muun muassa Road Show –seminaarisarja, jolla tiedotetaan älyvaatetekniikan mahdollisuuksista.
Seminaarien jälkeen kartoitetaan kiinnostus
käynnistää tutkimus- ja kehitysprojekteja joko kansallisella, pohjoismaisella tai eurooppalaisella tasolla.
Ensimmäinen Millennium-teknologiapalkinto
Berners-Leelle (Tekes 15.04.2004)
World Wide Webin keksijälle miljoona euroa
Suomen teknologiapalkintosäätiöltä.
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World Wide Webin keksijä englantilainen
Tim Berners-Lee nimettiin tänään 15.4.2004
ensimmäisen
Millennium-teknologiapalkinnon saajaksi. World Wide Web on merkittävällä tavalla parantanut kansalaisten mahdollisuutta saada oman elämänsä kannalta
keskeistä tietoa.
”Millennium-teknologiapalkinto on suomalainen kannanotto ihmisläheisen teknologian
puolesta”, valottaa Suomen teknologia palkintosäätiön hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Ihamuotila. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi innovaatiolle, joka
edistää merkittävästi ihmisten hyvinvointia,
perustuu humaaneihin arvoihin ja vauhdittaa
kestävää taloudellista kehitystä.

Pääministeri palkitsee tietoyhteiskunnan
parhaat käytännöt (Digitoday 17.05.2004)
Hallitus on käynnistänyt tietoyhteiskunnan
parhaat käytännöt -kilpailun osana tietoyhteiskuntaohjelmaa. Pääministeri Matti Vanhanen jakaa 80.000 euron palkintosumman
marraskuussa.
Kisan tarkoituksena on hallituksen mukaan
lisätä tietoisuutta jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä. Tavoitteena on edistää tietoyhteiskuntaan liittyvien hyvien käytäntöjen
leviämistä koko yhteiskunnassa sekä kannustaa innovatiivisuuteen ja jatkokehitykseen unohtamatta myöskään kansainvälisiä
markkinoita.

”Kansainvälinen palkintolautakunta katsoi,
että Berners-Leen innovaatiossa kiteytyy
erinomaisesti Millennium - teknologiapalkinnon henki,” perustelee palkintolautakunnan
puheenjohtaja, professori Pekka Tarjanne.
”WWW helpottaa sosiaalisten verkostojen
rakentamista, edistää hallinnon läpinäkyvyyttä ja demokratiaa sekä avaa uusia mahdollisuuksia tiedonhallintaan ja liike-elämään”.

Tämän vuoden palkintosarjat ovat sosiaalija terveydenhuolto, koulutus ja oppiminen,
e-työ, yhteistyöhankkeet, sähköinen liiketoiminta ja julkisten verkkopalveluiden laatukilpailu.

Tim Berners-Lee kehitti World Wide Webin
työskennellessään hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERN:issä, Sveitsissä. WWW
julkistettiin vuonna 1991. Berners-Lee loi ensimmäisen palvelimen, selaimen, sekä
WWW:n toiminnan kannalta keskeiset protokollat: URL-osoitteen, HTTP-välitysmuodon
ja HTML-kuvauskielen.

Tietoyhteiskuntaan liittyviä parhaita käytäntöjä kerätään tietoyhteiskuntaohjelman ja –
neuvoston yhteisille verkkosivuille osoitteeseen www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi.

Nykyisin Berners-Lee työskentelee WWW:n
parissa Massachusetts Institute of Technologyssä (MIT) Bostonissa. Hän on syntynyt
Lontoossa, Englannissa vuonna 1955 ja suorittanut loppututkintonsa Oxfordin yliopistossa.
Millennium-teknologiapalkinnon
myöntää
vuonna 2002 perustettu Suomen teknologiapalkintosäätiö, rahoituksensa sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta saava itsenäinen
säätiö.
Palkinto jaetaan innovaatiosta jollakin seuraavista aloista: energia ja ympäristö, informaatio ja tietoliikenne, uudet materiaalit ja
prosessit sekä terveydenhoito ja biotieteet.
Ehdotuksia palkinnonsaajaksi otetaan vastaan kaikilta maailman insinööri-, teknologiaja tiedeakatemioilta, korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta.
Millennium-teknologiapalkinnolle 2004 oli 78
ehdokasta 22 maasta. Palkinnonsaajan valitsi Suomen teknologiapalkintosäätiön hallitus
yksimielisesti eilisessä (14.4.) kokouksessaan
kansainvälisen palkintolautakunnan suosituksen pohjalta.
Palkinto jaetaan juhlavassa tapahtumassa
Finlandia-talossa keskikesällä 15.6. Palkinnon suojelija, Suomen tasavallan Presidentti
Tarja Halonen on kutsuttu ojentamaan palkinto.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii
liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen.

Maanantaina avattiin verkkosivut, jotka tarjoavat tietoyhteiskunnan kehittämisestä kiinnostuneille tietoa tietoyhteiskuntaohjelman
sisällöstä ja toteutumisesta sekä tietoyhteiskuntaneuvoston ja sen jaostojen toiminnasta.
Sivuilla on ilmoittautumislomake, jonka avulla voi ilmoittaa oman parhaan käytäntönsä
kilpailuun ja esitettäväksi verkkosivuilla.
Ympäristöpalkinto kukkimattoman koivun kehittäneelle tutkimusryhmälle

(Tekes, 04.05.2004)

Ekosäätiön vuoden ympäristöpalkinnon sai
tänä vuonna Joensuun yliopiston professori
Tuomas Sopasen ryhmä, joka onnistui siirtämään koivuun kukkimista estävän geenin.
Geenitekniikalla kehitetystä kukkimattomasta
koivusta ei leviä allergeenista siitepölyä ja
siksi asutuskeskukset ovat sille lupaava sovelluskohde. Koivun siitepöly on Suomessa
pahimpia allergisia oireita aiheuttava pienhiukkanen. Tavallisen koivun siitepöly voi
kulkeutua jopa satoja kilometrejä.
Tekes ja Suomen Akatemia ovat rahoittaneet
kukkimattoman koivun kehittämistä. ”Perustutkimuksellista projektia rahoitettiin, koska
konkreettisia tuloksia oli odotettavissa suhteellisen lyhyellä aikajänteellä ja teknologian
toimivuus voitiin näin osoittaa”, teknologiapäällikkö Riikka Heikinheimo Tekesistä sanoo.
Paitsi puiden kehittämisessä kukkimattomuudella voi olla laajoja vaikutuksia ympäristöystävällisen kasvigeenitekniikan kehittämisessä. Samaa ratkaisua, joka soveltuu koi-

vuun, voidaan mahdollisesti soveltaa myös
muiden geneettisesti muunneltujen kasvilajien saattamisessa kukkimattomiksi.
Lisääntymisen estymisen ohella kukkimattomuus merkitsee säästöjä kasvien energiataloudessa, mikä voi lisätä kasvien kasvua.
Linnonmaan neuleille Euroopan ympäristömerkki

(Suomen Sillan Uutisviikko 21/2004)

Vaatesuunnittelija Anne Linnonmaa on palkittu Euroopan ympäristömerkillä. Hän on
ensimmäinen suomalainen, jonka tuotteet
täyttävät EU:n tiukat ympäristökriteerit.
Niin kutsuttu EU-kukka –tunnustus on EU:n
ja ETA-maiden ympäristömerkki, joka myönnetään ainoastaan tiukat kriteerit täyttäville
tuotteille.
Euroopan ympäristömerkki netissä
www.eco-label.com,
suomeksi www.sfs.fi/ymparist/euroop.html
Anne Linnonmaa Oy netissä
www.annelinnonmaa.fi
Ruotsi johtaa Euroopan digikehitystä

(Digitoday 21.04.2004)

Uuden tutkimuksen mukaan Ruotsi on kaikista kehittynein digimaa Euroopassa ja perässä tulevat Tanska, Norja ja Suomi. Jupiter
Researchin Digital Life Indexin mukaan
Ruotsin menestystä vauhdittivat laajalti levinneet nopeat Internet-yhteydet sekä kännykät.
Euroopan maiden välillä on suuria eroja digitaalisten laitteiden ja palvelujen käyttöasteissa. ”Maat lähentyvät toisiaan taloudellisesti, mutta elämäntavoiltaan asukkaat ovat
yhtä erilaisia kuin ennekin. Parhaiten tämä
näkyy juuri digitaalisen teknologian käytössä” Jupiterin analyytikko Mark Mulligan toteaa.
Huonoiten 17 maan vertailussa pärjäsi Kreikka. Yleisesti voidaankin sanoa, että mitä etelämmäs mennään, sitä harvemmassa ovat
digitaaliset laitteet, satelliittilautaset ja Internet-yhteydet.
Omia kuvia postimerkkeihin

(Suomen Sillan Uutisviikko 12/2004)
Suomen Posti on kehittänyt järjestelmän,
jonka ansiosta asiakas voi käyttää omia valokuviaan postimerkeissä. Omakuvapostimerkissä haluttu kuva tulostetaan suoraan
postimerkkiin. Aikaisemmissa sovelluksissa
asiakkaan kuvasta on tehty erillinen tarra,
jonka on voinut siirtää merkkiin tai kuva on
painettu postimerkkiarkille varsinaisen postimerkin viereen.
Yrityksille palvelua on tarjottu jo vuoden
ajan. Kaikkien suomalaisten ulottuville se tulee 26.3. Posti arvioi omiin kuva-aiheisiin perustuvien merkkien määrän olevan jatkossa
1-2 miljoonaa kappaletta vuosittain.
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Idea asiakkaan omista postimerkeistä on herättänyt runsaasti mielenkiintoa myös ulkomailla, ja posti on käynyt esittelemässä tuotetta muun muassa Portugalissa ja Hongkongissa. Posti käy usean maan postin kanssa neuvotteluja tietotaidon ja tekniikan ostamisesta tai kopioinnista.
Väestörekisterikeskus täydensi
palvelua (Digitoday 22.03.2004)

Lomake.fi-

Väestörekisterikeskus kertoi maaliskuussa,
että sen tuottamia, sähköisen henkilökortin
avulla allekirjoitettavia verkkolomakkeita on
lisätty kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille
tarkoitettuun Lomake.fi- palveluun.
Niiden välityksellä täysi-ikäinen henkilö voi
tehdä etu- ja sukunimeään koskevia muutoksia.
Uudet lomakkeet tarjoavat Väestörekisterikeskuksen mukaan perinteisen menettelyn
rinnalle vaihtoehtoisen tavan muutoksista ilmoittamiseen -lomakkeiden täyttö, allekirjoitus ja lähetys hoituu sähköisesti.
Lomakkeet ovat saatavina sekä suomen- että ruotsinkielisinä.
Sähköisen henkilökortin avulla Lomake.fi:ssä
on jo aiemmin voinut tehdä muuttoilmoituksen sekä tarkastaa omat tietonsa väestötietojärjestelmästä. Tarkasta tietosi -palvelussa
on myös mahdollista muuttaa ns. itse ilmoitettavia tietoja eli ammatti-, asiointikieli-,
kutsumanimi- (jokin virallisista etunimistä),
sähköpostiosoite- ja äidinkielitietoja sekä
tehdä tietojenluovutuskielto.
Kaikki Lomake.fi:ssä olevat Väestörekisterikeskuksen lomakkeet saa näkyviin hakusanalla Väestörekisterikeskus. Rakennushankeilmoituksia lukuun ottamatta ne löytyvät
myös hakusanalla Maistraatit.

omat sukunimensä säilytti vain 7,5 prosenttia vihityistä pareista.

asteikolla erinomainen, hyvä, välttävä, huono. Vastauksia oli yhteensä yli 22.000.

Suurin osa aviopareista valitsee kuitenkin
edelleen yhteiseksi nimekseen joko pelkän
miehen sukunimen tai vaimolle kaksoisnimen. Vuonna 2003 jommankumman vaihtoehdon otti käyttöön 24 310 eli 81 prosenttia
avioliittoon vihityistä pareista (vuonna 1993
vastaava luku oli 87,4% ja vuonna 1986 se
oli 92,1%). Pelkän miehen sukunimen valitsi
22.069 paria ja vaimolle kaksoisnimen
2.241 paria.

Lentoyhtiöitä pyydettiin arvioimaan kolmessa
kategoriassa: paras lentoyhtiö lyhyillä lennoilla, paras business-lentoyhtiö ja paras
kaukolentoyhtiö. Lyhyillä lennoilla Finnairin
jälkeen toisena oli Jet 2 ja kolmantena Air
Berlin. Paras business-lentoyhtiö oli Virgin ja
paras kaukolentoyhtiö Singapore Airlines.

Vaimon sukunimen otti viime vuonna yhteiseksi nimekseen 377 eli 1,3 prosenttia vihityistä pariskunnista (0,7% vuonna 1993 ja
0,4% vuonna 1986). Pelkkä vaimon sukunimi oli 348 parilla ja 29 tapauksessa miehellä
oli kaksoisnimi.
Vuonna 2003 väestötietojärjestelmään rekisteröitiin yhteensä 30 025 vihkimisilmoitusta.
Suosituinta avioliiton solmimisaikaa ovat kesäkuukaudet. Kesä-, heinä- ja elokuussa rekisteröitiin yhteensä 13 577 vihkimisilmoitusta eli lähes puolet koko vuoden määrästä.
Suomessa vihkiminen voi olla kirkollinen toimitus tai siviilivihkiminen. Siviilivihkimisen
suorittavia viranomaisia ovat maistraattien
henkikirjoittajat sekä käräjäoikeuksien laamannit ja käräjätuomarit. Vihkimiseen liittyvistä asioista saa lisätietoa mm. maistraattien
internet-sivuilta,
www.maistraatti.fi.
Maistraatit hoitavat myös nimenmuutosasioita.
Väestörekisterikeskuksen internet-sivuilla on
maksuton nimipalvelu, josta voi hakea väestötietojärjestelmässä olevien etu- ja sukunimien lukumäärätietoja.
Finnair sai ruotsalaisen matkailupalkinnon

(Helsingin Sanomat 08.03.2004)

Voimassaoleva sähköinen henkilökortti on
tällä hetkellä noin 32 000 kansalaisella. Kaikki poliisin myöntämät henkilökortit ovat nykyään sähköisiä lukuun ottamatta alaikäisille
ilman huoltajan suostumusta annettavaa ja
väliaikaista henkilökorttia.

Finnair on saanut Ruotsin matkailualan Oscar-palkinnon. Kuusisataa ruotsalaista matkailun ammattilaista valitsi suomalaisyhtiön
Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Travel
News -ammattilehden vuosittain järjestämässä kyselyssä.

Siruton kortti poistui viime syyskuussa. Henkilökortti on voimassa viisi vuotta ja se maksaa 40 euroa.

Lehden esiraati oli asettanut ehdolle kuusi
lentoyhtiötä, joille matkailualan ammattilaiset antoivat pisteitä yhdestä kuuteen. Finnair voitti kisan pistein 4,59 ja British Airways
tuli toiseksi pisteillä 4,18.

Yhä useammat avioparit säilyttävät omat sukunimensä (Väestörekisterikeskus)
Avioliiton solmiessaan puolisot säilyttävät
yhä useammin omat sukunimensä. Tämä
käy ilmi Väestörekisterikeskuksessa valmistuneista tilastoista, joiden perusteella koko
1990-luvulle tyypillinen kehitys näyttää jatkuvan edelleen 2000-luvulla. Vuonna 2003
väestötietojärjestelmään rekisteröityjen vihkimisilmoitusten mukaan 5 338 eli 17,8 prosenttia kaikista vihityistä aviopareista säilytti
omat sukunimensä, kun vastaava luku kymmenen vuotta aiemmin oli 11,9 prosenttia.
Puolisoiden sukunimivalinnan teki mahdolliseksi vuoden 1986 alussa voimaan tullut sukunimilaki, nykyinen nimilaki. Vuonna 1986
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Finnair oli tulla valituksi parhaaksi lentoyhtiöksi myös mannertenvälisillä reiteillä. Finnair
jäi tässä sarjassa toiseksi vain vaivaisen sadasosapisteen ykkössijasta jääneenä.
Brittilukijat: Finnair paras lyhyillä lennoilla.

(MTV3, 11.05.2004)

Brittiläisten laatulehtien Guardianin ja Observerin lukijat ovat äänestäneet Finnairin
parhaaksi lentoyhtiöksi lyhyillä lennoilla
(Best short-haul airline) Travel Awards 2004
–kilpailussa. Lukijoita pyydettiin arvioimaan
lehtien välissä jaetulla kupongilla eri matkailupalvelujen tuottajilta saamaansa palvelua

Finnair palauttaa lämpimät ateriat Euroopanreiteilleen

(Suomen Sillan Uutisviikko 13/2004)

Finnair palauttaa lämpimät ateriat Euroopanreiteilleen noin vuoden tauon jälkeen asiakaspalautteen vuoksi. Uudistus astuu voimaan turistiluokassa 5.5. yli kaksi tuntia kestävillä lennoilla.
Finnair supisti tarjoiluaan monien muiden
lentoyhtiöiden tapaan säästösyistä, kun kriisit ja halpalentoyhtiöiden tuoma kiristynyt
kilpailu alensivat yhtiöiden tuloksia.
Finnair lisää lentojaan, kun yhtiön uusi MD11-kone aloittaa liikennöinnin kesäkuun alussa. Yhtiö panostaa varsinaisesti Kaukoidän
liikenteeseen, mutta myös Eurooppaan tulee
lisää vuoroja. Euroopassa yhtiö avaa uudestaan Dublinin suoran reitin, ja Zürichin,
Hampurin, Riian ja Manchesterin reiteille tulee lisävuoroja. Syksyllä avataan uusi Milanon-vuoro.
Söder Airlines keskeytti toimintansa

(Helsingin Sanomat 04.05.2004)

Tamperelainen lentoyhtiö Söder Airlines keskeyttää toistaiseksi toimintansa. Tampereelta pääasiassa Pohjois-Suomeen liikennöinyt
lentoyhtiö ilmoittaa toiminnan keskeyttämisen syyksi yhtiön ainoata konetta vaivanneet
tekniset ongelmat.
Yhtiön tiedotteen mukaan viisikymmentäpaikkaisen SAAB 2000 -koneen viat ja niistä
aiheutuneet katkokset liikennöinnissä ovat
aiheuttaneet yhtiölle kestämättömät kustannukset. Söder Airlines lomauttaa henkilökuntansa, kunnes selviää voidaanko toimintaa
jatkaa.
Joulukuun lopussa 2003 toimintansa aloittanut lentoyhtiö kuljetti alkuvuoden aikana
noin 13.500 matkustajaa.
WM-data Novo seuloo Viking Linen matkustajat (Digitoday, 12.05.2004)
Laivamatkustajien uusien turvallisuussäännösten astuessa voimaan heinäkuun alussa
Viking Line ottaa Helsingin ja Tukholman satamissa käyttöön järjestelmän, joka muuttaa
matkustajien nykyisiä laivalle saapumisen rutiineja. Uusi tunnistusmenetelmä on kehitetty WM-data Novon ja Viking Linen yhteistyönä.
Viking Line ei usko järjestelmän haittaavan
matkustajien mukavuutta: matkustaja pääsee laivaan tunnistauduttuaan matkalippunsa avulla uudella turvaportilla. Portin läpi

25

pääsee saman magneettikortin avulla, jolla
pääsee omaan hyttiinsä. Järjestelmä auttaa
varustamoa tunnistamaan, ketkä matkansa
selvittäneistä matkustajista todella menevät
laivaan, Viking Line kertoo.
Tunnistusjärjestelmä on käytössä maailmalla
muun muassa lentoasemilla ja pankeissa.
WM-data Novo vastaa hankkeen kokonaistoteutuksesta ja integroi uuden turvatarkastusjärjestelmän käytössä olevaan Viking Linen varausjärjestelmään.
Uudet turvavaatimukset ovat syntyneet osana Yhdysvaltain käynnistämää terrorismin
vastaista taistelua.
MEK tekee lumen eksotiikasta suomalaisen
brändin (Taloussanomat 18.03.2004)
Lumiloma Suomessa kilpailee hyvätuloisten
eurooppalaisten suosiosta Afrikka-safarin
kanssa.
Lumivarma, eksoottinen, monipuolinen, korkeatasoinen. Siinä suomalainen talvi eurooppalaisen matkailijan silmin - kunhan Matkailun edistämiskeskus MEK saa vauhdin päälle
uuden strategiansa brändäämisessä.
Nyt myydään mielikuvaa, tarkasti paketoituja
elämyskokonaisuuksia valikoidulle kohderyhmälle. Viesti tiivistyy siihen, mitä pohjan perillä varmimmin on tulijoille luvata: lumeen.
MEK kaavailee tekevänsä lumesta suomalaisen brändin.
Kun eurooppalainen matkailija lähtee talvilomalle omassa maanosassaan, on kohteena
useimmiten alppiseutu. Sitä Goljatia vastaan
ei Suomi-Daavidin kannalta lähteä kamppailemaan. Ei, vaikka lähinaapurit tekisivät niin.
”Suomen talvi on vahva tuote, mutta sen
ydin on kirkastamatta ja viesti terävöittämättä”,
MEKin
mainostoimistokumppanin
FCB/Espan luova johtaja Markku Vierula
luonnehtii.
MEK on laatinut vuoteen 2008 ulottuvan
suunnitelman, jossa talvi-Suomen matkailuvaltit on jaettu kolmeen koriin. Myyntiartikkeleina ovat talviurheilumahdollisuudet, erityistapahtumat kuten joulu ja kolmantena
seikkailut. Seikkailumatkailu on uusin ja kilpailijoilta tarkimmin varjeltunut alue. Siihen
kohdistuvat myös suurimmat odotukset.
Juuri sen uskotaan kiinnostavan pääkohderyhmää, hyvin toimeentulevia ja hyvin koulutettuja matkailijoita. Niitä, jotka joka senttiä
laskematta haluavat kokea jotakin uutta ja
ainutlaatuista.
Pohjoismaat ovat profiloituneet Suomen
kannalta ilahduttavan eri tavoin Euroopan
matkailumarkkinoille. MEKin markkinointiedustajana Benelux-maissa toimivasta Jyrki
Oksasesta ruotsalainen matkailumarkkinointi
Hollannissa näyttää kuin tarjolla olisi Itävalta
minikoossa. ”Keskustelin eilen erään matkailualan edustajan kanssa, ja hänen mukaansa
Suomen matkat kilpailevat lähinnä Afrikkasafarien kanssa”, Oksanen kertoo.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Suomen matkailusuunnitelmiin Ruotsin ja
Norjan linjavalinta sopii hyvin. Seikkailumatkailun tuotteita ruotsalaisilla on vähän. Yhdestä ruotsalaiskohteesta MEKin talvimatkailun tuotepäällikkö Anne Lind myöntää olevansa kateellinen. Absolut-vodkan avulla
ympäri maailman markkinoitu jäähotelli Jukkasjärvellä saisi kernaasti olla Suomen puolella.
Puoliaan Suomi joutuu joka tapauksessa pitämään tosissaan. ”Tavoitteemme on säilyttää nykyiset asemamme ja saada venäläisten matkailijamäärien hiipuminen pysähtymään”, Lind sanoo.
Suurimmat matkailijavirrat tulevat Venäjältä.
Venäjän uhka on maan omien talvilomailukohteiden nopea kehitys. Hyvinvoiva ylempi
keskiluokka on kaiken lisäksi kääntänyt katseensa kotiin. Nyt venäläiset rakentavat, sisustavat ja vaihtavat autoa. Matkailu on jäänyt taka-alalle. ”Potentiaalia markkinoilla on,
mutta monessa maassa Suomi on yhä tuntematon”, Lind huokaa
Esimerkiksi Saksassa MEK on tehnyt paljon
töitä. Silti saksalaisten mielikuva Suomesta
on yhä heikompi kuin Ruotsista tai Norjasta.
Suomi on vanhanaikainen, kaukana, vaikeasti saavutettava ja infrastruktuuriltaan kehnompi kuin kilpailijat. ”Siis mielikuvissa”,
FCB/ESpan suunnittelujohtaja Petteri Lillberg
tähdentää.
Siksi markkinoinnin on keskityttävä mielikuvien muuttamiseen. Tuotevetoista viestintää
ympäri Euroopan on jo kokeiltu. Nyt viestitään elämäntapaa: jos saksalaiset luulevat,
että Suomi on tylsä, niin kerrotaan heille, että oikeasti Suomi on luminen seikkailujen
maa.
Syksyllä käynnistyvä talvi-Suomen uusi mielikuvakampanja leviää kymmeneen Euroopan
maahan. Tv-, printti- ja verkkomainontaan
on varattu 2,1 miljoonaa euroa. MEK maksaa viuluista hieman yli puolet, Finnair antaa
pottiin puoli miljoonaa ja matkanjärjestäjät
ja suomalaiset matkailuyrittäjät saman verran yhteensä. ”Summa on yhtä suuri kuin aiempinakin vuosina, mutta nyt se on kohdennettu entistä tarkemmin. Se käytetään kärkituotteitten esittelyyn kärkikohderyhmälle”,
Lind kertoo.
Ensi talven menestystä pohjustavat Finnairin
useista eurooppalaisista kaupungeista tänä
talvena aloittamat suorat lennot Lapin eri
kohteisiin.
Menestys Britanniassa on suomalaisen matkailumarkkinoinnin tähänastinen tähtisaavutus. Suomi on noussut Pohjoismaista brittien
talvimatkailun ykköskohteeksi. Viime talvena
kävijöitä oli 126.000. Talvikohteisiin matkustaa vuosittain miljoona brittiä. MEK uskoo,
että uusi mielikuvamarkkinointi voisi taivuttaa osan Keski-Eurooppaan aikoneista vaihtamaan konetta.
Julkkisperhe Beckhamin salaiset matkat lumen maahan ovat mainiota sivustatukea
markkinointiponnistuksille, joissa pääkohde-

ryhmänä ovat hyvin toimeen tulevat kansalaiset. Luksusmatkailukohteeksi Suomesta ei
satunnaisista beckhameista tai madonnoista
huolimatta ole. Eikä tarvitsekaan. ”Tänne tulevat ihmiset hakevat muuta kuin tavanomaista luksusta. He haluavat esimerkiksi
yksityisyyttä, turvallisuutta ja puhtautta”,
Lillberg listaa
MEK ja mainostoimisto uskovat, että kolmeen segmenttiin tiivistetty tarjonta jättää
yhä valinnan varaa, eikä kertakäyttömatkailusta ole vaaraa. ”Joulun aikaan tulevat jo
kapasiteetin rajat vastaan. Suomi saa ja sen
pitääkin olla yksilöllisempi vaihtoehto kuin
alppimatkailu. Haaste on pikemminkin laajentaa Suomi-kuvaa niin, että saamme pidennettyä matkustussesonkia”, Markku Vierula pohtii. ”Nyt, kun painopisteet on määritelty, MEKin tehtävä on tukea, ohjata ja kouluttaa matkailuyrityksiä rakentamaan brändin mukaista palvelutarjontaa”, Lillberg lisää.
Mielikuvaa kohdemaissa MEK aikoo seurata
joka toinen vuosi tehtävin tutkimuksin. Seuraava etappi on jo selvillä: talven ja kesän
brändit pitää nivoa yhteen, jotta matkailupajoissa riittäisi töitä vuoden ympäri.
Suomesta löytyi uusi sudenkorentolaji

(Helsingin Sanomat 27.05.2004)

Suomesta on parin vuoden tauon jälkeen
löytynyt uusi sudenkorentolaji, ja samalla
kokonaan uusi suku. Idänkirsikorento, Sympecma paedisca, on järjestyksessä 54. Suomesta tavattu sudenkorentolaji.
Ensimmäinen havainto lajista tehtiin toukokuun puolivälissä Dragsfjärdin Örössa, kun
koirasyksilö eksyi Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijan Jaakko Kullbergin valopyydykseen. Ensilöydön jälkeen idänkirsikorento on havaittu ainakin Pellingistä sekä Virolahdella.
Kirsikorennot ovat pieniä ja vaaleanruskeita.
Niillä on omintakeinen tapa levätä molemmat siipiparit epäsymmetrisesti samalle sivulle kallistettuna, mitä muut korennot eivät
tee. Kirsikorennot talvehtivat aikuisina ja ne
lähtevät lentoon jo huhtikuulla ennen toukkina talvehtivia lajeja.
Todennäköisesti kirsikorentoja on tullut Suomeen jo tuhansia. Keski-Euroopassa idänkirsikorentoja on harvinaisena siellä täällä,
mutta yhtenäisempi levinneisyysalue ulottuu
Kaukoitään ja Japaniin saakka.
Helle-ennätykset menivät rikki

(Helsingin Sanomat 06.05.2004)
Kevään helle-ennätykset rikottiin torstaina 6.
toukokuuta Länsi- ja Etelä-Suomessa. Muun
muassa Vaasan seudulla lämpötila nousi iltapäivällä 27 asteen tuntumaan. Jo keskiviikkona 25 asteen helleraja ylittyi monilla paikkakunnalla Keski- ja Länsi-Suomessa. Mittausasemista korkein lämpötila kirjattiin keskiviikkona Porin lentokentällä, jossa lämpötila nousi 26,1 asteeseen.
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Näin lämmin kevät on melko harvinainen ilmiö. Edellisen kerran helteitä oli toukokuun
alussa kymmenen vuotta sitten.
Helsinki-Vantaan ulkomaanterminaali laajenee (Suomen Sillan Uutisviikko 13/2004)
Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkomaanterminaali laajenee syksyllä. Laajennus kolminkertaistaa kaukoliikenteen ja Schengen-alueen ulkopuolelle suuntautuvien lentojen
matkustajatilat nykyisestä. Alueelle tulee 12
uutta rajatarkastuspistettä, minkä odotetaan
nopeuttavan passintarkastuksia. Matkustajat
saavat myös muun muassa lisää odotustilaa
ja uusia palveluita. Laajennuksen kustannusarvio on 21 miljoonaa euroa.
Viinantuonnille Virosta laivayhtiöiltä 20 kilon
yläraja (Helsingin Sanomat 25.02.2004)
Viroon viinanhakuun mielivät joutuvat ottamaan huomioon laivayhtiöiden matkatavaroille asettaman 20 kilon painorajoituksen.
Varustamot eivät halua massiivisia olutlasteja tukkimaan käytäviä tai muitakaan tiloja.
Isot alkoholilastit laivatiloissa lisäisivät turvallisuusriskejä ja heikentäisivät matkustuksen viihtyisyyttä. Autolla matkustavia painorajoitus ei koske.
Viinaralli käynnistyi keskiyöllä

(Nelonen 01.03.2004)

Sadat juomarekat vyöryivät panimoilta ja verovapailta varastoilta Suomen teille puolen
yön jälkeen, kun alkoholivero laski kuun
vaihduttua.
Alkoholittomia virvoitusjuomia ei maanantaina eikä tiistaina juuri teillä liikkunut, sillä lähes kaikki kuljetuskapasiteetti on varattu alkoholijuomille.
Eniten alkoholiveron alentaminen laskee väkevän viinan ja oluen hintoja. Viinien hintoihin veroale vaikuttaa vähiten. Esimerkiksi
Koskenkorva-pullon hinta putoaa 9,20 euroon 14,35 eurosta.
Kalustemääräykset kismittävät terassinpitäjiä

"Olemme päässeet alkoholiviranomaisten
kanssa yhteisymmärrykseen, että anniskelualueen voi rajata aiempaa kevyemmin, esimerkiksi köysillä tai kukkaistutuksilla."
Kaikki ravintoloitsijat eivät ole purematta
nielleet uusia määräyksiä. "Toisaalta ymmärrän, toisaalta en. Kyllähän tuolla on todella
kamalan näköisiä terasseja, mutta on liian
yksioikoista kieltää kaikki penkit", sanoo ravintoloitsija Ari Hytönen, joka omistaa Kalliossa Roskapankin, Tenkan, Kallion Kaivotorpan ja Iltakoulun.
Haavikko saa vaieta Sonera-kirjan kirjoittajasta (Digitoday 26.03.2004)
Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan
Art Housen toimitusjohtajan Heikki Haavikon
ei tarvitse paljastaa Sonera-kirjan kirjoittajaa. KKO kumosi alempien oikeusasteiden
päätökset ja keskusrikospoliisin vaatimuksen
asiassa. Päätöksessä vedottiin vuoden vaihteessa sananvapauslakiin tulleisiin muutoksiin.

Kurkkukastike
Kurkkukastike kalan ja perunoiden lisukkeeksi.

Eteläruotsalainen Boråsin kaupunki on pistänyt perintätoimiston Kreikan koripallomaajoukkueen valmentajan ja nykyisen kansanedustajan Jannis Ioannidiksen perään karhuamaan 500 euron sakkoja. Uusi demokratia
–oikeistopuoluetta edustava Ioannidis pääsi
Kreikan parlamenttiin uutena kansanedustajana äskettäisissä vaaleissa.

1. Halkaise kurkku pituussuunnassa ja koverra pois siemenet. Leikkaa kurkunpuolikkaat ohuiksi viipaleiksi. Silppua sipuli.
2. Kuullota sipulia ja kurkkuviipaleita öljyssä,
kunnes ne hiukan pehmenevät. Lisää smetana ja keittele hetki.
3. Mausta maun mukaan ja tarjoa paistetun
tai savustetun kalan ja perunoiden kanssa.

Selkkaus sai alkunsa jo viime syyskuussa,
kun kreikkalaiset pelasivat Euroopan mestaruudesta Boråsissa Göteborgin tuntumassa.
Valmentaja Ioannidis pisti kentän laidalla tupakaksi, ja automaattihälytys kutsui paikalle
Boråsin palokunnan. Kaupunki lähetti valmentajalle laskun, mutta mitään ei kuulunut.

Kylmä kastike hapankurkuista

Ioannidis sanoi keskiviikkona uutistoimisto
Reutersille kuulevansa koko asiasta ensimmäistä kertaa.
Ruokapalsta

Tänä kesänä Helsingin keskustan terasseilla
ei nähdä halpoja muovituoleja, pirttikalustoja tai pitkiä penkkejä. Ne on kielletty Helsingin kiinteistöviraston antaman määräyksen
mukaan. Uudet vaatimukset koskevat lähes
550:tä terassia.

Juustoinen dippikastike
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1. Halkaise paprika ja poista siemenet. Silppua puolet paprikasta hyvin pieneksi. Toisen
puolikkaan voit suikaloida dipattavaksi.
2. Sekoita ainekset keskenään, tarkista maku ja viilennä ennen tarjoilua.

(Helsingin Sanomat 18.03.2004)

Kalliit hermosavut

Kastikkeita

"Syy on kaupunkikuvallinen. Monet terassit
ovat olleet todella pahannäköisiä karsinoita,
terassien irvikuvia", sanoo Helsingin kaupungin talo-osaston toimistopäällikkö Tapio Sademies. Sademies korostaa, että terassin pitäisi olla karsinan sijasta avoin oleskelutila.

2 dl kermaviiliä TAI ruuanvalmistusjogurttia
2 rkl chiliketsuppia TAI muuta makeaa mietoa chilikastiketta maun mukaan
puolet punaisesta paprikasta
ripaus mustapippuria
(murskattu valkosipulinkynsi)

1 vihreä kurkku
1 pieni sipuli tai pari vihersipulia
öljyä
1 tlk smetanaa
suolaa
mustapippuria
timjamia
silputtua ruohosipulia
(sinihomejuustoa muruina)

(Helsingin Sanomat 18.04.2004)

Helsingin keskustan kaikkien terassien luvat
päättyivät viime vuoden lopussa. Jatkoluvan
saa, kun terassin ulkonäkö on kunnossa. Todisteeksi on esitettävä kiinteistövirastolle kuvat tulevista kalusteista.

Punainen dippikastike

250 g raejuustoa
1/2-1 dl majoneesia
pieni omena
1 rkl sitruunamehua
ripaus sitruunapippuria
ruohosipulisilppua
1. Hiero raejuusto kulhossa mahdollisimman
tahnaiseksi. Sekoita joukkoon majoneesia
sen verran, että kastikkeesta tulee sopivan
paksua ja juoksevaa.
2. Kuori omena. Poista siemenkota ja raasta
hienoksi raasteeksi.
3. Sekoita omenaraasteeseen sitruunamehu
ja lisää se kastikkeen joukkoon ruohosipulisilpun kanssa. Mausta seos pippurilla.
4. Viilennä hyvin ennen tarjoilua.

1 dl majoneesia
1 dl bulgarianjogurttia
1-2 silputtua hapankurkkua
tomaattipyreetä tai ketsuppia
hunajaa maun mukaan
(yrttimausteita)
1. Sekoita kaikki aineet keskenään. Voit valmistaa kerralla suuremmankin erän, koska
kastike säilyy hyvin yli viikon jääkaapissa.
Kastike
on
terveellinen
maitohappobakteerien ansiosta. Tarjoa pastan, hampurilaisten, jauhelihapihvien ja grillatun makkaran lisäkkeenä.
Toimitus surffaili Internetissä
Jos olet koskaan ajatellut hakevasi töihin johonkin Euroopan Unionin Instituuteista kannatta sinun ehdottomasti vierailla Euroopan
henkilöstövalinnan toimistossa (European
Personnel Selection Office, EPSO). EU:n vakituinen henkilökunta valitaan avointen kilpailujen kautta, jotka julkaistaan Euroopan
Unionin virallisessa lehdessä ja ESPO:n netti
sivuilla.
Yleisvaatimukset kilpailuihin osanottajilta
ovat:
• Euroopan Unionin kansalaisuus
• Äidinkielen lisäksi vähintään yhden EU:n
virallisten kielen hyvä tuntemus.
EPSO netissä
http://europa.eu.int/epso/index_en.htm
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Avoimet kilpailu
http://europa.eu.int/epso/competitions/cont
home_en.htm
Virallinen lehti
http://europa.eu.int/eurlex/en/search/search_oj.html
Työskentely EU:n instituuteissa
http://europa.eu.int/epso/working/workhom
e_en.htm
Mittaa oma säteilytasosi STUKin laboratoriossa. Säteilyturvakeskus (STUK) on avannut
verkkoon virtuaalisen säteilylaboratorion,
jossa jokainen voi käydä selvittämässä oman
vuotuisen säteilyannoksensa, mitata esimerkiksi kodinkoneiden ja lentomatkustuksen
säteilytasoa virtuaalisella säteilymittarilla,
testata säteilytietämystään ja kokeilla vaatteiden uv-suojakertoimia.
www.sateilylaboratorio.fi/index.php
Katso myös Säteilyturvakeskuksen sivut
www.stuk.fi
Sähköinen Joensuun kaupunkiopas
www.joensuuopas.com
Thessaloniki, EXPO2008 kandidaatti kaupunki netissä www.thessalonikiexpo2008.gr
Suomalainen ohjelmistoyhtiö e-3 Systems
Oy on avannut osoitteessa www.biisi.fi patentoimaansa digitaaliseen jakelujärjestel-

mään perustuvan palvelun, joka mahdollistaa laillisen musiikin lataamisen, kuuntelemisen ja tallentamisen internetistä.
Uusi Suomen matkailuportaali avattu osoitteessa www.finland.com Englanninkielisestä
sivustosta löytyy hakujen avulla tiedot majoituksesta, nähtävyyksistä, tärkeimmistä tapahtumista sekä erilaisista kesä- ja talviaktiviteeteista. Myös kulkuyhteydet Suomeen ja
Suomen sisällä on esitelty kattavasti. Palvelusta voi myös varata esim. hotelli- ja mökkimajoitusta tai tutustua eri maiden Suomea
myyvien matkanjärjestäjien tarjontaan.
Palvelun tuottaja on Matkailuviestintä Comma Finland oy
Suomenkielinen www.lomasuomi.fi -portaali
tarjoaa yli 15.000 matkailutiedon paketin.
Matkailupalveluita voi hakea kaikista Suomen kunnista ja maakunnista eri teemojen
ja aihepiirien mukaan. Palvelusta löytyy
myös kätevä reittisuunnitteluohjelma ja sääpalvelu. Palvelun tuottaja on Matkailuviestintä Comma Finland Oy
Vitsejä
- Miksi Jouko on tyhmä?
- Joukossa tyhmyys tiivistyy.
---------- Jos hiekkakuoppa on 2 m syvä, 2 m leveä

ja 2 m pitkä, niin montako kuutiota siinä on
hiekkaa yhteensä?
- Ei yhtään. Sehän oli kuoppa.
---------- Jos kolmelta mieheltä menee talon purkamiseen viisi päivää, montako päivää menee
kuudelta mieheltä sen talon purkamiseen?
- Ei yhtään päivää. Ne kolme miestähän purkivat sen jo talon.
---------- Jos perheessä on kymmenen poikaa ja jokaisella pojalla on yksi sisko, montako lasta
perheessä on yhteensä?
- Yksitoista, koska kaikilla pojilla on vain yksi
ja sama sisko.
---------- Jos tusinaan mahtuu 12 markan kolikkoa,
montako 50 pennin kolikkoa mahtuu tusinaan?
- 12 kappaletta.
---------- Jos yhtä munaa pitää keittää kymmenen
minuuttia, kuinka kauan pitää keittää viittä
munaa?
- Kymmenen minuuttia.
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy syyskuussa 2004. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri
30.05

Helluntaipäivä

31.05.

Nokia Totally Board Thessalonikissa. Pyhänhengenpäivä Kreikassa.

04.06

Suomen puolustusvoimain lippujuhla

05.06

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys Thessalonikissa klo. 09.00 – 15.00, tavernassa “1901”.

06.06

Thessalonikin Suomi-koulun kevätjuhlat klo. 11.00, osoitteessa Mitr. Kallidou & Papagou, ApollonKalamarian urheilukentän vieressä. KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN!
Pyhän Kolminaisuuden päivä

07.06

Thessalonikin ruokafestivaalit, Aretsou:n rannassa, maanantaina klo. 20.30. Lisätietoja Päivi Pulkki-

21.06

Kesäpäivänseisaus.

25.06

Juhannusaatto. Seuran johtokunta vetäytyy kesätauolle ja palaa virkistyneinä tehtäviinsä elokuun aikana.

06.07

Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä.

25.07

Kirkastussunnuntai.

27.07

Unikeonpäivä.

11.08

Olympialaisten jalkapallokisojen esikarsinnat alkavat Thessalonikissa, Kaftanzoglio -stadionilla.

Georgopoulou, puh. 2310 950879 tai seuran sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis 2310 860555.

Klo. 18.00 jalkapallokisojen aloitus juhlat.
13.08 – 29.08

Ateena 2004 Olympialaiset

15.08

Neitsyt Marian taivaaseen astumisen päivä. Pyhäpäivä Kreikassa.

05.09

Seuran viides, vuoden 2004, kuukausitapaaminen, tavernassa “1901”, klo. 20.00

17.09 – 28.09

Parlympialaiset alkavat

18.09

Alustavien tietojen mukaan Suomi-koulu aloittaa syyslukukauden. Tarkistakaa päivämäärä vielä myöhemmin Suomi-koulun opettajilta.

22.09

Syyspäiväntasaus
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