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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Arvoisat lukijat, 
 
Thessalonikin Suomi-koulu täytti 10-vuotta!  
 
Suomi-koulut ovat tärkeitä maailmalla asuvi-
en suomalaisten lasten kannalta. Monikult-
tuuristen perheiden lapsille on tärkeää että 
he oppivat tuntemaan molempien vanhempi-
ensa kotimaan ja näin omat juurensa.  
 
Thessalonikin Suomi-koulussa opetetaan 

suomenkielen lisäksi mm. Suomen historiaa, 
tapoja ja kulttuuria mikä edesauttaa lasten 
identiteetin kehittymistä.  
 
Lapsistamme kehittyy kansainvälisiä, kielitai-
toisia sekä muita kulttuureja ja kansoja hel-
posti suvaitsevaisia aikuisia. Juuri tällaisia 
kansalaisia Eurooppa, ja koko maailma tar-
vitsee. 
 
Haluankin kiittää kaikkia niitä aktiivisia van-
hempia jotka omilla panoksillaan saivat tämä 
merkittävän teon aikaan 1990-luvun alussa, 
niin että Thessalonikin Suomi-koulu pystyt-
tiin aloittamaan syksyllä 1994. 
 
Suuri kiitos kuuluu myös Suomi-koulun opet-
tajille, jotka tekevät suunnattoman tärkeää 
työtä, suhteellisen pientä korvausta vastaan. 
Haluankin kiittää Thessalonikin Suomi-kou-
lun opettajia Riitta Douhaniarista, Sari Asi-
mogloua ja Simo Haavistoa heidän panos-
tuksesta auttaa meidän Thessalonikin suo-
malaisten lapsia oppimaan parempaa suo-
mea, sekä ymmärtämään suomalaisuutta. 
 
Erityisesti haluan kiittää Thessalonikin Suo-
mi-koulun opettajia siitä, että he tekevät kai-
ken opetuksen vain ja ainoastaan suomen-
kielellä! Oma tyttäreni käy kolmatta vuotta 
Thessalonikin Suomi-koulua, ja vasta tänä 
vuonna hän tajusi että opettaja osaa myös 
kreikkaa. Hän oli kuullut opettajan puhuvan 
erään kreikkalaisen vanhemman kanssa. 
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Suomi-koulun joulukortit myynnis-
sä! 

Kannata Thessalonikin Suomi-koulun toimin-
taa! 
 

 
Kortteja voi tilata pksuomiseura@yahoo.com.  
Hinta € 7 / 10 kpl + postikulut.  
Kortteja voi ostaa myös Suomi-koululta. 

Pohjois-Kreikan  
Suomi-Seuran 

  

PIKKUJOULUT 
 

Lauantaina 11.12,  
klo. 19.00 

Tavernassa ”1901” 
Osoite: Katouni 9, Thessaloniki (Lada-

dika), Puh: 2310 553141 
 

Illalliskortin hinta (sis. juomat) 
jäsenille € 15, 

ei-jäsenille € 17,  
Tuo mukanasi väh. € 3 arvoinen lahja 

 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 

maanantaina 06.12: 
Päivi, puh. 2310 950879, 
Outi, puh. 2310 445349, 
Suomi-koululla Riitalle, 

tai e-maililla 
                pksuomiseura@yahoo.com 
 

Vetoomus Yleisradion hallintoneuvostolle ja johdolle 
 

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö ovat kesän ja syksyn aikana 
ottaneet kantaa Yleisradion tehtävään palvella suomalaisia maailmalla.  
 

Yleisradiossa on harkittu ja valmisteltu varsin pitkälle meneviä suunnitelmia ulkosuoma-
laisten ja tilapäisesti maailmalla olevien suomalaisten radiopalvelujen supistamisesta lä-
hivuosina. Palvelut jäisivät vain satelliitteihin tai internetiin. Näiden lähetysten vastaan-
otto on kuitenkin usein vaikeaa tai mahdotonta, ja joka tapauksessa kalliimpaa kuin ra-
dion kuuntelu.  
 

Julkinen keskustelu on hidastanut Yleisradion suunnitelmia, mutta ei välttämättä muut-
tanut niitä. Toivomme, että myös Te osallistutte tähän keskusteluun ja allekirjoitatte 
vetoomuksen, jonka löydätte tämän tiedotteen lopusta. Se on myös tulostettavissa 
USPn kotisivuilta www.usp.fi /Ajankohtaista. Vetoomuksen voivat allekirjoittaa yksityis-
henkilöt ja yhteisöt. Yleisradion tulevaisuuden suunnitelmiin voi ottaa myös kantaa mm. 
Valtionhallinnon kansalaisfoorumilla www.otakantaa.fi tai olemalla suoraan yhteydessä 
Yleisradion hallintoneuvoston jäseniin. Yhteystiedot ovat osoitteessa  
www.yle.fi/yhteydet/johto.html  
 

Kiitos yhteistyöstä! 
 

Suomi-Seura ry ja Ulkosuomalaisparlamentti 

mailto:pksuomiseura@yahoo.gr
http://www.geocities.com/pksuomiseura/
mailto:pksuomiseura@yahoo.com
mailto:pksuomiseura@yahoo.com
http://www.usp.fi/
http://www.otakantaa.fi/
http://www.yle.fi/yhteydet/johto.html
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MAINOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Expatriumin 10-vuotisjuhlatarjous 
 
 
 
Voisitko saada enemmän irti ulkomailla viettämistäsi vuosista? Osaatko ratkaista 
mieltäsi painavat vero- ja eläkeasiasi mahdollisimman fiksusti? Pystytkö tekemään 
oikeita ratkaisuja lastesi kieli- tai kouluasioissa? Pysytkö ajantasalla Sinua ulkomailla 
asuvana Suomen kansalaisena koskevista muutoksista ja palveluista? 
 
Expatrium-lehti on ulkomailla asuvalle suomalaiselle tehty 100-sivuinen julkaisu ja 
korvaamaton tietolähde. Expatrium tarjoaa Sinulle monta mieleenpainuvaa lukuhet-
keä. Lehden jokainen numero sisältää helppolukuisia asiantuntija-artikkeleita, jotka 
käsittelevät muun muassa Suomen lainsäädännön muutoksia ja niiden vaikutuksia ul-
komailla asuviin kansalaisiin. 
 
Nyt Sinulla on tilaisuus hyödyntää Expatriumin juhlavuoden erikoistarjousta. Saat 6 
muhkeaa 100-sivuista lukupakettia (kesän Expatrium, syksyn Expatrium + vuosikerta 
neljä numeroa alkaen talven Expatriumista), Expatrium.fi -verkkotietopankin täyden 
käyttöoikeuden sekä 10 sähköistä uutiskirjettä hintaan 50 euroa (sis. postimaksut 
kaikkialle maailmaan).  
 
Toimi nopeasti ja tilaa itsellesi kuusi lehteä neljän hinnalla! Tarjous on voimassa 
15.12.2004 saakka. 
 
Lähetä tilauksesi osoitteella tilaukset@expatrium.fi. Merkitse otsikkoriville ‘Kreik-
ka’, ja kirjoita viestiin tilausosoitteesi (nimi ja osoite). Kerro, mikäli haluat laskun 
sähköpostitse. Laskun voi maksaa pankkiteitse tai luottokortilla, maksuohjeet saat 
laskun mukana. 
 
Tervetuloa aktiivisten lukijoiden kasvavaan joukkoon! 
 
Anna Iskala 
päätoimittaja 
 
****************************************************************** 
EXPATRIUM  
Ulkomailla asuvan oma aikakauslehti ja verkkopalvelu 
P. O. Box 557, FIN-00101 Helsinki, FINLAND 
Puh +358 9 654 141 
Faksi +358 9 622 4421 (tilaukset) 
e-mail tilaukset@expatrium.fi 
internet http://www.expatrium.fi 
****************************************************************** 

mailto:tilaukset@expatrium.fi
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Toivon, että Suomen päättäjät näkisivät 
Suomi-koulujen avustamisen sijoituksen, ei-
kä niinkään kuluna. Suomi-koulujen kasva-
teista tulee Suomelle tärkeitä lähettiläitä eri-
puolille maailmaa. Ehkä Suomi-koulujen op-
pilaat ovat myös osaratkaisu Suomen tule-
vaan työvoimapulaan, josta viime aikoina on 
kirjoiteltu niin paljon. 
 
Haluan tässä myös onnitella Hanian suoma-
laiset ry:tä ja heidän Suomi-koulua, jotka 
myös täyttivät tänä vuonna 10 vuotta. Pal-
jon onnea ja menestystä tulevaisuudessa! 
 
Lauantaina 4.12., klo 17.00, pidetään ad-
venttijumalanpalvelus Kreikkalaisevankeli-
sessa kirkossa (Hellenic Evangelic Church), 
osoitteessa P. P. Germanou. Jumalanpalve-
luksen pitää Rodoksen turistipappi Matti 
Tuomisto.  
 
Seuran pikkujoulut pidetään puolestaan lau-
antaina 11.12., klo 19.00 , tavernassa 
"1901", osoitteessa Katouni 9, Thessaloniki ( 
Ladadika). 
 
Sunnuntaina 12.12. klo. 18.00 alkaen on sit-
ten Suomi-koulun yhdistetyt joulujuhlat ja 
10-vuotisjuhlat, jotka pidetään City – hotel-
lissa, osoitteessa Komninon 11. 
 
Seuramme sääntömääräinen säännöllinen 
yleiskokous pidetään helmikuussa 2005. Ha-
luan muistuttaa kaikkia jäseniä aloitteiden  
viimeisestä toimituspäivästä, joka on 
31.12.2004. Toivomme jäseniltä aloitteita 
koskien seuramme toimintaa, jotta voisimme 
kehittää ja parantaa sitä. Myös kaikki uudet 
toimintaehdotukset ovat tervetulleita, niin 
kuin muutkin aloitteet. Aloitteet voi toimittaa 
seuramme sihteerille. 
 
Kutsu seuramme yleiskokoukseen lähetetään 
kaikille jäsenille alkuvuodesta. 
 
Ulkosuomalaisparlamentin 4. varsinainen is-
tunto järjestetään toukokuussa 2005. Pyy-
dänkin seuramme jäseniä miettimään aloit-
teita myös USPlle, ja toimittamaan ne seu-
ramme yleiskokouksen käsiteltäviksi.  
 
Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentin 
puhemiehistö ovat kesän ja syksyn aikana 
ottaneet kantaa Yleisradion tehtävään pal-
vella suomalaisia maailmalla. Tiedotteemme 
lopussa on Suomi-Seuran ja USPn vetoomus 
jonka toivon teidän kaikkien allekirjoittavan 
ja lähettävän sen Suomi-Seuraan yhteisen 
asian puolesta, 21.12.2004 mennessä. 
 
Tässä taas muutamia esimerkkejä siitä, mik-
si oleskeluluvat on hyvä pitää kunnossa:  
a) Kreikan poliisi vaatii nykyään ulkomaalai-

silta oleskelulupaa todistaessaan allekirjoi-
tuksen oikeaksi. 

b) Ulkomaalaisen kuolemantapauksessa, pa-
peri asioiden hoitamisen vuoksi on hyvä 
olla voimassa oleva oleskelulupa kuolin-
hetkellä. 

 
Tiedotteemme nimiehdotukset käsitellään 
piakkoin, ja vuoden 2005 ensimmäinen tie-
dote tuleekin sitten uudella nimellä. Kiitos 
kaikille, jotka lähettivät nimiehdotuksia. 

Haluan tässä vielä kiittää Simo Haavistoa, 
joka on tässä kuussa muuttamassa takaisin 
Suomeen, kaikesta siitä työstä minkä hän on 
tehnyt seuramme johtokunnan jäsenenä ja 
Thessalonikin Suomi-koulun opettajana. Hä-
nen panoksensa on ollut korvaamaton. 
 
Simo, toivotan sinulle koko seuran puolesta 
menestystä tulevaisuuteen! Äläkä unohda 
meitä! KIITOS SINULLE KAIKESTA! 
 
Toivotan kaikille tiedotteemme lukijoille 
omasta ja johtokuntamme puolesta hyvää it-
senäisyyspäivää, rauhallista joulua ja onnel-
lista uutta vuotta 2005.  
 
Nähdään pikkujouluissa! 
 
Marko Suomalainen 
puheenjohtaja 
 
Turistipapin jouluajan ohjelma 
 
Rodoksen turistipapin Matti Tuomiston jou-
luajan ohjelma vuonna 2004. 
 
Rodos 
26.11. Adventtihartaus Suomi-koulussa klo 

18.00 
12.12. Christmans Carol Service klo 19.30 
14.12. Suomi-seuran tilaisuus klo 18.00 
18.12. Joululaulut ja Kauneimmat joululau-

lut Santa Marian kirkossa klo 16.00 
 
Thessaloniki 
03.12. Vierailu Pohjois-Kreikan Suomi-seu-

ran johtokunnassa 
03.12. Vierailu Thessalonikin Suomi-koulus-

sa klo 10.00-12.00 
04.12. Joulukirkko ja Kauneimmat joululau-

lut Evankelisessa kirkossa klo 17.00 
 
Ateena 
05.12. Messu Pireuksen Merimieskirkossa 

klo 18.00, jonka jälkeen Suomen 
suurlähetystön tarjoamat kirkkokah-
vit 

 
Chania 
07.12. Joulukirkko ja Kauneimmat joululau-

lut Katolisessa kirkossa klo 19.30 
 
Rethymnon 
08.12. Joulukirkko ja Kauneimmat joululau-

lut Katolisessa kirkossa klo 17.00 
 
Heraklion 
09.12. Joulukirkko ja Kauneimmat joululau-

lut Katolisessa kirkossa klo 17.00 
 
Kos 
16.12. Joulukirkko ja Kauneimmat joululau-

lut Katolisessa kirkossa klo 19.00 
 
Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Kuukausitapaamiset 
 
Marraskuun seitsemäntenä päivänä pidettiin 
perinteiseen tapaan seuran kuukausitapaa-
minen tavernassa 1901, hyvän ruoan ja seu-
rustelun merkeissä. 
 

Ennen kuukausitapaamista osa seuramme 
jäsenistä kävi keilaamassa. 
 
Suomalaistapahtumia Kreikassa 
 
Hanian suomalaiset ry ja Suomi-koulu 10 
vuotta (www.finland.gr, 01.12.2004) 
 
Hanian suomalaiset ry ja Hanian Suomi-kou-
lu juhlivat 10-vuotistaivaltaan 14.11.2004 
Agia Marinan -kylässä. 
 
Lämminhenkisen juhlan alkusanat sekä yh-
distyksen ja koulun historiikin esitti Reetta 
Oksalampi-Kokkinakis kertoen myös mitä 
koulun ensimmäisistä oppilaista on tullut ai-
kuiselämässään. Tämän jälkeen kuultiin Eija  

Hyvän joulun terveiset 24.12.2004 
 
YLE TV1:n Hyvän joulun terveiset –oh-
jelma välittää suorassa aattoillan lähe-
tyksessä 24.12 ulkosuomalaisten joulu-
terveisiä Suomeen.  
 
Oman joulutervehdyksesi voit lähettää 
esimerkiksi kamerapuhelimella tai säh-
köpostilla jouluterveiset@yle.fi. Voit lä-
hettää tervehdyksesi myös postikortilla 
tai kirjeellä osoitteeseen Hyvän joulun 
terveiset, TV1 Viikoittaisohjelmat, PL 98, 
00024 YLEISRADIO, FINLAND.  
 
Tervehdyksesi voi olla esimerkiksi joulu-
runo, kuva tai korkeintaan minuutin mit-
tainen hyvälaatuinen kotivideo. 
 
Mikäli käytössäsi on videokamera, voit 
videoida tervehdyksesi ja lähettää ne 
meille. Noin minuutin mittaisessa ter-
vehdyksessä pyydämme kertomaan:  
- kuka tai keitä olette,  
- miten otatte joulun vastaan ja  
- keitä haluatte muistaa joulutervehdyk-
sellä 
 
Hyvän Joulun terveisiä välitetään joulu-
aaton suorassa lähetyksessä 19.05 - 
20.30, ja www.yle.fi/jouluterveiset/ si-
vuilla, josta löytyy myös lisätietoja ohjel-
masta ja terveisten lähettämisestä.  
 
Terveisiä vastaanotetaan 22.12. saakka. 
 
Ohjelma esitetään TV1:ssä kahdessa 
osassa. Ensimmäinen osa klo 16.00 - 
16.30 keskittyy ulkosuomalaisten joulu-
terveisten lähettämiseen ja toinen osa 
klo 19.05 - 20.30 välittää joulumusiikin 
lisäksi lähinnä kotimaan katsojien tervei-
siä.  
 
TV Finland välittää ohjelman satelliittilä-
hetyksenä myös Suomen ulkopuolelle. 
Lisätietoja TV Finlandin näkyvyydestä 
löydät osoitteesta www.yle.fi/tvfinland.  
 
Toivotamme teille iloista joulun odotus-
ta,  
 
Vesa Saarinen  
vesa.saarinen@yle.fi   
Suomen Yleisradio/TV1 Viikoittaisohjel-
mat 

http://www.cityhotel.gr/
http://www.cityhotel.gr/
http://www.usp.fi/
http://www.finland.gr/
mailto:jouluterveiset@yle.fi
http://www.yle.fi/jouluterveiset/
http://www.yle.fi/tvfinland
mailto:vesa.saarinen@yle.fi
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Ellinaksen johtaman kuoron esittämää mu-
siikkia, mm. Finlandia–hymni sekä Kalliolle 
kukkulalle -laulu, kuten myös kreikkalaisia 
lauluja suomen kielellä. 
 
Illan kunniavieraaksi oli saapunut Suomen 
Kreikan suurlähettiläs Ole Norrback rouvansa 
Vivi-Annin kanssa. Suurlähettilään puheesta 
välittyi arvonanto Haniassa tehtävää työtä 
kohtaan, kun hän mainitsi kukin Kreikassa 
asuva suomalaisen olevan myös maansa 
"ruohonjuuritason" suurlähettiläs. Suurlähet-
tiläs ojensi Suomi-Seuran myöntämät ansio-
merkit yhdistyksen aktiivisille jäsenille. Ho-
peisen ansiomerkin sai Reetta Oksalampi-
Kokkinakis ja pronssiset puolestaan Ritva 
Pöllänen-Psaroudaki, Marianne Bataki sekä 
Inge-Maj Lassfolk-Tsontou.   
 
Hanian maaherra oli lähettänyt juhlaan ter-
vehdyksensä läänin turismialan neuvonanta-
jan Marinakisin välityksellä. Eurooppatalon 
terveiset toi Stella Koutsupaki ja rethimnoni-
laisten puolestaan Aira Väyrynen-Larentzos. 
Tilaisuudessa luettiin myös Rodoksen turisti-
papin tervehdys sekä muiden Kreikan Suo-
mi-koulujen onnentoivotukset.  
 
Mukavaan iltaan kuului myös Suomi-koulun 
tyttöjen esittämät modernit tanssit sekä poi-
kien omatekoinen runo läksyjen paljoudesta. 
Lopuksi kuultiin lasten laulama "Paljon on-
nea vaan Suomi-koulu". Ilta päättyi kreikka-
laisiin tansseihin orkesterin tahdittamia. 
 
Kokkolan Nuorisokuoro Ateenan kuoro-olym-
pialaisten kultamitalistiksi (www.finland.gr, 
19.11.2004) 
 
Keski-Pohjanmaan konservatorion yhteydes-
sä toimiva Kokkolan Nuorisokuoro saavutti 
Ateenassa 14.11. päättyneissä kansainväli-
sissä kuorokilpailuissa, "10th Athens Interna-
tional Choirfestival", 1. sijan ja kultamitalin 
lapsikuorosarjassa sekä kunniamaininnan 
erillisessä folklore - sarjassa yhdessä unkari-
laisen, brasilialaisen ja slovenialaisen kuoron 
kanssa. Kari Pappisen johtama laulajisto ylitti 
ainoana kuorona nuoriso- ja lapsikuoroista 
85 pisteen kultamitalirajan ja voitti kanssa-
kilpailijansa yli viiden pisteen marginaalilla. 
Kuoro esitti lauantain ja sunnuntain kilpai-
luissa Pekka Kostiaisen ja Josef Karain mu-
sikkia.   
  
Kuoronjohtaja Kari Pappinen oli tyytyväinen 
kuorolaisten suoritukseen erittäin kuumissa 
ja vaativissa olosuhteissa ja totesi ohjelmis-
tovalinnan ja ilmaisun yhä tärkeämmäksi ny-
kypäivän kilpailussa. Kansainvälisen juryn jä-
senet olivat Ranskan, USAn, Puolan ja Bul-
garian tuomareita.  
 
Kuoro osallistui myös sunnuntain Grand Prix 
kilpailuun kolmen muun kultamitalikuoron 
kanssa. Koko festivaalin pääpalkinnon 5000 
€ voitti budapestiläinen St.Angeligan tyttö-
kuoro. Kokkolan Nuorisokuoro sijoittui Grand 
Prix kilpailussa sijoille 2 - 4 yhteensä 50 ko-
ko festivaalin eri sarjoihin osallistuneiden 
kuorojen joukossa. 
 
Suomen suurlähetystön ja Kreikan teollisuus-
liiton seminaari (www.finland.gr 21.10.2004) 

Suomen suurlähetystö ja Kreikan teollisuus-
liitto (SEV) järjestivät 11.10.2004 yksipäiväi-
sen seminaarin Kreikan teollisuusliiton tilois-
sa Ateenan keskustassa esitellen suomalais-
ta talouden kehittämismallia. Tilaisuus oli 
kohdennettu lähinnä Kreikan hallinnolle ja 
tapahtuma sai laajaa näkyvyyttä myös Krei-
kan mediassa. Suomalaisten puolelta puhuji-
na olivat suurlähettiläs Ole Norrback, Euroo-
pan Investointipankin varapresidentti Sauli 
Niinistö, opetusministeriön kansliapäällikkö 
Markku Linna, EK:n johtaja Erkki Hellsten se-
kä professori Juhani Kuusi.   
 
Suomalaisten puhujien esityksissä käsiteltiin 
Suomen kokemuksia vahvan talouden raken-
tamiseksi, koulutuksen tärkeyttä Suomen kil-
pailukyvylle, hallituksen roolia t&k –politii-
kassa, IT-alan kehittymistä Suomessa ja eri-
tyisesti Nokian tapausta sekä työmarkkina-
politiikkaa Suomessa. Kreikan puolelta pu-
heenvuoroja käyttivät Kreikan teollisuusliiton 
puheenjohtaja Odysseas Kyriakopoulos ja 
varapuheenjohtaja Athanasios Lavidas, Krei-
kan kauppa-ja teollisuusministeriön poliittiset 
valtiosihteerit Ioannis Tsoukalas (tutkimus) 
ja Spyros Papadopoulos (teollisuus) sekä 
Itämeren meriliikenteeseen etabloitumispro-
sessistaan Attica Group:in (Superfast Fer-
ries) toimitusjohtaja Alexandros Panagopou-
los.  
 
Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja Kreikan 
teollisuusliitto toivoi että Kreikka voisi käyt-
tää hyödykseen Suomen kokemuksia. Suomi 
on jälkeenpäin saanut paljon myönteistä jul-
kisuutta tiedotusvälineissä. Varsinkin Suo-
men opetusjärjestelmä on suuren huomion 
kohteena. Suomen asema vähiten korruptoi-
tuneena maana maailmassa on myös herät-
tänyt laajaa huomiota. 
 
Suomi-Seura ja USP tiedottavat 
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)  
 
Kutsu ulkosuomalaisparlamentin neljänteen 
varsinaiseen istuntoon 
 
Tervetuloa ulkosuomalaisparlamentin neljän-
teen varsinaiseen istuntoon, joka pidetään 
23. – 24.5.2005 Helsingin Finlandia-talolla. 
Istunnon lisäksi järjestetään jo perinteeksi 
muodostunut ulkosuomalaissenioriseminaari 
ja ulkosuomalaisnuorille tarkoitettu tapahtu-
ma perjantaina 20.5.2005. Samana päivänä 
pidetään myös monikulttuurisia avioliittoja 
koskeva seminaari.  
 
Toivotamme teidät myös tervetulleeksi sun-
nuntaina 22.5.2005 Helsingin Tuomiokirkos-
sa pidettävään ulkosuomalaisjumalanpalve-
lukseen. Samana päivänä USP:n alueet pitä-
vät aluekokouksiaan. Maanantaina 23.5. ko-
koonnumme Helsingin kaupungintalolla jär-
jestettävälle iltavastaanotolle, jonne kaikki 
istuntoon osallistuvat ovat tervetulleita.  
 
Istuntoon voi lähettää edustajiaan kaikkia 
USPn säännöt vahvistaneet yhteisöt seuraa-
vasti:  
- yksi edustaja, kun yhteisön jäsenmäärä 

alle 500  
- kaksi edustajaa, kun yhteisön jäsenmäärä 

on yli 500 

- kolme edustajaa, kun yhteisön jäsenmää-
rä on yli 1000 

 
Lue lisää USP:n kotisivuilta www.usp.fi koh-
dasta ”Ajankohtaista”. 
 
USPn puhemiehistön syyskokous 
 
USPn puhemiehistön syyskokous pidettiin 
Helingissä 4.-5.10.2004 
 
Ensimmäisen kokouspäivän aluksi kuulimme 
Radio Finlandin päällikön ja Suomi-Seura 
ry:n hallituksen jäsenen Juhani Niinistön kat-
sauksen YLEn Radio Finlandin nykytilasta.  
 
Toisen kokouspäivämme päätteeksi olimme 
YLEssä tarkoituksenamme keskustella ulko-
maanlähetysten tilasta YLEn hallintoneuvos-
ton työjaoston kanssa. Paikalle oli hallinto-
neuvostosta tullut ainoastaan sen puheen-
johtaja Markku Laukkanen. Muut yhtiön puo-
lesta paikallaolijat olivat ohjelmajohtaja 
Heikki Peltonen, TV:n ohjelmistokeskuksen 
päällikkö Ilkka Koskimies sekä osaamiskes-
kuksen päällikkö Kari Risberg. 
 
Kertasimme jälleen sen, mikä valtava vahin-
ko ja menetys olisi, jos YLE lopettaisi ulko-
maille suunnatut lähetyksensä kokonaan ny-
kyisellä tekniikalla. Totesin puheenvuoros-
sani, että siirtyminen internetlähetyksiin ro-
mahduttaisi kuuntelijamäärät. Ulkosuomalai-
set jäisivät käytännössä kokonaan vaille uu-
tisia koto-Suomesta. Laukkanen pohti, että 
ulkomaanlähetyksen vaatimat varat (n. 3,5 
milj. euroa/v) pitäisi saada valtion budjetis-
ta. Päätöksiä asian suhteen ei YLEssä vielä 
ole tehty. Sovimme, että tapaamme YLEn 
edustajat seuraavan kerran toukokuussa en-
si vuonna. 
 
Toisen kokouspäivän aamuna tapasimme 
työministeri Tarja Filatovin ministeriössä. 
Läsnä olivat myös suunnittelija Irma Heikki-
lä-Paukkonen sekä ylitarkastaja Olli Sorai-
nen. Aiheena oli tietenkin ulkosuomalaispo-
liittinen ohjelma, jonka viimeisimmästä luon-
noksesta ministeri totesi, että sen on oltava 
toteutettavissa nykyisten budjettiraamien 
puitteissa. Päätös vaatii koko hallituksen si-
toutumista ja siksi ohjelmassa olevia kantoja 
olisi lievennettävä. Ohjelman nykyinen versio 
vaatii siis vielä ministeriön sisäistä virkamies-
työtä. Totesin keskustelussa, että ohjelman 
tärkeydestä vallitsee siis yksimielisyys, mutta 
ongelmaksi näyttää muodostuva rahoitus. 
 
Tapaamisemme II valtionvarainministeri Ul-
la-Maj Wideroosin kanssa kosketteli odote-
tusti lähdeveroa. Nyt saimme ensimmäisen 
kerran valoa tunnelin päähän, kun ministeri 
ilmoitti, että päätös toimeenpanosta on odo-
tettavissa vuoden 2006 aikana, aikaisintaan 
sen alussa. 
 
Mietittävänä on kolme vaihtoiehtoa: 
1. USPn esittämä yksinkertainen malli eli 

35%:n alentaminen 25%:iin 
2. progressiivinen verotus 
3. porrastus (alle 200 euron eläkkeistä ei pe-

rittäisi veroa, 200-400 euron eläkkeistä 
x%.. jne) 

http://www.finland.gr/
http://www.kpkonsa.fi/
http://www.kpkonsa.fi/kurork.htm
http://www.finland.gr/
http://www.finland.gr/
http://www.fgi.org.gr/online/
http://www.fgi.org.gr/online/
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
http://www.minedu.fi/
http://www.nokia.fi/
http://www.attica-enterprises.com/
http://www.suomi-seura.fi/
http://www.ups.fi/
http://www.usp.fi/
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Viime vuonna ulkomailla asui 25.800 Suo-
mesta työeläkettä saavaa. Keskimäärin ulko-
maille maksettu työeläke oli 310 euroa. 
 
Tapaamisessa olivat lisäksi läsnä finassineu-
vos Antero Toivainen ja ministerin erityis-
avustaja Stefan Svenfors. 
 
Tapasimme ministeri Kari Rajamäen edus-
kunnassa ja aiheena oli kansalaisuusilmoi-
tusmaksun alentaminen. Paasio totesi mm, 
että yksi kansalaisuusilmoitus ei millään voi 
lisätä hallinnon kuluja 300 eurolla. Erityisesti 
isot perheet, joilla on 18 vuotta täyttäneitä 
lapsia, joutuvat kohtuuttoman taloudellisen 
rasituksen alle. Ministeri lupa panna harkin-
taan "perhepakkauksen" ja ilmoitti, että 
muutoinkin ilmoituksen ns. omakustannus-
hinta tarkistetaan kuluvan vuoden lopulla. 
 
Toisena kokouspäivänä puhemiehistö oli Ra-
dio Finlandin kahden tunnin suorassa lähe-
tyksessä, jossa kuuntelijat eri puolilta maail-
maa esittivät kysymyksiään. 
 
Muistutan tässä yhteydessä, että USPn nel-
jäs varsinainen (täys-)istunto pidetään Fin-
landia-talossa Helsingissä 23. ja 24.5. 2005. 
Aluekokous pidetään edeltävänä sunnuntai-
na 22.5. Paikka ja aika ilmoitetaan erikseen. 
Helsingin kaupungin vastaanotto on kaupun-
gintalolla 23.5. klo 18.30. 
 
Olavi Peltola 
 
Kysy eläkkeistä ja veroista  
(USPn tiedote 21/2004) 
 
YLE Radio Finlandin ulkosuomalaisia koskeva 
eläke- ja verolähetys lähetetään keskiviikko-
na 24.11.2004 klo 14 - 16 Suomen aikaa. 
Kysymyksiä voi lähettää etukäteen sähkö-
postiosoitteella rfinland@yle.fi ja faksinume-
rolla +358-9-1481169. Lähetys on kuultavis-
sa klo 14:00-16:00 Suomen aikaa satelliitti-
kanavilla ja Euroopan taajuuksilla (963, 
6120, 11755 kHz). Etelä-Amerikka on muka-
na klo 14:00-15:00 Suomen aikaa taajuudel-
la 21800 kHz ja Pohjois-Amerikka klo 15:00-
16:00 Suomen aikaa taajuudella 15400 kHz. 
Lähetyksen jälkeen ohjelma on kuunnelta-
vissa Yle Radio Finlandin nettisivulta 
www.yle.fi/rfinland Lähetyksen juontaa Pert-
ti Seppä. 
 
Radio Finlandin ohjelma 
 
Radiokuuluvuuskartat 
 
Pohjois-Eurooppa  
Klo kHz 
00.00-24.00 963 (312m) Ohjelmatiedot  
00.00-24.00 558 (538m) Ohjelmatiedot 
07.00-02.00 6120 (49m) Ohjelmatiedot 
 
Länsi- ja Lounais-Eurooppa, Länsi-Afrikka  
Klo kHz 
08.00-23.00 1755 (25m) Ohjelmatiedot   
09.00-11.00 9560 (31m) Ohjelmatiedot   
16.00-22.00 9630 (31m) Ohjelmatiedot   
(ruots. ohjelma 20.00:een saakka) 
07.00-10.00 ja  
21.00-01.00 6120 (49m) 
 

13.00-14.00 15330 (22m) Ohjelmatiedot 
(ruots. ohjelma, vain sunnuntaisin) 
 
Koillis- ja Itä-Eurooppa  
Klo kHz 
06.00 - 07.00 955 (49m) Ohjelmatiedot 
07.00-09.00 120 (49m) Ohjelmatiedot 
06.00-08.00 11995 (25m) 
 13685 (22m) Ohjelmatiedot 
10.00-11.00 6180 (49m) Ohjelmatiedot 
(vain su)  
07.00-02.00 6120 (49m) Ohjelmatiedot 
(kokeile myös Lähi-itään suunnattuja taa-
juuksia) 
16.00-18.00 9705 (31m) Ohjelmatiedot 
16.00-17.00 17625 (16m) Ohjelmatiedot 
  
Kaakkois-Eurooppa, Lähi-Itä, Itä-Afrikka  
Klo kHz 
06.00-07.00 5955 (49m) Ohjelmatiedot 
(ei kanna Afrikkaan) 
06.00-08.00 11995 (25m)  
 13685 (23m) Ohjelmatiedot 
13.00-14.00 21800 (13m) Ohjelmatiedot 
(Tämä valoisan ajan lähetys kantaa Välime-
reltä Etelä-Afrikkaan) 
16.00-18.00 9705 (31m) Ohjelmatiedot   
16.00 - 17.0017625 (16m) Ohjelmatiedot   
17.00-18.00 11755 (25m) Ohjelmatiedot   
20.00-21.00 17710 (16m) Ohjelmatiedot 
(Tämä taajuus kuuluu laajalti eteläisessä Af-
rikassa) 
21.00-21.50 15335 (19m) Ohjelmatiedot 
(Ennustettu kuuluvaksi myös eteläisessä Af-
rikassa) 
 
Australia, Aasia 
Klo kHz 
09.00-11.00 9560 (31m) Ohjelmatiedot 
(vain Australia) 
09.30-11.00 17715 (16m) Ohjelmatiedot 
(la - su) 
11.30-12.45 17655 (16m) Ohjelmatiedot 
13.00-14.00 17710 (16m) Ohjelmatiedot 
(Huom. Aiemmin Aasian suuntaan käytetty 
21800 kHz (13m) nyt Afrikan suunnalla. Se 
saattaa kuitenkin kuulua heikosti Aasiassa.) 
14.00-15.00 15490 (19m) Ohjelmatiedot 
(ruots. ohjelma, vain sunnuntaisin) 
16.00-17.00 17625 (16m) Ohjelmatiedot   
01.30-02.00 9895 (31m) Ohjelmatiedot   
(ei Itä-Australiassa) 
02.30 - 03.0011895 (25m) Ohjelmatiedot   
(ei Itä-Australiassa) 
14.00-15.00 15490 (19m) Ohjelmatiedot 
(ruots. ohjelma, vain sunnuntaisin) 
 
Etelä-Amerikka 
Klo kHz 
01.30-02.00 9715 (31m) Ohjelmatiedot 
08.00-09.00 11755 (25m) Ohjelmatiedot   
14.00-15.00 21800 (13m) Ohjelmatiedot   
09.00-11.00 9560 (31m) Ohjelmatiedot   
(touko-syyskuu 09.00-10.00) 
 
Pohjois-Amerikka 
Klo kHz 
15.00-16.00 13665 (22m) Ohjelmatiedot   
 15400 (19m)    
18.00-19.00 15400 (22m) Ohjelmatiedot 
(la - su myös 18.00 - 20.00) 
 
 
 

Henkilöt tutuiksi 
 
Marketta Hakala-Bletsa 
 
Nyt esittelyvuorossa on seuran jäsen, pato-
logian erikoislääkäri Marketta Hakala-Bletsa. 
Marketta on asunut Thessalonikissa 10 vuot-
ta ja on naimisissa juristi Nikolaos Bletsan 
kanssa. Tästä liitosta on jälkikasvuna kaksi 
lasta, tytär Matilda (6 v.) ja poika Lukas (3,5 
v.).  
 
Marketta on opiskellut lääketiedettä Heidel-
bergin yliopistossa, Saksassa ja hän on työs-
kennellyt apulaislääkärinä Gennimatan sai-
raalassa Thessalonikissa. Marketan ja Niko-
laoksen lapset käyvät säännöllisesti oppitun-
neilla Thessalonikin Suomi-koulussa. 

 
1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin tämä 
tapahtui? 
Sain lääketieteen opinnot päätökseen Sak-
sassa, Heidelbergin yliopistossa vuonna 
1994 ja valmistumiseni myötä siirryin miehe-
ni kanssa Kreikkaan asumaan. Ennen muut-
toa, vuosina 1985-1992, opiskelimme mo-
lemmat Heidelbergissä ja asuimme yhdessä. 
Sitten seurasi parin vuoden aika, jolloin mat-
kustimme Saksan ja Kreikan väliä. Tällä het-
kellä asumme Thessalonikin lähistöllä, Hort-
iatis-vuoren rinteellä. 
 
2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja 
Pohjois-Kreikkaan? 
Olen viihtynyt hyvin. Olen tyytyväinen, sillä 
minulla on onnellinen elämä perheeni kanssa 
ja työpaikkani ovat olleet mielenkiintoisia. 
On totta, että alkuvuodet olivat hankalia 
Kreikassa. Ensin koin epävarmuutta avolii-
tossa, sillä tapauksessani työluvan saaminen 
oli vaikeaa. On muistettava, että tuolloin 
Suomi ei ollut vielä jäsenmaana Euroopan 
Unionissa ja se osaltaan hidasti byrokratiaa. 
Toiseksi minulta kului monia vuosia kreikan 
kielitaidon hankkimiseen, sillä puhumme 
mieheni kanssa saksaa ja kreikan opin vasta 
käytännön kautta työelämässä. 
 
3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa? 
Olen kotoisin Tampereelta, pääsin ylioppi-
laaksi vuonna 1984. Sitten lähdin ulkomaille 
au-pair’in töihin silloiseen Länsi-Saksaan. 
Vuosina 1985-86 sain opiskelupaikan aloittaa 
sekä Suomessa Tampereen yliopistossa että 
Saksan Heidelbergin vastaavassa – valitsin 
kansainvälisen politiikan opinnot Saksassa.  

Marketta Hakala-Bletsa 

http://www.yle.fi/rfinland
http://www.yle.fi/rfinland/kartat.shtml
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r06&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r07&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r08&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r08&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r18&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r18&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r08&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r08&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r08&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r08&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r08&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r08&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r08&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
http://www.yle.fi/ohjelmaopas/index.php?&co%5B%5D=r09&tv=no&int=yes&nat=no
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En käy kieltämään, viihdyin hyvin Saksassa. 
Vuonna 1986 aloitin uuden sivun elämässäni 
aloittaessani opinnot Heidelbergin lääketie-
teellisessä tiedekunnassa ja valmistuin sieltä 
10 vuotta sitten eli vuonna 1994. 
 
4. Millaisia ohjeita antaisit muille maahan-
muuttajille? 
Kysymykseen on mielestäni mahdoton vasta-
ta. Jokaisella on oma yksityiselämänsä, kui-
tenkin asettaisin tärkeysjärjestyksessä en-
simmäiseksi taloudelliset asiat: miten turvata 
toimeentulo. Kreikan sosiaaliturva on erilai-
nen järjestelmänä mitä me suomalaiset 
olemme oppineet käsittämään! Edelleen – 
kreikan kieli voi aiheuttaa hankaluuksia, sa-
moin erilaiset viralliset asiapaperit kuten lu-
vat (esim. oleskelulupa). Onneksi mieheni on 
juristi ammatiltaan ja olen säästynyt monilta 
turhilta virastojuoksuilta hänen takiaan. 
 
5. Mitä suomiyhteisö sinulle merkitsee? 
Suomiyhteisö on minulle tärkeä. Alussa sain 
käsiini Thessalonikin Suomi-koulun opettajan 
Riitta Douhaniariksen yhteystiedot ja vähitel-
len tapasin myös muita ulkosuomalaisia. Pie-
net lapset ovat kohdallani hankaloittaneet 
yhteydenpitoa suomiyhteisöön. Mainitta-
koon, että Saksassa ollessani hain välimat-
kaa muihin suomalaisiin ja paikalliseen suo-
miyhteisöön. Täällä Kreikassa tilanne on täy-
sin päinvastainen – olemme pieni yhteisö 
Pohjois-Kreikassa. On mukava olla tekemi-
sissä muiden suomalaisten kanssa! 
 
Tiedotteen toimituskunta haluaa lämpimästi 
kiittää Marketta Hakala-Bletsaa haastattelus-
ta! 
 
Haastateltavana Ilkka Kanerva 
 
Osa seuramme jäsenistä tapasi Eduskunnan 
varapuhemies Ilkka Kanervan Ateenassa elo-
kuussa suurlähettiläs Norrbackin järjestämäl-
lä olympiavastaanotolla. Varapuhemies Ka-
nerva lupasi epäröimättä tiedotteeseemme 
haastattelun joka nyt julkaistaan. 
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin 
Suomea olette kotoisin? 
Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri, 
valmistunut Turun yliopistosta. Asun edel-
leenkin Suomen Turussa ja syntyään olen 
Uudestakaupungista - tarkemmin sanottuna 
Lokalahdelta. 
 
2. Mitä olette tehneet työksenne ennen 
eduskuntaa? 
Itse asiassa olen tavalla tahi toisella ollut läpi 
aikuiselämäni politiikassa ja vain lyhyitä het-
kiä nuoruudessani "tavallisessa työssä". 
 
3. Milloin ja miten lähditte mukaan politiik-
kaan ja päädyitte kansanedustajaksi? Missä 
tehtävissä olette palvelleet? 
Olen ollut yhteiskunnallisesti suuntautunut 
aktivisti jo nuoruusvuosistani lähtien. Aluksi 
olin suuntautunut yhteiskuntapolitiikkaan 
ideologisesti, mutta hyvin nopeasti myös 
käytäntöön suuntautuen niin, että nuoriso- 
ja opiskelijapolitiikan eri vaiheet ovat kaikki 
läpi koluttuja.  
Kansanedustajaksi minut valittiin vuonna 
1975 ja olen virkaiältäni eduskunnan koke-
nein. Tänä aikana olen toiminut tavattoman 

monissa eri tehtävissä, muun muassa 8 
vuotta valtioneuvoston jäsenenä Holkerin ja 
Ahon hallituksissa. 
Urheilussa olen ollut erittäin monissa eri teh-
tävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti-
kin. Samoin eri järjestöissä ja yrityksissä. 
 
4. Poliitikon uranne on pitkä ja vaiherikas. 
Ketkä kaksi henkilöä, suomalainen ja ulko-
maalainen, politiikan piiristä ovat jääneet 
painavimmin mieleenne ja miksi? 
Ehkäpä suomalaisista vaikuttavista persoo-
nista on ennen muuta mainittava entinen ta-
savallan presidentti Kekkonen. Ulkomaisista 
ehkäpä Ranskan presidentti Jacques Chirac, 
jonka kanssa olin aiemmilla vuosikymmenillä 
paljon tekemisissä puoluesuhteittemme mer-
keissä. 
 
5. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja 
Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko 
teillä ollut aikaa tutustua niiden toimintaan 
ulkomaanmatkoillanne? 
Olen eri puolilla maailmaa tutustunut Suomi-
yhteisöjen ja myös Suomi-koulujen toimin-
taan. Ne ovat erittäin myönteisiä, rohkaise-
via malleja siitä, miten kansallista identiteet-
tiä ja vuorovaikutusta ylläpidetään. Ne ovat 
myös tärkeä sosiaalinen verkosto ja lisäarvo 
jäsenilleen. Tällainen toiminta ansaitsee kai-
ken tuen ja kannustuksen taakseen. 
 
6. Mitä maailman Suomi-koulujen pitäisi 
mielestänne tehdä, jotta Suomen valtion ra-
hoittaisi niiden toimintaa enemmän? 
Suomi-koulujen pitäisi yhteisesti tehdä yksi-
tyiskohtainen malli siitä, millä tavalla valtion 
tulo- ja menoarviossa voitaisiin tukea tämän-
tyyppistä toimintaa. 
 
7. Mitä mieltä olette ulkosuomalaisparlamen-
tin toiminnasta? 
Ulkosuomalaisparlamentin toiminta on malli-
esimerkki koko suomalaisen yhteiskunnan 
perusfilosofiasta eli voimakkaasta kansalais-
järjestöperustaisesta mallista, jolla saadaan 
erinomaisia tuloksia aikaiseksi. 
 
8. Mitä urheilu teille merkitsee? 
Viime kädessä urheilu on laajin ja kokoavin 
kansanliike suomalaisessa yhteiskunnassa ja 
urheilun sanoma on aidosti myös globaali.  
Urheilun sanoma on erittäin väkevä, vaikka 
urheiluun liittyy myös varjopuolia. Urheilussa 
voi olla yksilökohtaisesti mukana kovin erilai-
sista lähtökohdista ja saada siitä sellaista 
elämän evästä, joka merkitsee sekä fyysisen 
että henkisen vireyden kannalta merkittävää 
lisäarvoa. 
 
9. Suomen Olympiakisajoukkue toi maallem-
me 2 hopeamitalia ja pistesijoja terveisinä 
Ateenan kesäolympialaisista vuodelta 2004. 
Mitä mieltä olette, onko lähitulevaisuudessa 
Suomen kisajoukkueen tyytyminen vain pis-
tesijoihin Olympialaisissa? 
Suomen ei pidä missään tapauksessa tyytyä 
vain pistesijoihin olympiakisoissa, vaan päin-
vastoin. Entistä päättäväisemmin on pyrittä-
vä myös kansainvälisessä kovimmassa huip-
pu-urheilutapahtumassa saamaan Suomelle 
mahdollisimman vahva ja voimakas näky-
vyys ja menestys. 
 

10. Huippu-urheilijan arki on vaativaa aher-
tamista aamusta iltaan. Tuetaanko Suomen 
huippu-urheilijoita riittävästi valtion taholta 
vuonna 2004? Entäpä tulevaisuudessa tulee-
ko tuki mahdollisesti kasvamaan? 
Yhteiskunnan tuki huippu-urheilulle on Suo-
messa läntisen Euroopan maista kaikkein 
alimmalla tasolla. Itse olen valmis lisäämään 
valtion panostusta huippu-urheilun aseman 
vahvistamiseksi ja näen sen itse asiassa vält-
tämättömäksi ratkaisuksi. Suomessa käym-
me parhaillaan keskustelua tuoreen mietin-
nön pohjalta, millä tavoin huippu-urheilun 
taloudellista ja organisatorista asemaa voi-
taisiin vahvistaa. 
 
11. Ateenan 28.kesäolympiakisat ovat siirty-
neet historiaan. Olitte paikalla seuraamassa 
kisoja, onnistuiko Kreikka kisaisäntämaana 
mielestänne järjestelyissä? 
Olen käynyt monissa kansainvälisissä arvo-
kilpailuissa eri puolilla maailmaa havaitakse-
ni, että Kreikan kisaisännyys hoidettiin poik-
keuksellisen tyylikkäällä ja elegantilla tavalla. 
Kreikka onnistui kisaisännyydessään yli kaik-
kien odotusten. Fantastinen suoritus. 
 
12. Kiinan pääkaupunki Peking voitti vuoden 
2008 kesäolympialaisten  kisaisännyyden 
KOK:in yleiskokouksessa v.2001. Kiinan 
olympiaisännyys herätti maan heikon ihmis-
oikeustilanteen vuoksi ristiriitaisia tunteita eri 
puolilta maailmaa. Oletteko mahdollisesti 
vierailleet Pekingissä tutustumassa tulevan 
kisaisännän rakennushankkeisiin ja nykyi-
seen tilanteeseen maassa? 
Itse en ole käynyt Pekingissä toistaiseksi vie-
lä paikan päällä, mutta olen sen sijaan omi-
en kontaktieni merkeissä IAAF:n hallituksen 
jäsenenä voinut tarkoin seurata olympia-
hankkeen etenemistä Kiinassa. Valmistelut 
on tehty siellä kiinalaisella päättäväisyydellä 
ja Kiina tulee propagoimaan voimakkaasti 
omaa olympiaisännyyttään ja urheilullista 
menestystään omissa olympiakisoissaan. 
Olen aikeissa vierailla Pekingissä ensi tammi-
kuussa. 
 

Ilkka Kanerva 
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13. Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelman-
ne? 
Mitä suurimmalla todennäköisyydellä tulevai-
suus täyttyy yhteiskunnallisista riennoista ja 
urheilusta. 
 
14. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mie-
luiten loman kotimaassa vai ulkomailla ja on-
ko teillä suosikkilomakohdetta? Oletteko 
asuneet ulkomailla pidempään? 
Monesti olen haaveillut pidemmästäkin rupe-
amasta ulkomailla.  
Saan työni merkeissä ja harrastusteni puit-
teissa käydä ulkomailla poikkeuksellisen pal-
jon, mutta mitään vakituista suosikkikohdet-
ta ei mielessäni ole. Suosin moninaisuutta ja 
eri kansojen kulttuurien kohtaamista. Kun 
työhöni kuuluu aktiivinen matkustaminen, 
niin sydänkesän hetket haluan viettää koti-
maassa. 
 
15. Mikä matkakokemus on vaikuttanut tei-
hin syvimmin? 
Kun häkellyttävän kaunis luonto ja ihmiskä-
den parhaat tulokset lyövät kättä, niin silloin 
ihmismieli saa sellaista henkistä pääomaa, 
joka jää syvästi vaikuttamaan ajatteluun ja 
asennoitumiseen - ehkäpä myös työn tulok-
siinkin. 
 
16. Milloin Ilkka Kanerva on onnellinen? 
Vaikea sanoa muuta kuin se, että elämä on 
tarjonnut myös onnen hetkiä - runsaastikin! 
 
Tiedotteen toimikunta kiittää varapuhemies 
Kanervaa haastattelusta ja toivoo hänelle 
menestystä myös tulevaisuudessa. 
 
Haastateltavana Kristiina Kuvaaja ja 
Minna Niemi 
 
Tiedotteen toimitus haastatteli Suomen 
suurlähetystössä Ateenassa  ulkoasiansihtee-
rinä toimivaa Kristiina Kuvaajaa ja tietohal-
lintovastaavana toimivaa Minna Niemeä hei-
dän taustastaan, tästä hetkestä ja tulevai-
suuden suunnitelmistaan. 
 
Kristiina Kuvaaja 
 
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin 
Suomen olette kotoisin?  
Olen kotoisin Kuopiosta ja valmistunut yh-
teiskuntatieteiden lisensiaatiksi Jyväskylän 
yliopistosta. 
 
2. Miten päädyitte ulkoministeriöön töihin ja 
missä asemamaissa olette palvelleet?  
Siirryin ulkoministeriön palvelukseen v. 1999 
ja olen palvellut Suomen ja Kreikan lisäksi 
Filippiineillä. 
 
3. Oletteko työskennelleet muualla ennen ul-
koministeriötä? Missä?  
Olen työskennellyt YK:ssa sekä Thaimaassa 
että Nigeriassa. Tätä ennen työskentelin lu-
ennoitsijana ja tutkijana Jyväskylän yliopis-
tossa. Mukaan mahtuu myös lyhyt rupeama 
yksityissektorilla organisaatioiden kehittämi-
seen erikoistuneessa konsulttiyrityksessä. 
 
4. Milloin aloititte Suomen suurlähetystössä 
Ateenassa ja mitkä ovat työtehtävänne? Mil-
lainen on ns. normaalipäivä työpaikallanne?  

Siirryin Filippiineiltä Ateenan suurlähetystöön 
elokuussa 2003 ja virkanimikkeeni on ulko-
asiansihteeri. Työtehtäviini kuuluvat lähinnä 
Kreikan sisä- ja ulkopolitiikan sekä EU-politii-
kan seuranta sekä Suomelle tärkeistä asiois-
ta raportointi kotimaahan. Tämän lisäksi 
osallistun erilaisiin Suomen tunnettuutta li-
sääviin tehtäviin (esim. vierailujen valmiste-
lut). Toimin myös suurlähetystön henkilöstö-
päällikkönä.  
Tavallinen työpäiväni sisältää yleensä ko-
kouksia ja tapaamisia sekä tausta-aineisto-
jen läpikäyntiä. Jokapäiväiseen työhön liittyy 
paljon kirjallisia töitä joko raportoinnin tai 
erilaisen yhteydenpidon muodossa. Henki-
löstö- ja kiinteistöasiat sekä erilaiset hallin-
nolliset rutiinit ottavat myös oman aikansa 
päivittäisestä työrupeamasta.  
 
5. Millainen kuva teillä oli Kreikasta ennen 
tänne töihin tuloa, entä muutaman viikon 
täällä olon jälkeen?  
Minulla on aina ollut Kreikasta erittäin positii-
vinen kuva ja varsinkin Kreikan luonto teki 
minuun vaikutuksen jo kun 16-vuotiaana 
vierailin Kreikassa perheeni kanssa ensim-
mäistä kertaa. Olen viihtynyt Ateenassa erit-
täin hyvin ja erityisesti Manilan (n. 15 mil-
joonaa asukasta) jälkeen Ateena on tuntu-
nut mukavan pieneltä ja rauhalliselta kau-
pungilta! 
 
6. Onko teillä ollut aikaa tutustua Kreikan 
historiaan ja kulttuuriin näin paikan päältä? 
Olen ehtinyt vierailemaan joissakin antiikin 
Kreikan keskeisissä nähtävyyksissä. Varsin-
kin suurlähetystön muuton ja olympialaisten 
jälkeen aikaa on ollut enemmän ja olen 
päässyt näkemään maata paljon Ateenaa 
laajemmin. Tämä on ollut hurjan kivaa. 
 
7. Työssänne tapaatte varmaan paljon ulko-
maalaisia ja suomalaisia poliitikkoja ja muita 
merkkihenkilöitä. Ketkä kaksi teille on jäänyt 
syvemmin mieleen ja miksi?  
Tässä työssä tapaa todellakin paljon eri mai-
den päättäjiä, joiden tapaaminen on usein 
suuri kunnia. Suurimman vaikutuksen mi-
nuun ovat kuitenkin tehneet kussakin maas-
sa työskentelevät paikalliset kollegat, jotka 
ovat ottaneet minut aina lämpimästi osaksi 
työyhteisöä. 
 
8. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja 
Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko 
teillä ollut aikaa ottaa osaa Suomi-yhteisöjen 
toimintaan eri asemamaissa?  
Aikaisemmissa asemamaissani suomalaisten 
yhteisöjen koko on ollut hurjan pieni (Nigeri-
assa rekisteröityjä suomalaisia oli n. 10 hlöä) 
ja näin yhteydet ovat perustuneet lähinnä 
syntyneisiin ystävyyssuhteisiin. Kreikka onkin 
ollut minulle uusi kokemus maasta, jossa 
suomalaisyhteisö on suuri ja järjestäytynyt. 
Yhteydet Suomi-yhteisöihin ovat syntyneet 
lähinnä työn kautta, ja ovat olleet arvokkai-
ta. Minulla ei ole lapsia ja näin en ole osallis-
tunut Suomi-koulujen toimintaan.    
 
9. Olette lähdössä pois Kreikasta, mitkä ovat 
teidän tulevaisuuden suunnitelmat?  
Siirryn vuoden virkavapaalle 1. toukokuuta 
ja tavoitteenani on saattaa loppuun kestävää 
kehitystä käsittelevä väitöskirjani. 

 
10. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mie-
luiten loman Suomessa vai ulkomailla ja on-
ko teillä suosikkilomakohdetta?  
Missä olenkin, pyrin viettämään kesäloman 
Suomessa. Lyhyet lomani vietän yleensä ai-
na muualla. Aasiassa ollessani matkustin 
paljon tuolla alueella ja nyt olen suunnannut 
enemmän Eurooppaan ja tietysti Kreikkaan. 
Suosikkikohteita on monia, mutta yleensä 
niissä yhdistyvät rauhallisuus, luonto ja kult-
tuuri. Poikkeuksen tekevät Aasian suurkau-
pungit, joissa pidän arkipäivän vilinän ja his-
torian hienosta yhteiselosta.  
 
11. Mikä matkakokemus on vaikuttanut tei-
hin syvimmin? Miksi?  
Hienoimmat matkakokemukseni ovat ehkä 
olleet matkani Yemeniin, Kamputseaan sekä 
Burmaan. Jokaisella näistä maista on taka-
naan henkeäsalpaava historia ja kulttuuri, 
mutta vieraillessaan ko. maissa ei voi myös-
kään sulkea silmiään maailman lähihistorian 
mielettömyyksiltä. Matkat ko. maihin ovat ol-
leet äärimmäisen opettavaisia monella taval-
la.  
 
12. Milloin olette onnellinen?  
Olen onnellinen silloin kun minulla on koti ja 
hyviä ystäviä ympärillä. Missä päin maail-
maan tahansa.  
 
Minna Niemi 
 
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin 
Suomen olette kotoisin? 
Olen iloinen ja ylpeä satakuntalaisista juuris-
tani. Kävin sekä peruskoulun että lukion 
Kankaanpäässä, jonka jälkeen suoritin Lah-
den nykyisessä ammattikorkeakoulussa kes-
kiasteen opinnot kansainvälisessä markki-
noinnissa sekä jatko-opintoja ulkomaankau-
passa erikoistuen espanjankielisiin maihin.  
 
2. Miten päädyitte ulkoministeriöön töihin ja 
missä asemamaissa olette palvelleet? 
Hakeuduin ulkoministeriöön lehti-ilmoituksen 
innoittamana. Ulkoministeriö vaikutti moni-
puoliselta ja haasteita tarjoavalta työpaikal 

Kuvassa vasemmalta: Minna Niemi ja Kristiina 
Kuvaaja 
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ta. Työskentely ulkoministeriössä ei ole aino-
astaan ura- vaan myös elämäntapavalinta. 
Ensimmäinen asemapaikkani oli Etelä-Ameri-
kan kaukaisimman maan pääkaupungissa 
Santiago de Chilessä, jossa työskentelin nel-
jän vuoden ajan.   
 
3. Oletteko työskennelleet muualla ennen ul-
koministeriötä? Missä? 
Ennen ulkoministeriötä olin työskennellyt 
mm. matkaoppaana USA:ssa, Portugalissa ja 
Espanjassa sekä risteilyemäntänä Helsingin 
ja Pietarin välisellä risteilyaluksella. Koti-
maassa olen toiminut mm. pankin palveluk-
sessa sekä brittiläisessä kielikoulutusyrityk-
sessä.  
 
4. Milloin aloititte Suomen suurlähetystössä 
Ateenassa ja mitkä ovat työtehtävänne? Mil-
lainen on ns. normaalipäivä työpaikallanne? 
Aloitin Suomen Ateenan edustustossa elo-
kuussa 2002. Työskentelen suurlähetystön 
tietohallintovastaavana. Työtehtäviini kuuluu 
asiakirjahallinnon lisäksi mm. sähköinen 
viestintä, atk-pääkäyttäjän ja informaatikon 
tehtävät (tiedotustehtävät, Suomi-tietouden 
edistäminen ja tiedusteluihin vastaaminen) 
sekä osallistuminen web-sivujemme 
www.finland.gr sisällön kehittämiseen. Toi-
min myös konsulin lomasijaisena. 
Ns. normaalina työpäivänä voi keskittyä em. 
työtehtäviin. Viime vuodet ovat kuitenkin ol-
leet poikkeuksellisen vilkkaita ja vaatineet 
suurlähetystön koko henkilöstön panostuk-
sen - mm. Kreikan EU-puheenjohtajuuden ja 
olympialaisten virallisten vierailujen järjeste-
lyt sekä edustuston muutto.  
 
5. Millainen kuva teillä oli Kreikasta ennen 
tänne töihin tuloa, entä muutaman viikon 
täällä olon jälkeen? 
Olen aina mieltänyt Kreikan iloiseksi ja välit-
tömäksi Välimeren maaksi, missä aurinko 
paistaa ja meri kimaltaa, missä talot on 
maalattu sini-valkoisiksi ja ruoka on taivaal-
lista. Muutaman viikon täällä olon jälkeen tu-
tustuin myös "liikennekaaos & ruuhkabussi" 
- Kreikkaan sekä "tupakansavua kaikkialla" – 
Kreikkaan. Lisäksi jouduin tunnustamaan to-
taalisen avuttomuuteni kreikkalaisten aak-
kosten edessä. Nyt kun aikaa on kulunut, 
niin eloa ja oloa ilostuttaa monet paikalliset 
ystävät ja tuttavat. Ilmasto hellii edelleen ja 
ruoka on toisinaan liiankin herkullista. 
 
6. Onko teillä ollut aikaa tutustua Kreikan 
historiaan ja kulttuuriin näin paikan päältä?  
On ollut kiehtovaa tutustua aitiopaikalta 
maahan, joka on vaikuttanut koko länsimai-
sen sivistyksen syntyyn, historiaan, kulttuu-
riin ja demokratian kehitykseen. Onhan jopa 
kokonainen maanosa - Eurooppa - saanut 
nimensä Kreikalta. Monet historian tapahtu-
mat ikään kuin heräävät eloon antiikin Krei-
kan vuosituhantisilla raunioilla sekä museoi-
den esineissä. Kulttuuri on erityisen lähellä 
sydäntäni näyttelijämieheni kautta. Olemme 
nauttineet Kreikassa niin konserteista ja tai-
denäyttelyistä kuin teatterista ja elokuvista-
kin. Myöskään tuttavuutta erinomaiseen ruo-
kakulttuuriin ei sovi unohtaa. 
 
7. Työssänne tapaatte varmaan paljon ulko-
maalaisia ja suomalaisia poliitikkoja ja muita 

merkki henkilöitä. Ketkä kaksi teille on jää-
nyt syvemmin mieleen ja miksi? 
Mieleeni on jäänyt erityisesti Suomen vahvat 
naiset. Minulla on ollut ilo ja kunnia tavata 
kahdesti Suomen tasavallan presidentti Tarja 
Halonen - kerran kummassakin asemamaas-
sani. Arvostan suuresti hänen asiantunte-
mustaan ja esimerkkiään erityisesti ihmisoi-
keuksien puolestapuhujana. Toinen arvosta-
mani nainen on Riitta Uosukainen, jonka ta-
pasin Santiago de Chilessä. Hän hurmasi vä-
littömyydellään ja positiivisydellään niin ase-
mamaan poliitikot kuin meidät suomalaiset-
kin.  
 
8. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja 
Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko 
teillä ollut aikaa ottaa osaa Suomi-yhteisöjen 
toimintaan eri asemamaissa? 
Suomi-yhteisöjen ja Suomi-koulujen toiminta 
ulkomailla on ehdottoman tärkeää. Ne ovat 
tärkeä - ellei tärkein - kohtauspaikka suoma-
laisille siirtokunnalle ja matkailijoille ulko-
mailla. Niiden antama apu ja tuki sekä moni-
puolinen harrastustoiminta on mittaamatto-
man arvokasta. Ulkosuomalaiset ovat myös 
Suomen lähettiläitä, jotka tekevät toiminnal-
laan tutuksi suomalaisia tapoja, kansanluon-
netta ja kulttuuria.  
Santiago de Chilessä osallistuin sekä Suomi-
koulun että kirkon toimintaan. Kreikassa 
olen auttanut skandinaavisen kirkon joka-
vuotisen joulubasaarin järjestelyissä sekä 
tietysti ollut asiakkaana paikanpäällä. Olen 
myös lähettänyt edustuston puolesta kaikille 
Kreikassa toimiville Suomi-kouluille kotimais-
ta kirjallisuutta ja muuta tiedotusmateriaalia, 
jonka toivon olleen hyödyksi ja avuksi tär-
keässä opetustyössään. Mieheni on puoles-
taan ollut mukana järjestämässä ohjelmaa 
skandinaavisen kirkon karnevaalijuhliin. 
 
9. Olette lähdössä pois Kreikasta, mitkä ovat 
teidän tulevaisuuden suunnitelmat? 
Palaan seitsemän vuoden työkomennuksen 
jälkeen takaisin Suomeen ja aloitan työni uu-
sien tehtävien parissa ulkoministeriössä elo-
kuussa 2005. Myös vapaa-aika tulee koke-
maan mullistuksen, sillä kotimaan tarjoamat 
korkeatasoiset ja monipuoliset harrastus- ja 
opiskelumahdollisuudet tulevat olemaan kä-
den ulottuvilla. Suomalaiset perusasiat kuten 
luonto ja sen tarjoama rauha – puhumatta-
kaan saunasta tai ruisleivästä - on mukava 
päästä jakamaan vanhojen ystävien ja per-
heen kesken. Ennen Suomeen paluuta olisi 
kuitenkin vielä tutustuttava muutamiin Krei-
kan helmiin, kuten Santorinin-saareen.  
 
10. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mie-
luiten loman Suomessa vai ulkomailla ja on-
ko teillä suosikkilomakohdetta? 
Olen lomaillut joka vuosi kesänviettopaikas-
samme Länsi-Suomessa. Suomen kesää, sen 
raikasta vehreyttä, linnun laulua, kalaisia jär-
viä, marja- ja sienimetsiä ei voita mikään – 
paitsi ehkä ainutlaatuinen suomalainen jou-
lutunnelma... Muina aikoina olen pyrkinyt 
matkustamaan asemamaissani ja tutustu-
maan niiden antiin sekä kulttuurin että luon-
non osalta. 
 
11. Mikä matkakokemus on vaikuttanut tei-
hin syvimmin? Miksi? 

Monet maat ja kansat ovat jättäneet lähte-
mättömän vaikutuksen - niin Uudessa-See-
lannissa, Tahitilla, Intiassa kuin Japanissa-
kin. Ehkä kuitenkin mieleenpainuvin matka-
kokemus oli häämatkamme Peruun ja Bolivi-
aan, missä ketsua- ja aimara-intiaanien väri-
käs maailma oli suorastaan lumoavaa. Vai-
kuttavinta oli nähdä ja kokea yksi maailman 
suurista ihmeistä - inkojen mystinen seremo-
niakaupunki Machu Picchu.  
 
12. Milloin olette onnellinen? 
Pyrin elämään hetkessä ja ammentamaan 
onnea elämän arkisista asioista. Siksi on mo-
niakin asioita, jotka tekevät minut onnelli-
seksi. Onni voi olla vaikkapa aivan tavallinen 
koti-ilta, jolloin voi käpertyä villasukat jalas-
sa sohvan nurkkaan, kuunnella musiikkia ja 
nauttia herkullista iltapalaa viinilasin kera. 
Mainittakoon, että mieheni on loisto-kokki! 
 
Tiedotteen toimikunta kiittää Kristiina Kuvaa-
jaa ja Minna Niemeä haastatteluista ja toi-
vottaa heille menestystä myös tulevaisuu-
dessakin. 
 
Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Vanhanen ja Halonen eri linjoilla globalisaati-
osta (Helsingin Sanomat 09.11.2004) 
 
Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) suhtau-
tuu globalisaation seurauksiin huomattavasti 
myönteisemmin kuin tasavallan presidentti 
Tarja Halonen. Vanhanen puolusti globali-
saatiota voimakkaasti tiistaina ottaessaan 
vastaan Suomi maailmantaloudessa -ryhmän 
loppuraportin. 
 
Suomi ei houkuttele ulkomaista pääomaa ei-
kä osaajia, kasvuyrityksiä on liian vähän, kil-
pailussa on toivomisen varaa eikä nopeasti 
kasvavan niin sanotun luovan talouden mah-
dollisuuksia hyödynnetä kylliksi. Tämä oli 
Vanhasen arvio Suomen tilasta Kesärannas-
sa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. ”Glo-
balisaatio on ollut myönteinen mahdollisuus 
koko ihmiskunnalle ja tämän pitää olla pe-
rusvire, jolla Suomi ja suomalaiset tähän 
suhtautuvat”, Vanhanen sanoi. 
 
Halonen on kuvaillut globalisaatiota muun 
muassa moraalisesti vääränä ja poliittisesti 
kestämättömänä järjestelmänä. 
 
Sdp kuntavaalien ykkönen, koko maan ää-
nestysprosentti 58,6  
(Helsingin Sanomat 24.10.2004) 
 
Kun kaikki kuntavaalien äänet oli laskettu, 
sosiaalidemokraatit pitivät johtoasemansa 
maan suurimpana puolueena 24,1 prosentin 
osuudellaan. Laskennan alkuvaihetta johta-
neen keskustan ja viime kuntavaalien voitta-
jan ääniosuus oli painunut 22,8 prosenttiin. 
 
Kokoomuksen tulos, 21,8 prosenttia, on vii-
me kuntavaaleja parempi. Vasemmistoliitto 
on saanut äänistä vajaat 9,6 prosenttia, Vih-
reä liitto 7,3 prosenttia ja Rkp runsaat 5 pro-
senttia. 

http://www.finland.gr/
http://www.mattivanhanen.net/
http://www.presidentti.fi/suomi/
http://www.suomimaailmantaloudessa.fi/
http://www.suomimaailmantaloudessa.fi/?m=5
http://192.49.229.35/K2004/
http://www.sdp.fi/
http://www.kokoomus.fi/
http://www.vasemmistoliitto.fi/
http://www.vihrealiitto.fi/
http://www.vihrealiitto.fi/
http://www.rkp.fi/
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Kuntavaalien äänestysvilkkaus oli koko 
maassa 58,6 prosenttia, toisin sanoen sel-
västi parempi kuin neljä vuotta sitten. Kun-
nallisvaalien 2000 äänestysprosentti oli 55,9. 
Äänestysinto tuolloin oli alhaisinta sitten toi-
sen maailmansodan. Helsingissä kasvua oli 
peräti kuusi prosenttiyksikköä 57 prosenttiin.  
 
Vain Oulun seudulla oli pientä kiinnostuksen 
laskua. Vilkkaimmin äänestettiin Vaasan seu-
dulla. Siellä äänestysprosentti oli lähes 66. 
Maan kaikkein korkein äänestysprosentti, 
89,5, saavutettiin Iniössä ja alhaisin Vantaal-
la, 50,8. 
 
Kunnallisvaalien äänestysinto jäi kuitenkin 
selvästi jälkeen vuoden 2003 eduskuntavaa-
leista, jolloin äänestysprosentti oli liki 70. Vii-
me kesän EU-vaaleissa osanotto vaaleihin jäi 
41 prosenttiin. Tuloksia jännittäneet puolue-
johtajat eivät yllättyneet lievästi kohonnees-
ta äänestysprosentista. ”Sehän kasvoi myös 
viime eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa”, 
muistutti Sdp:n puoluesihteeri Eero Heinä-
luoma. ”Ihmisiä herättää olojen kär-
jistyminen ja kurjistuminen”, kommentoi vih-
reiden puheenjohtaja Osmo Soininvaara. 
Kunnallisvaaleissa äänestysprosentin lieväkin 
nousu on poikkeuksellinen ilmiö. Äänestys-
prosentti on nimittäin ollut selkeässä lasku-
suunnassa vuodesta 1980 lähtien. 
 
Ennakkoon antoi äänensä vajaa neljännes 
äänioikeutetuista eli noin 930.000 suoma-
laista. Kunnallisvaaleissa valittiin kaikkiaan 
noin 12.000 uutta valtuutettua Suomen 444 
kuntaan. 
 
Ensimmäinen somalinainen valtuustoon 
(Helsingin Sanomat 24.10.2004)  
 
Vantaan valtuusto saa ensimmäisen maa-
hanmuuttajanaisen riveihinsä. Vihreiden Ba-
tulo Essak keräsi maahanmuuttajista eniten 
ääniä. Batulo Essak on 37-vuotias AMK-kätilö 
ja terveydenhoitaja, joka asuu Hakunilassa. 
 
Aiemmin Essak on ollut mm. Rkp:n eduskun-
tavaaliehdokas. ”Olen ollut paljon äänessä 
maahanmuuttajien puolesta”, Essak sanoi 
sunnuntaina. Hän aikoo ajaa valtuustossa 
myös naisten ja lasten asioita. 
 
5092 äänesti kunnallisvaalien ennakkoäänes-
tyksessä ulkomailla (USPn tiedote 21/2004) 
 
Kunnallisvaalien ulkomailla järjestetyssä en-
nakkoäänestyksessä annettiin yhteensä 5092 
ääntä. Se on runsaat 700 ääntä enemmän 
kuin vuonna 2000, jolloin kunnallisvaaleissa 
voitiin ensi kertaa äänestää myös ulkomailla. 
Suomen edustustojen äänestyspisteissä an-
nettiin 4822 ääntä ja laivoilla 270. Vilkkainta 
äänestys oli Espanjassa, jossa ääniä kertyi 
1056, toiseksi eniten, 258 ääntä annettiin 
Brysselissä ja kolmanneksi eniten, 206 ääntä 
Ranskassa. Isossa-Britanniassa oli 194 ää-
nestäjää, Saksassa 162 , Ruotsissa ja Koso-
vossa kummassakin 138. 
 
 
 
 
 

Kunnallisvaalien tuloksia reaaliajassa kän-
nykkään (MTV3 20.10.2004) 
 
Äänestäjät voivat seurata haluamansa eh-
dokkaan tuloslaskentatilannetta tekstiviesti-
en avulla. 
 
MTV3 ja Tietoenator lähettävät vastausvies-
tin kenen tahansa ehdokkaan tuloslaskenta-
tilanteesta. Kyse on ensimmäisestä näin laa-
jamittaisesta mobiilin käytöstä viranomaisten 
ja kansalaisten välillä.  
 
Maksullisissa palveluissa asiakas voi tilata 
kaksi eri laajuista vaihtoehtoa. Suppeam-
massa ja halvemmassa vaihtoehdossa tila-
taan jonkun ehdokkaan reaaliaikainen tilan-
ne kertaalleen.  
 
Toisessa vaihtoehdossa ehdokkaan tulostie-
dot päivittyvät 15 minuutin välein koko ään-
tenlaskennan ajan. Tekstiviesti ei kilpaile 
varsinaisten joukkotiedotusvälineiden kanssa 
tulospalvelussa vaan keskittyy tarkoin koh-
distettuun tiedonsiirtoon.  
 
TietoEnatorin kehitysjohtaja Eino Styrman 
uskoo, että tämäntyyppinen palvelu yleistyy 
tulevaisuudessa.  
 
Hallitus pohtii kihlakuntien lakkautusta 
(Helsingin Sanomat 26.11.2004) 
 
Hallitus harkitsee valtionhallinnon paikallisvi-
rastojen, kihlakuntien, lakkauttamista koko-
naan. Vaihtoehtona on, että niiden määrä 
karsitaan vähempään kuin puoleen. Linjauk-
set sisältyvät luonnosasteella olevaan, val-
tionhallinnon kehittämistä koskevaan selon-
tekoon, jota hallinnosta vastaava ministeri-
ryhmä valmistelee annettavaksi eduskunnal-
le. 
 
Kihlakunnanvirastot itse pitävät nykyistä kih-
lakuntajakoa hyvänä, mutta keskemmällä 
valtionhallintoa ei selontekoluonnoksen mu-
kaan olla samaa mieltä. Sisäministeriö, oi-
keusministeriö, valtakunnansyyttäjänvirasto 
ja lääninhallitukset pitävät kihlakuntia liian 
pieninä yksiköinä, jotka eivät pysty järke-
vään toimintaan eivätkä kehittämään toimin-
taa tarkoituksenmukaisesti. Koska rahaa on 
niukasti, virastojen toimitilatkin ovat huonos-
sa kunnossa eivätkä aina täytä työsuojelu-
vaatimuksia, selontekoluonnoksessa huo-
mautetaan. 
 
Vanhanen ei lämpene nettiäänestykselle  
(MTV3 05.10.2004) 
  
Pääministeri Matti Vanhanen ei lämpene 
lainkaan nettiäänestyksen käyttöön vaaleis-
sa. Hänen mielestään nettiäänestys ei ole 
vielä tämän päivän kysymys.  
 
Vanhanen vastasi kysymykseen nettiäänes-
tyksestä tilaisuudessa, jossa hän otti vastaan 
valtion tietohallinnon menettelytapojen uu-
distamista suunnittelevan työryhmän ehdo-
tukset.  
 
 
 
 

Perillisten velkavastuu lievenee marraskuun 
alusta (Oikeusministeriö 01.11.2004) 
 
Perintölainsäädäntö muuttuu 1. marraskuuta 
siten, että perilliset vastaavat vainajan ve-
loista yleensä vain vainajalta jääneellä omai-
suudella. Henkilökohtaiseen vastuuseen vai-
najan veloista kuolinpesän osakas voi joutua 
vain poikkeustapauksissa. Velkavastuun voi 
aiheuttaa perunkirjoituksen laiminlyöminen 
sekä tahallinen väärien tietojen antaminen 
tai tietojen salaaminen perunkirjoituksessa. 
 
Näissäkään tapauksissa kuolinpesän osakas 
ei joudu vastuuseen vainajan kaikista velois-
ta, kuten aiemmin. Hänen vastuunsa rajoit-
tuu velkojalle aiheutuneen vahingon mää-
rään. Osakas voi kokonaan vapautua velka-
vastuusta osoittamalla, ettei hänen menet-
telynsä ole aiheuttanut velkojalle vahinkoa. 
Jos kuolinpesän varat riittävät enintään pe-
sänselvitys- ja hautajaiskustannuksiin, ei 
osakas voi joutua velkavastuuseen kuten ei 
aiemminkaan. 
 
Uudistuksessa laajennetaan velkojan oikeut-
ta saada pesä virallisselvitykseen eli pesän-
selvittäjän hallintoon. Velkojan ei enää tar-
vitse osoittaa, että pesän varat eivät riitä 
velkojen maksuun. 
 
Konkurssin käytettävyyttä ylivelkaisen pesän 
selvittämiseen rajoitetaan. Pesänselvittäjä 
voi päättää ylivelkaisen kuolinpesän varojen 
jakamisesta silloinkin, kun velkojien kanssa 
ei päästä sopimukseen varojen jaosta. Kuo-
linpesän konkurssiin on mahdollinen vain jos 
sitä pidetään pesänselvitystä tarkoituksen-
mukaisempana vaihtoehtona pesän varojen 
jakamiseksi velkojille. 
 
Maaliskuun 2004 alussa tuli voimaan ulosot-
tolain muutos, jonka mukaan velkaa voidaan 
periä ulosottotoimin 15 vuoden ajan. Ulos-
oton päättyminen ei kuitenkaan merkitse ve-
lan lakkaamista, vaan velka on edelleen ole-
massa, kun velallinen kuolee. 
 
Nyt voimaan tulevan uudistuksen mukaan 
velka, jonka ulosotto on määräajan päätty-
misen vuoksi lakannut, on maksettava kuo-
linpesän varoista vasta viimesijaisena sen 
jälkeen, kun pesänselvitysvelat ja muut vai-
najan velat on maksettu. 
 
Ortodoksinen kirkko ehkä valtiosta riippu-
mattomaksi  
(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2004) 
 
Ortodoksisen kirkon keskus- ja hippakunta-
hallinnon asemaa esitetään muutettavaksi 
valtiosta riippumattomaksi siten, ettei sen 
toimintamenoja enää maksettaisi suoraan 
valtion varoista. Jatkossa kirkon taloudelliset 
toimintaedellytykset turvattaisiin vastaavan 
suuruisella valtionavulla.  
 
Ehdotus laiksi ortodoksisesta kirkosta on luo-
vutettu kulttuuriministeri Tanja Karpelalle 
(kesk.). Lailla korvattaisiin nykyinen ortodok-
sista kirkkoa koskeva lainsäädäntö. Ortodok-
siseen kirkkoon kuuluu noin 1,1 prosenttia 
suomalaisista. 

http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;2031;2033;2038
http://www.batuloessak.net/
http://www.batuloessak.net/
http://www.mtv3.fi/
http://www.tietoenator.fi/
http://www.kihlakunta.fi/
http://www.intermin.fi/
http://www.om.fi/
http://www.om.fi/
http://www.oikeus.fi/vksv
http://www.laaninhallitus.fi/
http://www.mattivanhanen.net/
http://www.ort.fi/
http://www.tanjakarpela.net/
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Suomen lakivaliokunta Ateenassa  
(www.finland.gr, 12.11.2004)  
 
Suomen eduskunnan lakivaliokunta vieraili 
Ateenassa 10.-12. marraskuuta kansanedus-
taja Tuija Braxin johdolla. 
Lakivaliokunta tapasi vierailunsa aikana mm. 
Kreikan oikeusasiamiehen ja Kreikan kor-
keimman oikeuden sekä oikeus- ja sisäasian-
ministeriön edustajia.   
 
Suomalaiset kansanedustajat vierailivat 
myös Kreikan eduskunnassa, jossa he tapa-
sivat kreikkalaisen lakivaliokunnan sekä 
eduskunnan Kreikka-Suomi ystävyysryhmän 
edustajia. Tapaamisissa keskusteltiin EU:n 
jäsenmaiden välisestä yhteistyöstä oikeus-
sektorilla, kreikkalaisen oikeuslaitoksen ja 
poliisiviranomaisten toiminnasta sekä niistä 
oikeusjärjestelmän ongelmista, joita Suomen 
kansalaiset ovat Kreikassa kohdanneet. 
 
EUROOPAN UNIONI 
(europa.eu.int) 
 
EU:n perustuslaki allekirjoitettiin 
(Helsingin Sanomat 29.10.2004 
 
EU:n jäsenmaiden johtajat allekirjoittivat 
unionin perustuslain Roomassa perjantaina 
iltapäivällä. Suomesta tilaisuuteen osallistui-
vat pääministeri Matti Vanhanen (kesk) ja 
ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd). Allekirjoi-
tusta edeltäneissä puheissa vaadittiin, että 
jäsenmaat vahvistavat perustuslain viivytyk-
settä. Italian pääministeri Silvio Berlusconi 
lupasi, että Italia toimii esimerkkinä viemällä 
ratifioinnin nopeasti läpi. 
 
Perustuslain on määrä tulla voimaan aikai-
sintaan kahden vuoden kuluttua sen jälkeen 
kun kansalliset parlamentit ovat vahvista-
neet asiakirjan. Sitä ennen useissa jäsen-
maissa järjestetään kuitenkin vielä kansan-
äänestys perustuslain hyväksymisestä. Pe-
rustuslain tavoitteena on yksinkertaistaa ja 
tehostaa päätöksentekoa sekä selkiyttää toi-
mivaltajakoa laajentuneessa EU:ssa. 
 
EU-kansanäänestyksestä lakialoite 
(Helsingin Sanomat 27.10.2004) 
 
Eduskunnassa on tehty lakialoite neuvoa-an-
tavan kansanäänestyksen järjestämisestä 
toukokuussa 2006 Euroopan unionin perus-
tuslaillisen sopimuksen hyväksymisestä. Sen 
ensimmäinen allekirjoittaja on Sdp:n kan-
sanedustaja, perustuslakivaliokunnan vara-
puheenjohtaja Arja Alho. Hankkeen takana 
on puoli tusinaa sekä hallituspuolueiden että 
opposition kansanedustajaa, jotka suhtautu-
vat eri tavoin sopimuksen hyväksymiseen. 
Aloitteeseen kerätään vielä lisää nimiä ennen 
sen jättämistä. 
 
Kansanäänestyksen tarpeellisuutta perustel-
laan sillä, että perustuslakisopimuksen myö-
tä EU:n toimivalta laajenee, sen päätöksen-
tekojärjestelmä muuttuu ja kansalaisten oi-
keusasema kehittyy. Unionin luonne on toi-
senlainen kuin mikä se oli Suomen liittymistä 
koskevan kansanäänestyksen aikoihin vuon-
na 1994. Hallitus ei aio antaa eduskunnalle 
kansanäänestystä koskevaa esitystä. Halli-

tusryhmien puheenjohtajien mielestä sen 
järjestäminen ei ole tarpeellista. 
 
Kansa epävarmaa EU-perustuslaista  
(Helsingin Sanomat 14.11.2004) 
 
Noin 45 prosenttia suomalaisista ei osaa sa-
noa, pitäisikö EU:n perustuslaki hyväksyä vai 
ei. Kolmannes katsoo että laki voidaan hy-
väksyä ja varmasti perustuslakia vastaan on 
noin viidennes suomalaisista.  
 
Aamulehti teetti taloustutkimuksella kyselyn 
suomalaisten suhtautumisesta EU-perustus-
lakiin ja siitä käytävään kansanäänestyskes-
kusteluun. Hieman yli tuhannesta haastatel-
lusta noin 48 prosenttia antaisi päätöksen 
perustuslain hyväksymisestä eduskunnalle ja 
43 päättäisi asiasta kansanäänestyksellä.  
 
Neuvoa antavaa kansanäänestystä kannatti-
vat kyselyssä eniten vasemmistoliittoa ja 
keskustaa eduskuntavaaleissa äänestävät. 
Kokoomuksen ja vihreiden kannattajat puo-
lestaan antaisivat eduskunnan päättää asias-
ta. Aamulehden kyselyn virhemarginaali on 
kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. 
 
Rikosrekisteritietojen vaihtoa EU:n jäsenmai-
den välillä aiotaan parantaa 
(Oikeusministeriö 11.11.2004) 
 
Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle 
tiedoksi EU:n komission päätösehdotuksen, 
jonka tarkoituksena on nopeuttaa rikosrekis-
teritietojen vaihtamista EU:n jäsenvaltioiden 
välillä. Tavoitteena on parantaa jäsenvaltioi-
den viranomaisten välistä yhteistyötä kan-
sainvälisessä rikosoikeusavussa. 
 
Asian käsittely on kesken EU:n työryhmässä. 
 
Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulisi 
oma-aloitteisesti ja viivytyksettä informoida 
toisia jäsenmaita niiden kansalaisille tuomi-
tuista rikosrekisteriin merkityistä rangaistuk-
sista. 
 
Toisen jäsenvaltion esittämään rikosrekisteri-
tietoja koskevaan pyyntöön tulisi vastata vii-
den päivän kuluessa. Jotta nopea vastaami-
nen olisi mahdollista, tiedon pyytämistä ja 
antamista varten laadittaisiin vakiolomakkei-
ta, joita olisi saatavissa kaikilla EU:n virallisil-
la kielillä. Jokaisen jäsenvaltion tulisi lisäksi 
nimetä keskusviranomainen hoitamaan ri-
kosrekisteritietojen välitystä. 
 
Päätösesitys koskee pääasiassa eurooppalai-
sessa oikeusapusopimuksessa säädetyn tie-
tojen vaihtoa koskevan menettelyn nopeut-
tamista. Sopimuksen mukaisena keskusvi-
ranomaisena toimii Suomessa oikeusministe-
riö, joka päättää mm. rikosrekisteritietojen 
luovuttamisesta. 
 
Valtioneuvosto katsoo, että päätös merkitsisi 
käytännön parannuksia nykyiseen järjestel-
mään ja tehostaisi rikosrekisteritietojen luo-
vuttamista EU-maiden välillä. Rikosrekisteri-
tietojen antamisen nopeuttaminen tehostaisi 
etenkin rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa 
ja rangaistusten täytäntöönpanoa. 
 

EU-maiden asukkaille myönnettävään oi-
keusapuun esitetään laajennuksia 
(Oikeusministeriö 23.09.2004) 
 
Oikeusapulakia esitetään muutettavaksi niin, 
että oikeusapua voisivat Suomessa käsiteltä-
vissä asioissaan saada henkilöt, joilla on ko-
ti- tai asuinpaikka EU-valtiossa tai Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Halli-
tus hyväksyi esityksen sisällön ja se on tar-
koitus antaa eduskunnalle presidentin esitte-
lyssä 1. lokakuuta. 
 
Esitys liittyy EU:n oikeusapudirektiivin täy-
täntöönpanoon. Suomen oikeusapulaki täyt-
tää jo nyt pääosin direktiivin vaatimukset. 
Oikeusavun saajien piiri ei käytännössä juuri 
laajenisi, sillä toisen EU-maan kansalainen 
voi nykyisinkin saada Suomessa oikeusapua. 
 
Uutta olisi, että oikeusavun hakijalle annet-
taisiin mahdollisuus osoittaa, että hän asuin-
valtionsa korkeampien elinkustannusten 
vuoksi tarvitsee oikeusapua Suomessa, vaik-
ka hän ei sitä täällä saisikaan tulojensa ja 
varallisuutensa perusteella. 
 
Oikeusapu laajenisi ulosottomaksuihin ja –
kuluihin liittyen. Pääasian käsittelyssä myön-
netty oikeusapu vapauttaisi ulosoton hakijan 
ulosottomaksusta myös silloin, kun ulosottoa 
haetaan myöhemmin uudelleen tuloksetto-
man ulosottoyrityksen jälkeen. 
 
Toisessa EU-valtiossa myönnetty oikeusapu 
tuottaisi myös Suomessa vapautuksen ulos-
ottomaksuista ja -kuluista, jos kyseisessä 
asiassa toisessa jäsenvaltiossa annettu tuo-
mio pannaan täytäntöön Suomessa. 
 
Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vai-
kutuksia. Vuosittain on arvion mukaan vain 
joitakin kymmeniä asioita, joissa toisen EU-
maan asukas tarvitsee oikeusapua Suomes-
sa. 
 
Tarkoitus on, että muista EU-maista saapu-
vat oikeusapuhakemukset käsiteltäisiin Hel-
singin oikeusaputoimistossa. 
 
EU sopi biopasseista 
(Digitoday 26.10.2004) 
 
Euroopan Unioni ottaa uudenlaiset biometri-
sellä tunnisteella varustetut passit käyttöön 
parin vuoden kuluessa, kertoo Yleq:n radio-
uutiset. EU:n sisä- ja oikeusministerit päätti-
vät Luxemburgissa suosia tunnisteena alku-
vaiheessa kasvokuvaa. 
 
Todennäköistä on, että myöhemmin biopas-
seihin sisällytetään digitaalinen sormenjälki. 
 
Suomen on määrä ottaa uudet passit käyt-
töön aikaisintaan ensi keväänä. Yhdysvallat 
vaatii, että henkilöillä, jotka saapuvat maa-
han viisumivapauden piirissä olevista maista, 
on oltava biopassit tasan vuoden päästä. 
 
USA lykkäsi vaatimuksiaan passeista aiem-
min tänä vuonna sen jälkeen, kun tuli sel-
väksi, että alkuperäinen takaraja, joka olisi 
ollut tänään, oli aikataulultaan liian kireä. 

http://www.finland.gr/
http://www.eduskunta.fi/
http://europa.eu.int/
http://www.demokratiafoorumi.fi/perustuslaki_suomeksi.html
http://www.tuomioja.org/
http://www.arjaalho.net/
http://www.aamulehti.fi/
http://www.vn.fi/
http://www.eduskunta.fi/
http://europa.eu.int/index_fi.htm
http://www.yle.fi/yleq/
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Prodi: EU:n pyrkimys talousmahdiksi epäon-
nistunut (Helsingin Sanomat 25.10.2004) 
 
Euroopan unionin yritys nousta Yhdysvaltain 
ohi maailman kilpailukykyisimmäksi talou-
deksi on ollut "suuri epäonnistuminen", EU:n 
komission puheenjohtaja Romano Prodi tun-
nusti maanantaina Financial Times -lehden 
haastattelussa. Prodi sysäsi vastuun EU:n jä-
senmaille, joiden veto-oikeus on estänyt kil-
pailukyvyn kehittämisen komission ponniste-
luista huolimatta. 
 
EU päätti neljä vuotta sitten niin sanotusta 
Lissabonin strategiasta, jonka tavoitteena on 
nostaa EU:n kilpailukyky vuoteen 2010 men-
nessä Yhdysvaltain ohi. Vain harvat uskovat 
enää tavoitteen saavuttamiseen, ja eräiden 
arvostelijoiden mukaan EU on jopa jäänyt li-
sää jälkeen Yhdysvalloista kuluneiden neljän 
vuoden aikana. Viisi vuotta unionia johta-
neen Prodin komission on määrä päättää 
työnsä tällä viikolla. 
 
Liikenneministerit suunnittelevat EU-ajokort-
tia (Helsingin Sanomat 07.10.2004( 
 
EU:n liikenneministerit ovat ottaneet ko-
kouksensa asialistalle ehdotuksen yhteisen 
ajokorttimallin ottamisesta käyttöön koko 
unionin alueella. Suomi kannattaa ajokortti-
en pakollista vaihtamista uusiin sillä ehdolla, 
että siirtymäaika on tarpeeksi pitkä. Liiken-
neministerit kokoontuvat tänään Luxembur-
gissa. 
 
Suomi kannattaa EU-neuvotteluja Turkin 
kanssa (Helsingin Sanomat 15.10.2004) 
 
Suomi kannattaa EU-jäsenyysneuvottelujen 
aloittamista Turkin kanssa EU:n komission 
antaman ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen 
EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kan-
nan perjantaina ja katsoi, että joulukuun EU-
huippukokouksessa pitäisi lisäksi päättää 
neuvottelujen aloittamisen ajankohdasta. Mi-
nisterivaliokunta antoi myös tukensa sille, 
että jäsenyysneuvottelut Kroatian kanssa 
voidaan aloittaa ensi vuoden alkupuolella. 
 
Unionin laajentumisen seuraava vaihe on 
esillä joulukuussa pidettävässä EU-huippuko-
kouksessa. EU-maiden on silloin määrä päät-
tää, voidaanko Turkin neuvottelut aloittaa. 
Muutamien EU-maiden edustajat ovat suh-
tautuneet ajatukseen kielteisesti. Ranskan 
pääministeri Jean-Pierre Raffarin sanoi tors-
taina, ettei sen paremmin Turkki kuin 
EU:kaan ole tähän valmiita. 
 
Mattilalle tunnustusta Brysselistä 
(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2004) 
 
Vakoilusta ehdolliseen vankeuteen tuomittu 
ulkoasiainneuvos Olli Mattila on ehdolla vuo-
den eurooppalaiseksi. Syynä on Mattilan oi-
keuskamppailu avoimuuden edistämiseksi 
EU:ssa.  
 
Carl Bildtin vetämä arvovaltainen raati on si-
joittanut Mattilan ainoana suomalaisena vuo-
den 50 merkittävimmän vaikuttajan listalle. 
Muita ehdokkaita vuoden eurooppalaiseksi 
ovat mm. jalkapallovalmentaja Otto Rehha-

gel, ohjaaja Pedro Almodovar sekä Ikean pe-
rustaja Ingvar Kamprad. 
 
Mattilan valintaa European Voice -lehti pe-
rustelee sillä, että tämä on haastanut me-
nestyksellä Euro-elinten julkisuuslinjaukset. 
Maanpetostuomioon raati ei ota kantaa.  
 
Keväällä EU-komissio joutui tuomioistuimen 
päätöksellä julkistamaan osan asiakirjoista, 
joiden luovuttamisesta venäläisille Mattila 
tuomittiin. 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tulvii 
valituksia (Helsingin Sanomat 14.11.2004)  
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 
tukehtua tavallisilta kansalaisilta saamiinsa 
valituksiin, kirjoittaa tanskalainen Jyllands-
Posten-lehti. Lehden mukaan tuomioistui-
men käsittelyyn lähetetään yli tuhat tapausta 
joka kuukausi. "Tilanne pahenee sellaista 
vauhtia, että sitä voi sanoa katastrofaalisek-
si", sanoo tanskalainen EIT-tuomari Peer Lo-
renzen Jyllands-Postenissa.  
 
Strasbourgissa Ranskassa sijaitsevaan ihmis-
oikeustuomioistuimeen tulee valituksia aina 
yksittäisistä eläketapauksista Tshetshenian 
tilanteeseen ja uskonnollisen syrjinnän epäi-
lyistä vankilaolosuhteita koskeviin valituksiin. 
"Kuinka me voimme arvostella kansallisia 
tuomioistuimia viivyttelystä, kun itsellämme 
on pitkät jonot", sanoo EIT:n presidentti 
Luzius Wildhaber. Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuin käsittelee 43 jäsenmaan asioita. 
Eniten työllistävät Puola, Venäjä, Romania, 
Turkki ja Italia, listaa Jyllands-posten. 
 
TALOUSUUTISET 
 
Varallisuusvero poistuu vuonna 2006 
(Helsingin Sanomat 30.11.2004) 
 
Hallitus on sitoutunut luopumaan varalli-
suusverosta vuonna 2006, mikäli tulopoliitti-
sesta sopimuksesta saavutettu neuvottelu-
ratkaisu hyväksytään. Hallitus tiedotti omista 
tulopoliittisista toimenpiteistään tiistaina 
puoliltapäivin. Veronkevennyksiä hallitus lu-
paa vuosille 2005–2007 siten, että työn ve-
rotusta kevennetään kolmen vuoden aikana 
bruttomääräisesti yhteensä € 1,7 miljardilla. 
 
Eniten verotus kevenee vuonna 2006, jolloin 
muun muassa alennetaan marginaalivero-
prosentteja ja tulorajoja korotetaan. Samalla 
otetaan käyttöön uusi valtionverotuksen an-
siotulovähennys. 
 
Ensi vuonna verotusta kevennetään kasvat-
tamalla kunnallisveron ansiotulovähennystä 
ja keventämällä valtion tuloveroasteikkoa. 
Veroasteikkoon on myös luvassa kahden 
prosentin inflaatiotarkistus. Tästä seuraavan 
kuntien verotulojen vähenemisen lupaa halli-
tus korvata lisäämällä sosiaali- ja terveystoi-
men valtionosuuksia. 
 
Hallituksen esitykset kuitenkin raukeavat, 
mikäli tulopoliittinen sopimus ei saa sen mie-
lestä riittävää kattavuutta liittotason neuvot-
teluissa 15. joulukuuta kello 16 mennessä. 

Suomi jälleen ykkönen korruptiovertailussa 
(Taloussanomat 20.10.2004) 
 
Suomi sijoittuu jälleen ykköseksi Transpa-
rency International -järjestön selvityksessä, 
jossa vertaillaan korruption vähäisyyttä 146 
maassa. Suomen jälkeen kakkossijalle sijoit-
tuu Uusi-Seelanti. Kolmossijan jakavat Tans-
ka ja Islanti. Kaikki Pohjoismaat pääsevät 
vertailussa kymmenen parhaan joukkoon. 
Ruotsi sijoittuu Singaporen jälkeen vertailus-
sa kuudenneksi ja Norja kahdeksanneksi. 
 
Yhdysvallat sijoittuu vertailussa jaetulle 17. 
sijalle yhdessä Irlannin ja Belgian kanssa, 
kun taas Venäjä löytyy jaetulta 90. sijalta 
muun muassa Nepalin ja Mosambikin rinnal-
ta. Viro sijoittuu vertailussa jaetulle 31. sijal-
le. 
 
Pahin korruptiotilanne on vertailun mukaan 
Bangladeshissa ja Haitissa. 
 
Suomi on sijoittunut Transparency Interna-
tionalin vertailun ykköseksi jo viitenä vuonna 
peräkkäin. Vuonna 1999 Suomi oli toinen 
Tanskan jälkeen. 
 
Transparency International on riippumaton 
kansainvälinen järjestö, joka omistautunut 
korruption vähentämiseen maailmassa. 
 
Välimerenmaiden sijoituksia raportissa: 
Espanja sija 22., Malta sija 25., Israel sija. 
26, Portugali sija 27., Kypros sija 36., Italia 
sija 42., Kreikka sija 49. 
 
Suomen talous johtaa maailmassa 
(Digitoday 14.10.2004) 
 
Suomen talouskasvu pärjää parhaiten koko 
maailmassa, WEF:n eli World Economic Fo-
rumin raportissa sanotaan. WEF uskoo myös 
Ruotsin ja Tanskan kasvuun. Suomen jäl-
keen tulevat Yhdysvallat ja Taiwan. 
 
WEF tutki kaikkiaan 101 maan kasvunäky-
miä. Suomen menestys perustui ylijäämäi-
seen budjettiin ja it-teknologian onnistunee-
seen hyödyntämiseen. 
 
Isot EU-maat kuten Britannia, Saksa ja 
Ranska sijoittuivat selvästi heikommille sijoil-
le. Välimerenmaiden sijoitukset raportissa 
olivat seuraavat: Espanja sija 23., Portugali 
sija 24., Kreikka sija 37. ja Italia sija 47. 
 
Suomen veroaste OECD-maiden huippua 
(Yle Online 20.10.2004) 
 
Suomen veroaste oli viime vuonna teolli-
suusmaiden neljänneksi korkein, kertoo 
OECD:n tilasto. Veroaste laski edellisvuodes-
ta hieman. OECD esittää työllisyystilanteen 
parantamiseksi työaikojen joustoa. Myös ly-
hyempi työaika voi järjestön mukaan paran-
taa työllisyyttä. 
 
IMF varoittaa Suomea ikäongelmasta 
(Helsingin Sanomat 28.10.2004) 
 
Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n asi-
antuntijaryhmä patistaa Suomea ryhtymään 
kiireesti uudistuksiin, joilla valmistaudutaan  
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väestön ikääntymiseen. Valtuuskuntaa johta-
neen Subhash Thakurin mukaan Suomella 
on vain muutama vuosi aikaa tehdä ratkaise-
via päätöksiä, sillä Suomessa väestö vanhe-
nee nopeammin kuin muissa EU-maissa. 
Vuoteen 2010 mennessä enemmistö äänes-
täjistä on jo yli 50-vuotiaita. 
 
Vuotuisella vierailullaan Suomessa IMF:n ne-
lihenkinen valtuuskunta tapasi laajalti suo-
malaisia asiantuntijoita. Ehkä siitä johtuen 
monet IMF:n suositukset kuulostavat tutulta. 
Lähteet on helppo tunnistaa. IMF:n valtuus-
kunta kehottaa Suomea muun muassa uu-
distamaan palkkaneuvottelukäytäntöään ha-
jautetumpaan suuntaan. Vaikka keskitetty 
ratkaisu on ollut hyvä inflaation ja kilpailuky-
vyn kannalta, se on IMF:n mukaan tehnyt 
palkoista jäykkiä. 
 
Tutkija: Eläkepommia ei tulekaan 
(Helsingin Sanomat 16.11.2004) 
 
Paljon puhuttua eläkepommia ei tulekaan, 
sillä aikaisemmassa tutkimuksessa on jätetty 
huomioimatta eläkkeiden ja hoivamenojen 
tuottamat verotulot, esittää Valtion taloudel-
lisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö 
Pekka Parkkinen Yhteiskuntapolitiikka-leh-
dessä ilmestyneessä artikkelissaan. 
 
Parkkisen mukaan eläkepommista puhutta-
essa on jätetty huomioimatta se, että tulevat 
eläkeläiset maksavat saamistaan eläkkeistä 
tuntuvasti enemmän välittömiä veroja kuin 
eläkeläiset nyt. Pienituloisten eläkeläisten 
osuus tulee nopeasti vähenemään ja eläkkei-
den keskitaso nousemaan, koska tulevista 
eläkeläisistä valtaosa on palkansaajia, joiden 
työeläkkeet ovat kertyneet täysimääräisiksi. 
 
Vastaavasti kasvavista hoitomenoista palau-
tuu kasvava osuus julkiselle sektorille, koska 
pääosa hoivamenoista on henkilökunnan 
palkkoja, joista maksetaan normaalit palkka-
verot. Parkkisen mukaan hänen vuoteen 
2050 ulottuva skenaarionsa on ensimmäi-
nen, jossa julkiselle sektorille palautuvat ve-
rotulot ovat laskelmassa mukana. 
 
Hallitus haluaa lisää maahanmuuttajia Suo-
meen (Suomen Sillan uutisviikko 44/2004) 
 
Hallitus haluaa Suomeen tuntuvasti lisää 
maahanmuuttajia lieventämään työvoimapu-
laa, joka uhkaa tulevina vuosikymmeninä vä-
estön ikääntyessä. Maahanmuuttomyöntei-
nen kanta sisältyy hallituksen torstaina hy-
väksymään tulevaisuusselontekoon.  
 
Selonteon mukaan maahanmuuttoa lisää-
mällä ei ratkaista perusongelmaa väestön 
ikärakenteessa, mutta se on yksi keino huo-
lehtia työvoiman riittävyydestä.  
 
Asiakirjaa esitellyt pääministeri Matti Vanha-
nen (kesk.) myönsi, ettei Suomen asenneil-
masto ehkä suvaitse nopeita muutoksia ny-
kytilanteeseen. Vanhasen mukaan hallituk-
sen maahanmuuttopolitiikkaan kuuluu myös 
nykyistä useampien opiskelijoiden houkutte-
leminen Suomeen ja ennen kaikkea heidän 
pitämisensä Suomessa. Nykyään vain yksi 

kymmenestä ulkomaisesta opiskelijasta jää 
Suomeen asumaan. 
 
SAK vaatii myös isyyslomasta palkkaa 
(Helsingin Sanomat 22.10.2004) 
 
Palkansaajajärjestö SAK haluaa myös isyys-
lomalle jäävälle palkkaa. SAK on valmistele-
massa asiasta kyselyä tasa-arvovaltuutetulle, 
kertoo sanomalehti Kaleva. Nykyisin äidit 
saavat osan aikaa äitiyslomalta palkkaa ja 
isät isyyslomalta Kelan päivärahaa.  SAK:ssa 
epäillään, että tapa on ristiriidassa tasa-ar-
volain kanssa. 
 
SAK:n johtajan Kirsti Palanko-Laakan (sd) 
mukaan perhevapaiden käyttöä voitaisiinkin 
edistää sillä, että isyysvapaalta saisi palkkaa 
niillä aloilla, joilla äiti saa palkallisen äitiysva-
paan. Palanko-Laakan mukaan asiaa ei kui-
tenkaan oteta esiin lähiaikoina mahdollisesti 
alkavissa tulopoliittisissa neuvotteluissa. 
 
FT: Nokian Baldauf Euroopan vaikutusvaltai-
sin bisnesnainen  
(Helsingin Sanomat 01.10.2004) 
 
Nokia Networksin toimitusjohtaja Sari Bald-
auf on sijoitettu ykköstilalle talouslehti Fi-
nancial Timesin listalla, johon on valittu 25 
vaikutusvaltaisinta naista eurooppalaisissa 
yrityksissä. Lehden viisihenkinen valitsijaraa-
ti painotti etenkin naisen asemaa yritykses-
sä, hänen johtamansa yrityksen tai liiketoi-
minnan laajuutta sekä itse yrityksen kokoa. 
 
Marimekon tulos parani 
(Kauppalehti 28.10.2004) 
 
Marimekon tulos ennen satunnaiseriä ja ve-
roja oli tammi-syyskuussa 6,9 miljoonaa eu-
roa, kun se vuotta aiemmin vastaavalla jak-
solla oli 5,6 miljoonaa euroa. 
 
Marimekon Kirsti Paakkanen Vuoden kasvu-
yrittäjä (Digitoday 17.11.2004) 
 
Marimekko Oyj:n Kirsti Paakkanen on valittu 
Vuoden 2004 kasvuyrittäjäksi Suomessa. 
Paakkanen palkittiin Finlandia-talolla järjes-
tetyssä EOY-loppukilpailun juhlagaalassa. 
Valtakunnalliseen loppukilpailuun oli valikoi-
tunut yhdeksän suomalaista kasvuyrittäjää. 
 
Paakkanen edustaa Suomea World Entre-
preneur of the Year (WEOY) -kilpailussa 
Monte Carlossa kesäkuussa 2005. 
 
Tämän vuoden EOY-finalistit olivat Heikki 
Vienola, Beltton-Yhtiöt Oyj; Pekka Sivonen, 
Digia Oy; Seppo Sairanen, FIM Group Oy; 
Kirsti Paakkanen, Marimekko Oyj; Einari Vid-
grén, Ponsse Oyj; Jorma J. Takanen, Scanfil 
Oyj; Hannu Savisalo, Savcor Group Ltd Oy; 
Mauno ja Riitta Savolainen, Suomen Vara-
miespalvelu Oy ja Petri Lehmuskoski, Top-
tronics Oy. 
 
Riippumaton, 9-jäseninen EOY-tuomaristo 
tapasi finalistit henkilökohtaisesti. Haastatte-
luissa se halusi kuulla erityisesti yrittäjien vi-
sioista. Tämä antoi kuvan yrittäjien kasvu-
hakuisuudesta ja tulevaisuuden mahdolli-
suuksista. Tapaamisissa selvitettiin myös 

yrittäjän roolia ja merkitystä yrityksen tä-
mänhetkisessä toiminnassa.  
 
Prosessin edellisessä vaiheessa tuomaristo 
etsi ehdokkaiden liiketoiminnasta piirteitä, 
jotka tekevät niistä ylivertaisia muihin näh-
den. Tarkasteltavat aihealueet olivat yrittä-
jähenki, liiketoimintastrategia, toimintatavat, 
taloudellinen menestys ja etiikka. 
 
”Kirsti Paakkasen yrittäjätarina on hieno. Si-
tä kuvaavat parhaiten rohkeus, luovuus, toi-
minnan omaperäisyys sekä uskallus ajatella 
eri tavalla kuin muut. Paakkasessa on karis-
maattisuutta ja peräänantamattomuutta. Hä-
neltä on paljon opittavaa ja hänen johtamis-
taitonsa on tunnustettu laajasti. Marimekos-
sa perinteinen "valta ja vastuu" on kuvattu 
"vapautena ja vastuuna", jota korostetaan 
koko henkilöstön työtehtävissä.  
 
”Paakkasessa on myös esimerkillisyyttä ja 
isänmaallisuutta. Hän on toteuttanut "ame-
rikkalaisen unelman" suomalaisille. Hän on 
todellinen kolminkertainen self-made-wo-
man, sanoo EOY-tuomariston puheenjohta-
jana toiminut kauppaneuvos Eero Lehti. 
 
Olli Muurainen vuoden nuori yrittäjä 
(Digitoday 24.11.2004) 
 
Ernst & Young Entrepreneur of the Year 
(EOY) on yrittäjyyden maailmanmestaruus-
kilpailu, jonka tarkoituksena on löytää me-
nestyviä yrittäjiä ja nostaa heidät kansallisik-
si esikuviksi. 
 
Tänä vuonna eli 17. marraskuuta pääsarjo-
jen lisäksi kilpailussa jaettiin myös erikoispal-
kinto menestyvälle nuorelle kasvuyrittäjälle. 
 
Young Entrepreneur of the Year -palkinnon 
sai helsinkiläisen Kontakti.netin perustaja ja 
toimitusjohtaja Olli Muurainen. 
 
CRN: Torvalds vuoden 2004 johtaja 
(Sektori.com 25.11.2004) 
 
CMP-konserniin kuuluva CRN-lehti on valin-
nut Linus Torvaldsin vuoden 2004 vaikutus-
valtaisimmaksi johtajaksi.  
 
Torvaldsin jälkeen jäivät muun muuassa 
IBM:n pääjohtaja Sam Palmisano ja Micro-
softin pääjohtaja Steve Ballmer. Lehden mu-
kaan kaikki listalle päässeet 25 henkilöä tule-
vat muuttamaan alan "pelisääntöjä" erityi-
sesti avointen standardien, web-palveluiden 
(web services) ja on-demand-tiedonhallin-
nan suhteen. 
 
Finnairin matkustajamäärä kasvoi 
(Helsingin Sanomat 10.11.2004) 
 
Finnairin liikenne kasvoi lokakuussa 10 %. 
Reittiliikenteessä lensi 566.700 matkustajaa, 
jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna on 
9,2 %. Matkustajakäyttöaste oli reittiliiken-
teessä 64,5 %, mikä on 1,4 prosenttiyksik-
köä matalampi kuin viime vuoden lokakuus-
sa. 
 
Kokonaiskysyntä kasvoi lokakuussa 10,6 % 
ja tarjonta nousi 11,6 %. Matkustajakäyttö 
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aste oli 69,8 % eli 0,6 prosenttiyksikköä kor-
keampi kuin viime vuonna. 
 
Finnair kuljetti lokakuussa yhteensä 706.500 
matkustajaa, mikä on 9,9 % enemmän kuin 
vuotta aiemmin. 
 
Suomen tuonti nousussa 
(Helsingin Sanomat 10.11.2004) 
 
Suomen vienti pysyi syyskuussa viime vuo-
den syyskuun tasolla. Viennin arvo oli syys-
kuussa € 4,18 miljardia, ilmenee Tullihalli-
tuksen ennakkotiedoista. Tuonti sen sijaan 
kasvoi viisi prosenttia viime vuodesta ja oli 
arvoltaan € 3,28 miljardia. Kauppataseen yli-
jäämää kertyi € 0,90 miljardia syyskuussa. 
 
Vienti EU-alueelle laski prosentin ja oli € 
2,38 miljardia. Myös tuonti väheni prosentin 
ja oli arvoltaan € 1,88 miljardia. EU-alueen 
ulkopuolisen viennin arvo oli syyskuussa € 
1,80 miljardia, jossa kasvua on prosentti. 
Tuonnin arvo EU-alueen ulkopuolelta nousi 
14 % ja oli yhteensä € 1,40 miljardia. 
 
Nissanin tuonti Pohjoismaihin keskittyy Hel-
sinkiin (Taloussanomat 25.11.2004) 
 
Autoja ja varaosia maahantuova Aro-Yhtymä 
kaavailee yhteisyrityksen perustamista Nis-
san Europen kanssa. Yrityksen on määrä 
vastata Nissanin autojen maahantuonnista 
Suomen ohella Ruotsissa, Norjassa ja Tans-
kassa. 
 
Aro-Yhtymän mukaan perustettavan yhtiön 
pääkonttori sijoittuisi Helsinkiin, minkä lisäksi 
jokaiseen Pohjoismaahan perustettaisiin pai-
kallinen konttori. Tavoitteena on, että maa-
hantuontitoiminnot siirtyvät uudelle yhtiölle 
vuoden 2006 alusta. 
 
Aro-Yhtymän mukaan suunnitteilla oleva Nis-
sanin maahantuontijärjestely ei vaikuta yhty-
män muihin liiketoimintoihin, vaan se jatkaa 
lisäksi Chryslerin ja Jeepin maahantuontia. 
 
Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa 
ja Hämeenlinnassa toimiva Aro-Yhtymä ja 
Autokeskus Oy työllistävät noin 320 henki-
löä. Konsernin viime vuoden liikevaihto oli 
403 miljoonaa euroa. 
 
SanomaWSOY:n Aatos Erkko edelleen Suo-
men rikkain (Taloussanomat 01.11.2004) 
 
SanomaWSOY:n suuromistaja ministeri Aa-
tos Erkko oli viime vuoden verotietojen pe-
rusteella edelleen Suomen rikkain. Erkon ve-
rotettava varallisuus oli € 176 miljoonaa, mi-
kä oli jopa 80 miljoonaa euroa enemmän 
kuin edellisvuonna. 
 
Toiselle sijalle viime vuoden kakkosen Sam-
mon konsernijohtaja Björn Wahlroosin ohi 
nousi Erkon sisarentytär Rafaela Seppälä. 
Seppälän verotettava varallisuus oli viime 
vuonna € 104 miljoonaa, kun Björn Wahl-
roosin varallisuus oli € 70 miljoonaa. 
 
Rikkaimpien joukossa on merkittäviä kuolin-
pesiä, kuten Erkon sisaren Patricia Seppälän 
kuolinpesä € 67 miljoonalla, hissiyhtiö Ko-

neen entisen pääjohtajan Pekka Herlinin 
kuolinpesä lähes € 40 miljoonalla sekä Per 
Hartwallin kuolinpesä € 105 miljoonalla. 
 
Suomessa tehdään yötöitä toiseksi eniten 
Euroopassa (Helsingin Sanomat 15.11.2004) 
 
Yötöitä tehdään Suomessa toiseksi eniten 
Euroopassa, kertoo Aamulehti tuoreeseen 
tutkimukseen viitaten. Viidennes suomalai-
sista tekee EU-tutkimuksen mukaan yötyötä 
vähintään kaksi tuntia kuukaudessa. 
 
Eniten yötöitä tehdään EU-maista Virossa, 
Suomen kanssa samalla tasolla on Britannia. 
Irlannissa ja Ruotsissa yötöiden tekeminen 
on lähes yhtä yleistä. Suomalaisista naisista 
öisin työskentelee 26 prosenttia, mikä on 
eniten kaikissa EU-maissa. 
 
Yötyöksi luetaan tutkimuksessa ilta yhden-
toista ja aamukuuden välillä tehtävä työ. 
Vuonna 2000 vuorotöitä, joihin sisältyy myös 
yötyötä, teki 24 prosenttia suomalaisista. 
 
Virheelliset tilastot auttoivat Kreikan euroon 
(Helsingin Sanomat 15.11.2004) 
 
Kreikka pääsi liittymään euroon virheellisten 
talouslukujen perusteella, maan valtiovarain-
ministeri Georgios Alogoskoufis myönsi maa-
nantaina. Rahaliiton jäsenyyden yksi ehto 
on, että julkisen talouden alijäämä on vä-
hemmän kuin kolme prosenttia bruttokan-
santuotteesta. Ennen liittymistään Kreikka 
toimitti EU:lle tilastoja, joiden mukaan sen 
alijäämä olisi jäänyt selvästi kolmen prosen-
tin rajan alle. Nyt on käymässä ilmi, etteivät 
luvut pitäneet paikkaansa, vaan alijäämä oli 
koko 1990-luvun lopun reippaasti yli kolme 
prosenttia. EU:n komissio esitteli teettämien-
sä selvitysten tulokset euroalueen valtiova-
rainministereille heidän kokoontuessaan 
Brysseliin myöhään maanantai-iltana. 
 
Tarkastuksissa on selvinnyt, että Kreikan va-
je olikin 3,38 prosenttia vuonna 1999. Alun 
perin Kreikka oli ilmoittanut vajeeksi vain 1,8 
prosenttia. Vuonna 1997 vaje on saattanut 
olla jopa 6,44 prosenttia ja seuraavana 
vuonna 4,13 prosenttia. Komission tiedottaja 
Gerassimos Thomas vakuutti maanantaina, 
että Kreikan jäsenyyttä rahaliitossa ei voida 
peruuttaa huolimatta siitä, että se ilmeisesti 
päätettiin väärin perustein. Euroalueen val-
tiovarainministereiden on määrä vasta joulu-
kuussa pohtia, minkälaisia rangaistuksia 
Kreikalle mahdollisesti asetetaan. 
 
Rangaistuskeinoina on ollut esillä muun mu-
assa Kreikan rakennerahastoista saaman tu-
en jäädyttäminen tai sakot. Mahdollista on 
myös, että rangaistuksia ei tule lainkaan. 
 
KOULUTUS ja KULTTUURI  
 
Suomi jälleen ykkönen osaamisvertailussa 
(Helsingin Sanomat 24.11.2004)  
 
Suomalaiskoululaiset valloittivat jälleen yk-
kössijan kansainvälisessä 15-vuotiaiden 
osaamisvertailussa, kun mittauksen pääkoh-
teena oli matematiikka. Myös ensimmäisessä 
Pisa-tutkimuksessa Suomi oli ykkönen kolme 

vuotta sitten, kun pääkohteena oli lukutaito. 
Kolmantena osaamisen alueena ohjelmassa 
ovat luonnontieteet, ja myös ongelmanrat-
kaisukykyä arvioidaan. 
 
Tuoreista tuloksista kertoi saksalainen Stern-
lehti. Virallisesti ne julkaistaan 6. joulukuuta 
Brysselissä. Juuri Saksassa Pisan tulokset 
herättivät aikoinaan erityisen paljon huo-
miota, sillä maa sijoittui vain keskinkertai-
sesti, eikä nytkään sijoitus juuri parantunut. 
Sen sijaan naapurimaa Puola onnistui ko-
hentamaan tuloksiaan. 
 
Pisa tulee sanoista Programme for Interna-
tional Student Assessment. Pisa-tutkimuksen 
toiseen vaiheeseen osallistui yhteensä 41 
maata. Suomesta mukana oli noin 200 kou-
lua ja lähes 6.000 oppilasta. 
 
Suomalaiset koulutuksen asiantuntijat eivät 
ole kovin yllättyneitä siitä, että Suomi sai jäl-
leen ykkössijan, vaikka entuudestaan vah-
vaksi tiedetyn lukutaidon sijaan pääkohteena 
oli nyt matematiikka tai oikeastaan mate-
maattinen lukutaito. "Kyllähän meillä on ko-
ko ajan kiinnitetty huomiota perustaitojen 
kehittämiseen ja olihan meillä myös Luma-
hanke, joka pyrki parantamaan erityisesti 
luonnontieteiden ja matematiikan osaamis-
ta", kommentoi tuloksia Opetushallituksen 
pääjohtaja Kirsi Lindroos. 
 
Kirjailija Marjatta Kurenniemi kuollut 
(Helsingin Sanomat 16.11.2004) 
 
Kirjailija Marjatta Kurenniemi on kuollut. Hän 
oli kuollessaan 86-vuotias. Kurenniemi on 
tunnettu etenkin lasten- ja nuortenkirjois-
taan, hän on kirjoittanut muun muassa On-
neli ja Anneli-kirjoja. Kirjoittamisen lisäksi 
hän on myös suomentanut lukuisia lastenkir-
joja. 
 
Kurenniemi on saanut kolmasti Topelius-pal-
kinnon, kahdesti Valtion nuorisokirjailijapal-
kinnon sekä Pro Finlandia -mitalin. 
 
Säveltäjä ja pianisti Valto Laitinen kuollut 
(Helsingin Sanomat 12.10.2004) 
 
Ranskassa merkittävän uran luonut suoma-
lainen säveltäjä ja pianisti Valto Laitinen 
kuoli maanantaina kotonaan Pariisissa. Laiti-
nen oli sairastanut syöpää usean kuukauden 
ajan. Hän oli 77-vuotias. 
 
Helsingissä 1926 syntynyt Laitinen muutti 
Pariisiin 1958. Sitä ennen hänet tunnettiin jo 
Suomessa mainetta modernina jazzpianisti-
na. Laitinen osallistui 1949 Pariisin jazzfesti-
vaaleilla järjestettyyn pianistikilpailuun, jossa 
hän sijoittui kolmanneksi. Suomessa hänen 
tunnetuin sävelmänsä on Kun syksy saapuu 
Helsinkiin, jonka laulajatar Maynie Siren le-
vytti 1955. 
 
Pariisissa Laitinen soitti useissa tunnetuissa 
hotelleissa pitkiä kiinnityksiä, muun muassa 
Ritzissä yhtäjaksoisesti 1980–1992. Hän sai 
mainetta kuitenkin ennen muuta säveltäjä-
nä, jonka lauluja muun muassa chanson-lau-
lajatar Mireille Mathieu levytti. 
 

http://www.aro.fi/
http://www.nissan-europe.com/
http://www.nissan-europe.com/
http://www.chrysler.com/
http://www.jeep.com/
http://www.autokeskus.fi/
http://www.sanomawsoy.fi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aatos_Erkko
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aatos_Erkko
http://www.sampo.fi/
http://www.sampo.fi/
http://www.kone.com/
http://www.kone.com/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_Herlin
http://www.aamulehti.fi/
http://www.pisa.oecd.org/
http://www.stern.de/
http://www.nuorisokirjailijat.fi/kureniemimarjatta.shtml
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Viime vuosina Laitinen vieraili usein Suomes-
sa, ja hänestä on tekeillä televisiodokument-
ti. Kaksi vuotta sitten hän esiintyi vanhojen 
suomalaisten soittokaveriensa kanssa muun 
muassa Saariselän Kaamosjazz-festivaaleilla. 
 
Säveltäjä Usko Meriläinen kuollut  
(MTV3 12.11.2004) 
 
Usko Meriläinen on kuulunut 1950-luvulta 
lähtien säveltaiteemme keskeisimpiin hah-
moihin. Hänen laaja tuotantonsa edustaa 
korkeaa kansainvälistä tasoa. Tampere-bien-
naalin taiteellisena johtajana Meriläinen oli 
luomassa tärkeää foorumia uudelle suoma-
laiselle musiikille.  
 
Usko Meriläinen oli kuollessaan 74-vuotias. 
Meriläinen syntyi Tampereella 27. tammi-
kuuta 1930. Hän suoritti kapellimestaritut-
kinnon Sibelius-Akatemiassa vuonna 1953 ja 
sävellysdiplomin vuonna 1955. Sävellystyön 
rinnalla Meriläinen toimi kapellimestarina se-
kä myöhemmin opettajana Tampereen kon-
servatoriossa ja Tampereen yliopiston mu-
siikkitieteen laitoksella.  
 
Usko Meriläinen on säveltänyt kuusi sinfoni-
aa sekä useita konserttoja ja muita pieni-
muotoisia sävellyksiä. Meriläinen sävelsi mo-
nenlaisille soittimille ja kokoonpanoille, mut-
ta etenkin 1980-luvulta lähtien hänen suo-
sikkisoittimensa oli huilu. Meriläisen viimei-
seksi mittavaksi teokseksi jäi sinfoniaorkes-
terille sävelletty Kehrä (Sinfonia 6), jossa 
jousisoittimilla on hallitseva osuus. Meriläi-
nen sävelsi sen vuonna 1996, mutta muok-
kasi partituuria vielä vuosina 2002-2003. 
 
EU halua lisää eurooppalaisia elokuvia 
(Helsingin Sanomat 16.11.2004) 
 
EU haluaisi kaksinkertaistaa maanosan elo-
kuvateattereissa esitettävien eurooppalais-
ten elokuvien määrän. Tällä hetkellä 10 pro-
senttia teattereissa pyörivistä elokuvista on 
tämän maanosan tuotantoa, mutta tiistaina 
Brysselissä kokoontuneet kulttuuriministerit 
haluaisivat nostaa määrän 20 prosenttiin. 
 
Suunnitelma elokuvien määrän kaksinker-
taistamisesta sisältyy EU:n komission heinä-
kuussa ehdottamaan uuteen audiovisuaali-
sen alan ohjelmaan Media 2007:ään. Ohjel-
man tavoitteena on muun muassa vaalia Eu-
roopan kulttuurista moninaisuutta ja lisätä 
eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten le-
vittämistä. 
 
EU:n komissio on ehdottanut ohjelmalle hiu-
kan yli miljardin euron budjettia vuosille 
2007–2013, mutta budjettineuvottelut ovat 
vasta alkamassa. Koko EU:n budjetti noille 
vuosille on ylipäätään vielä sopimatta. 
 
Kulttuuriministeri Tanja Karpela (kesk) 
myönsi, että ajatus eurooppalaisten elokuvi-
en määrän roimasta noususta on kunnianhi-
moinen. "Ne ovat haasteellisia tavoitteita, 
mutta kaikilla on tämä yhteinen tavoite", 
Karpela sanoi kulttuuriministereiden kokouk-
sen jälkeen. 
 

Turku pyrkii Euroopan kulttuurikaupungiksi 
(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2004) 
 
Turku pyrkii Euroopan kulttuuripääkaupun-
giksi vuodeksi 2011, jolloin sekä Virosta että 
Suomesta valitaan tehtävään yksi kaupunki. 
Myös ainakin Tampere, Savonlinna, Rauma 
ja Lahti ovat kiinnostuneita tehtävästä, ker-
too kulttuurisihteeri Mervi Tiensuu-Nylund 
opetusministeriöstä. Hakemukset pitää jät-
tää opetusministeriöön vuoden 2006 maalis-
kuun alkuun mennessä. 
 
Suomesta Helsinki on ollut Euroopan kult-
tuurikaupunkina vuonna 2000, jolloin se ja-
koi tehtävän kahdeksan muun eurooppalai-
sen kaupungin kanssa. 
 
Musiikkitalon rakentaminen varmistui 
(Helsingin Sanomat 16.11.2004)  
 
Yleisradion hallintoneuvosto hyväksyi Yleis-
radion mukaantulon Helsingin musiikkitalo-
hankkeeseen äänin 15–5 kokouksessaan tiis-
taina. Ylen mukaantulo rahoittajaksi varmisti 
musiikkitalon rakentamisen. 
 
Musiikkitaloon sijoittuvat muun muassa kaksi 
Suomen johtavaa orkesteria, Helsingin Kau-
punginorkesteri ja Radion Sinfoniaorkesteri. 
Uusi musiikkitalo rakennetaan eduskuntata-
lon eteen Töölönlahden rannalle Helsingin 
keskustaan. Rakentaminen alkanee 2006, ja 
valmiina talon pitäisi olla 2008. 
 
Musiikkitalo on valtion, Helsingin kaupungin 
ja Yleisradion yhteishanke. Talon hinnaksi on 
arvioitu noin € 95 miljoonaa. Summasta val-
tio maksaa noin puolet, Yle ja Helsinki jaka-
vat toisen puolen. 
 
Elokuva Mannerheimista jäi ilman ulkomaista 
rahoitusta (Helsingin Sanomat 30.09.2004) 
 
Marsalkka C. G. Mannerheimista vireillä ollut 
kansainvälinen elokuvahanke on ajautunut 
karille. Kansainvälistä riskirahaa ei ole löyty-
nyt, joten elokuva aiotaan nyt tuottaa suo-
malaisin voimin ja suomeksi. "Toivotaan että 
kuvaukset alkaisivat ensi vuonna", elokuva-
ohjaaja Renny Harlin sanoi torstaina Helsin-
gissä. 
 
Elokuvan budjetiksi arvioidaan nyt vajaat 10 
miljoonaa aiemman 60 miljoonan euron ase-
masta. Hanke on yhä vaarassa kaatua koko-
naan, sillä kotimainen rahoituskin on auki. 
"Vasta siemenrahat on olemassa", Harlin sa-
noi. 
 
Hanketta vetää Harlinia lähellä oleva tuotan-
toyhtiö Solar Films. Yhtiö huomasi, että 
Mannerheim on suurmies vain Suomessa. 
Vielä viime kesänä suunniteltiin elokuvan kä-
sikirjoituksen kääntämistä englanniksi. Nyt 
käsikirjoittaja Heikki Vihinen jatkaa tekstin 
muokkaamista suomeksi.   
 
Arto Halosen dokumentille pääpalkinto Itali-
assa (MTV3 11.10.2004) 
  
Arto Halosen Tynnyrimies on saanut pääpal-
kinnon dokumenttielokuvien sarjassa Sisilian 
Magma-lyhytelokuvafestivaalilla Italiassa.  

Arto Halosen dokumenttielokuva Tynnyri-
mies kertoo kuubalaisesta Jesus Triguerosta, 
joka hankkii elannon perheelleen bensiinika-
nistereita pyörittämällä. Elokuvassa seura-
taan Jesuksen matkaa aamusta iltaan läpi 
Havannan. Elokuvan on tuottanut Art Films 
Production Oy.  
 
Elokuvataiteen valtionpalkinto Jukka Nykä-
selle (MTV3 21.10.2004) 
 
Elokuvataiteen € 13.000 valtionpalkinnon on 
saanut alan huippuihin Suomessa kuuluva 
leikkaaja Jukka Nykänen.  
 
Elokuvataidetoimikunnan mielestä Nykäsen 
leikkaamien elokuvien pitkä ja kunnioitettava 
luettelo osoittaa parhaiten hänen ammatti-
taitonsa. Nykänen on leikannut muun muas-
sa Markku Pölösen Kivenpyörittäjän kylän, 
Kuningasjätkän ja Baddingin sekä Raimo O. 
Niemen elokuvan Poika ja ilves, Olli Saarelan 
Rukajärven tien ja Simo Halisen Cyclomani-
an, joista hän oli Jussi-ehdokkaanakin. Lisäk-
si hän on leikannut useita lyhytelokuvia ja 
dokumentteja sekä käsikirjoittanut ja ohjan-
nut Kimmo Pohjosen Kalmuk-sinfonian.  
 
Pirjo Honkasalon dokumentti voitti Kööpen-
haminassa (Helsingin Sanomat 14.11.2004)  
 
Venäjällä, Tshetsheniassa ja Ingushiassa ku-
vattu Melancholian kolme huonetta voitti 
lauantai-iltana Kööpenhaminan kansainväli-
sen dokumenttielokuvafestivaalin pääpalkin-
non. Pirjo Honkasalon ohjaama ja kuvaama 
elokuva jakoi CPH:DOX-sarjan voiton itäval-
talaisen Darwin's Nightmare -dokumentin 
kanssa. Kovatasoisessa kilpailusarjassa oli 
mukana 11 elokuvaa kaikkialta maailmasta. 
Tuomaristoa johti Lars von Trierin elokuvien 
tuottaja Vibeke Vindelov. 
 
Kari Sohlberg sai elokuva-Finlandian  
(Yle Online 13.11.2004)  
 
Vuonna 1940 syntynyt Kari Sohlberg sai pal-
kinnon erityisesti työstään elokuvissa Koiran-
kynnen leikkaaja ja Keisarikunta. Tuomaris-
ton mukaan Sohlberg osoittaa näiden kah-
den hyvin erilaisen elokuvan kuvaajana ver-
ratonta välineen hallintaa. 
 
Vuonna 1940 syntynyt Kari Sohlberg on teh-
nyt pitkän uran ja kuvannut kaikkiaan kym-
meniä elokuvia. Hän on aiemmin saanut 
mm. kuusi Jussi-palkintoa. 
 
Sohlbergin ohella kuuden palkintoehdokkaan 
joukossa olivat mm. tuottaja Markus Selin ja 
näyttelijä Minna Haapkylä. 
 
Valinnan teki kolmihenkinen tuomaristo, jo-
hon kuuluivat vuorineuvos Tauno Matomäki, 
tuottaja Jarkko Hentula sekä Satakunnan 
Kansan toimittaja ja elokuvakriitikko Jarmo 
Huida. 
 
Elokuva-alan Finlandia-palkinnon myöntää 
Satakunnan viestintäalan kehittämissäätiö. 
Jatkossa palkinto on määrä jakaa vuosittain. 
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Pohjoismaisen kuvakirjakilpailun päävoitto 
Suomeen (Helsingin Sanomat 15.10.2004) 
 
Kuvittaja Martti Ruokosen ja kirjailija Jukka 
Laajarinteen Mummon kone on voittanut 
pohjoismaisen kuvakirjakilpailun. Pääpalkin-
to, € 13.500 luovutetaan tekijöille Bolognan 
kansainvälisillä lastenkirjamessuilla ensi vuo-
den huhtikuussa. 
 
Mummon kone on kuvakirja pienestä uteli-
aasta Laurasta, joka ei varoituksista piittaa. 
Tuomariston mukaan aukeama aukeamalta 
teemaa kertaava ja muunteleva tarina hou-
kuttelee pohtimaan laajemminkin ihmisen 
suhdetta konemaailmaan.  
 
Vuoden tieteentekijä kuvaa yliopistotutkijan 
arkea (Helsingin Sanomat 25.10.2004) 
 
Tutkija, kääntäjä ja kirjailija Virpi Hämeen-
Anttila on valittu vuoden tieteentekijäksi. 
Hämeen-Anttila on tuonut kirjoissaan ja jul-
kisissa esiintymisissään yliopistotutkijan ja 
opettajan arkea esiin myönteisellä tavalla, 
perustelee tunnustuksen myöntänyt Tieteen-
tekijöiden liitto valintaansa. Hän on myös 
puolustanut humanististen tieteiden ja sivis-
tysyliopiston arvoja hyödyn ja tuottavuuden 
korostamisen paineessa. 
 
Hämeen-Anttila toimii parhaillaan tuntiopet-
tajana Helsingin yliopistossa Aasian ja Afri-
kan kielten ja kulttuurien laitoksella. Hän 
valmistelee myös väitöskirjaansa, jonka ala-
na on Intian kirjallisuus. Vieraiden kulttuuri-
en esittely suurelle yleisölle on globalisaation 
aikakaudella entistä tärkeämpää, Hämeen-
Anttila sanoo. Hänen esikoisromaaninsa Su-
den vuosi kertoo yliopistojen nykytilasta ja 
yliopistotutkijan asemasta. 
 
Muotoilun valtionpalkinto Ilmo Valtoselle 
(Helsingin Sanomat 25.10.2004) 
 
Graafinen suunnittelija Ilmo Valtonen on 
saanut muotoilun € 13.000 valtionpalkinnon. 
Valtion muotoilutoimikunta sanoo halun-
neensa palkita lahjakkaan ja monipuolisen 
osaajan ja osoittaa samalla huomion ano-
nyymeinä työskenteleviin suunnittelijoihin, 
joiden työ kuitenkin näkyy ja on käytössä 
kansalaisten jokapäiväisessä arjessa. 
 
Lahden muotoiluinstituutista vuonna 1990 
valmistunut Ilmo Valtonen on Suomen palki-
tuimpia graafisia suunnittelijoita. Hän ja hä-
nen tiiminsä suunnittelemia ovat monien 
suurten yritysten kuten Suomen postin, Rau-
taruukin, Veikkausliigan, Elisan ja Lahti Sin-
fonian visuaaliset ilmeet sekä muun muassa 
Helsingin kulttuurikaupunkivuoden 2000 tun-
nus. 
 
HS:n kirjallisuuspalkinto Sanna Karlströmille  
(Yle Online 16.11.2004)  
 
Sanna Karlström on voittanut Helsingin Sa-
nomain kirjallisuuspalkinnon runokokoelmal-
laan Taivaan mittakaava. Palkinto myönne-
tään vuosittain parhaan esikoisteoksen kir-
joittajalle. Tunnustus on suuruudeltaan € 
12.500.  
 

Tämän vuoden voittaja hallitsee runon ra-
kenteen poikkeuksellisen hyvin, jokainen säe 
merkitsee, kiitetään perusteluissa. 
 
Palkintoraadin valloittaneiden runojen pienis-
tä eleistä kehkeytyy vaatimattomia liikah-
duksia, joiden kaikupohja on suunnaton: su-
ru, luhistunut rakkaus, erotiikka, lapsen haa-
voittuvuus, äidin merkitys, ihmisen hauraus. 
 
Sanna Karlström on vuonna 1975 Kokkolas-
sa syntynyt estetiikan opiskelija. Hän on 
opiskellut myös vuoden verran Oriveden 
opistossa kirjoittamista. 
 
Karlströmin kokoelman on julkaissut Otava. 
Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi 
kirjallisuustoimittaja Antti Majander. 
 
Finlandia-palkinto Helena Sinervolle 
(Helsingin Sanomat 02.12.2004) 
 
Runoilija Helena Sinervo sai vuoden 2004 
kirjallisuuden Finlandia-palkinnon ja 26.000 
euron suuruisen shekin romaanillaan Ru-
noilijan talossa. Voittajan valinnut professori 
Jukka Sarjala piti Sinervon elämäkertaro-
maania rohkeana, kielenkäytöltään huolitel-
tuna, ekonomisena ja rujon kauniina. 
 
Runoilijan talossa on viisi kiitettyä runokoko-
elmaa kirjoittaneen Sinervon ensimmäinen 
romaani. Fiktiivinen voittoteos kertoo sisäis-
ten ajatusten kautta tarinaa runoilija Eeva-
Liisa Mannerin poikkeuksellisesta elämästä. 
 
Tyttö ja naakkapuu voitti Finlandia Juniorin 
(Helsingin Sanomat 25.11.2004) 
 
Riitta Jalonen ja Kristiina Louhi saivat vuo-
den ensimmäisen Finlandia-kirjapalkinnon 
lastenkirjastaan Tyttö ja naakkapuu. Jalonen 
on kirjoittanut kirjan tekstin ja Louhi tehnyt 
kuvat. Teoksen on kustantanut Tammi. 
 
Finlandia Junior -palkinnosta päätti tänä 
vuonna Helsingin Sanomien kriitikko-toimit-
taja Jukka Kajava. Kajavan mukaan valinta 
oli hankala, koska kaikki kuusi ehdokaskirjaa 
olivat keskenään hyvin erilaisia. 
 
Viisi muuta ehdokaskirjaa olivat Annika Erä-
puron Fria ja kuunainen (Tammi), Tuula Kal-
lioniemen Nikolai Kärpäsen ihmeellinen talvi 
(Otava), Jukka Parkkisen Sananjalkoja met-
säpolulla, kuvitus Satu Paakkala (WSOY), 
Jorma Ranivaaran Skeittaajan paluu (WSOY) 
ja Marika Uskalin Hopeanorsu (WSOY). 
 
Riitta Uosukaiselta uusi kirja  
(Ilta-sanomat 20.10.2004) 
 
Riitta Uosukainen julkaisi eilen uutuuskirjan-
sa Nuijanisku pöytään (Otava). Kirjassa ei 
ole samanlaista eroottista latausta kuin ko-
van kohun 1996 herättäneessä kirjassa Lie-
huva liekinvarsi, mutta ei erotiikkaa ole tällä-
kään kertaa unohdettu.  
 
”Halusin selvittää, miksi sellainen kohu nousi 
Liehuva liekinvarsi –kirjastani”, Uosukainen 
kertoo. 
 

Tuntemattoman sotilaan kokonaispainos yli 
700.000 (Suomen Sillan uutisviikko 45/2004) 
 
Viime viikolla julkaisunsa 50-vuotisjuhlaa 
viettänyt Väinö Linnan romaani Tuntematon 
sotilas on yltänyt yli 700 000 kappaleen ko-
konaispainokseen. Kirjan kustantajan 
WSOY:n mukaan viime aikoina kirjan on 
hankkinut vuosittain runsaat 10.000 ostajaa.  
700.000 kappaleen kokonaispainokseen si-
sältyy myös vuonna 2000 julkaistu kirja So-
taromaani. Teos on Tuntematon sotilas alku-
peräisessä, kirjailijan tarkoittamassa muo-
dossa. Sotaromaania on myyty tähän men-
nessä 77.500 kappaletta.  
 
Heti julkaisunsa jälkeen vuonna 1954 Tunte-
maton myi hämmästyttäviä määriä. Jo elo-
kuussa 1955 ilmestyi teoksen 14. painos ja 
175.000 kirjan painosmäärä täyttyi. Kirjan 
40. painos ilmestyi vuonna 1992, jolloin pai-
nosten yhteismäärä oli 476.000. Tänä vuon-
na ilmestynyt kirjan 60. painos on taskukirja-
versio. Tuntematon sotilas on käännetty 21 
kielelle. 
 
Radion kamarikuoro lakkautetaan ensi vuon-
na (Helsingin Sanomat 14.10.2004) 
 
Yleisradio on päättänyt lakkauttaa Radion 
kamarikuoron ensi vuonna. Toiminta jatkuu 
entisellään vielä käynnissä olevan kauden 
ajan, mutta toukokuun 2005 jälkeen Yle luo-
puu kuorosta. 
 
Lakkauttaminen on osa Yleisradiossa käyn-
nissä olevaa säästökuuria. Kuoron ylläpitä-
minen on maksanut noin 200 000 euroa 
kaudessa. "Yleisradio ei yksinään pysty yllä-
pitämään ammattimaista kuoroa, vaan yllä-
pitäjien joukon pitäisi olla laajempi. Laajassa 
koalitiossa Yleisradio voisi olla mukana", sa-
noo radion ohjelmajohtaja Heikki Peltonen. 
 
Radion kamarikuorossa on 24 laulajaa, jotka 
Yleisradio on palkannut vuosittain syyskuus-
ta toukokuuhun. Kamarikuoron lakkauttami-
sen jälkeen ammattimaista kuorotoimintaa 
jatkaa Suomessa vain Suomen Kansallisoop-
peran kuoro. 
 
New York Times ylistää Juho Pohjosta 
(Helsingin Sanomat 21.10.2004) 
 
Suomalaispianisti Juho Pohjonen, 24, on 
saanut ylistävät arviot ensikonsertistaan 
New Yorkin Carnegie Hallin Weill-salissa New 
York Times -lehdeltä. 
 
"Uusi kasvo saapui Amerikkaan ujon eloisas-
ti", Anthony Tommasini kirjoittaa. "Pohjonen 
ei näytä valtavalta virtuoosilta, vaan 24-vuo-
tias kävisi hyvin lapsenkasvoisesta, tuskaisen 
ujosta 16-vuotiaasta. Mutta kaikki hänen 
konsertissaan oli valtavaa." Kiitosta saa kun-
nianhimoinen ohjelma Mozartista Esa-Pekka 
Salosen pianoteoksiin, jotka olivat illan 
"huippukohta". 
 
Kriitikon mielestä Yta II kuulostaa atonaali-
selta Art Tatumilta ja Dichotomie Stravins-
kyn Petrushkan suomalaiselta avantgarde-
versiolta. "Pohjonen soitti molemmat teokset 
henkeäsalpaavasti. Ja kun yleisö ponnahti  
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seisomaan, nuori pianisti lopulta jopa hymyili 
hieman", Tommasini kirjoittaa. 
 
Mikkola sai Louis Armstrong -palkinnon 
(MTV3 12.11.2004) 
 
Muusikko Atro "Wade" Mikkola on saanut 
Classic Jazz ry:n myöntämän Louis Arm-
strong -palkinnon klassisen jazzin hyväksi 
tehdystä työstä Suomessa. Vuonna 1956 
syntynyt Mikkola soittaa kontrabassoa oman 
orkesterinsa lisäksi muun muassa New Orle-
ans Ramblerseissa. Mikkola on opiskellut ja 
työskennellyt ammattimuusikkona myös Yh-
dysvalloissa. 
 
69 Eyes –yhtye kansainväliselle levy-yhtiölle  
(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2004) 
 
Helsinkiläinen kulttiyhtye The 69 Eyes on 
siirtynyt kansainväliselle levy-yhtiölle. Yhty-
een uusin albumi Devils julkaistaan Saksan 
ja Skandinavian lisäksi myös muualla Euroo-
passa sekä Japanissa. Albumi julkaistaan 
mahdollisesti myös Yhdysvalloissa. 
 
Eppu Normaalin albumi myi päivässä plati-
naa (Ilta-Sanomat 02.11.2004) 
  
Eppu Normaalin 11 vuotta odotettu uusi levy 
Sadan vuoden päästäkin myi platinalevyyn 
oikeuttavat 30.000 kappaletta heti julkaisu-
päivänään viime perjantaina. Levyä oli tilattu 
ennakkoon kauppoihin 25000 kappaletta, 
mutta jo ennen puolta päivää kauppiaat al-
koivat tilata albumeita lisää, jotta tavaraa 
riittäisi viikonlopuksi.  
 
Sama tahti jatkuu, ja myynti lähenee jo 
40.000 kappaletta. Sadan vuoden päästäkin 
on saanut lehdistöltä loistavat arviot, ja nyt 
arvattavaksi jää vain se, kuinka moneksi vii-
koksi levystä tulee listaykkönen. 
 
Eput laajalle kiertueelle  
(Suomen Sillan uutisviikko 45/2004) 
 
Eppu Normaali -yhtye lähtee helmikuun lo-
pussa ainakin 15 paikkakuntaa käsittävälle 
kiertueelle. Kyseessä on Eppujen ensimmäi-
nen laaja kiertue sitten vuoden 1996, jolloin 
se kiersi Repullinen hittejä -kokoelman mer-
keissä.  
 
Eppu Normaali on ollut jo vuosia Suomen 
suosituin yhtye. Sen levyjä on myyty 1,4 mil-
joonaa kappaletta, ja yhtyeen harvat keikat 
ovat olleet loppuunmyytyjä. Uusi levy, 11 
vuoden levytystauon katkaissut Sadan vuo-
den päästäkin, on myynyt jo parissa viikossa 
tuplaplatinaa eli 60.000 kappaletta. 
 
Sanoituksia verkosta - uusi verkkopalvelu 
avattu (Kopiosto ry tiedote 10.11.2004) 
 
Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto on yhdessä 
musiikinkustantajien kanssa tuottanut uuden 
internetissä toimivan laulunsanojen välitys-
palvelun www.laulut.fi. Verkkopalvelusta voi 
hankkia nyt ensimmäistä kertaa sekä laulu-
jen sanoitukset että niiden kopiointiluvat 
suoraan omaan sähköpostiosoitteeseensa. 
 

Kysyntä sanoituksille on suurta. Palvelulla 
halutaankin vastata kysyntään laillisin kei-
noin ja varmistaa, että tuotosta saavat osan-
sa myös sanoitusten tekijät.  
 
"Palvelulle on selvä tilaus", sanoo Kopioston 
varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen. 
"Tietenkin olemme törmänneet laittomiin sa-
noituksiin ja joutuneet tekemään sivujen 
alasajopyyntöjä. Laillisen vaihtoehdon tarjo-
aminen on kuitenkin hedelmällisempää kuin 
kieltäminen. Tavoitteenamme on hyödyntää 
internetin hyviä ominaisuuksia, niin että 
kaikki osapuolet hyötyvät. Jatkossa voi olla 
luvassa lisää ulkomaisia sanoituksia, sointu--
ja ja jopa melodialinjoja." Timonen kaavai-
lee. 
 
Laulattajan laulut (Artikkeli: Sanna Puhto) 
(Kopiosto ry tiedote 10.11.2004) 
 
Jukka Kuoppamäki on tunnetuimpia laulun-
tekijöitämme, mutta hänen uransa alkoi 
muiden laulattamisesta, yhdessä laulamisen 
taiasta. Legendaarinen lauluntekijä vetää 
edelleen erilaisia yhteislaulutilaisuuksia ja 
nauttii siitä. 
 
Jukka Kuoppamäki on tehnyt lauluja pian 
neljäkymmentä vuotta. Vuosikymmenten 
varrella on syntynyt niin paljon lauluja, että 
hän ei itsekään ole selvillä niiden tarkasta lu-
kumäärästä. ”En ole niitä laskenut, enkä las-
ke. Jos teen laulun viikossa, niitä on vuosien 
aikana syntynyt pari tuhatta. Olen kuin käsi-
työläinen, ja ajattelen, että huomenna teen 
taas uuden laulun”. 
 
Vaikka Kuoppamäki on lauluntekijänä elävä 
legenda ja sinivalkoinen instituutio, hänelle 
itselleen laulaminen ja laulattaminen ovat 
yhtä tärkeitä asioita kuin uusien laulujen te-
keminen. Laulaminen tarttui jo lapsena 
Kuoppamäkeen, sillä hän oli paljon mummon 
hoidossa, joka lauloi aina. Pieni Jukka oppi 
kansanlaulut, virret ja ajan iskelmät. 
 
Teini-iässä hän sai kitaran, ja siitä aukesi uu-
si maailma, kun hän pääsi laulattamaan ka-
vereitaan partion iltanuotioilla ja seurakunta-
nuorissa. Suomeenkin 60-luvulla rantautunut 
hootenanny-laululiike imaisi mukaansa pari-
kymppisen Kuoppamäen. ”Hootenanny on 
intiaanien kieltä ja tarkoittaa yhdessäoloa, ja 
juuri siitä siinä oli kyse. Meitä kokoontui 
Munkkivuoren seurakunnan tiloissa aika iso 
porukka, johon kuului muun muassa Hector 
ja Päivi Paunu. Lauloimme kansalaisoikeus-
liikkeen We shall overcome’ia ja minunkin ki-
tarassani oli rauhanmerkki”. 
 
Kuoppamäki on huomannut, että yhdessä 
laulaminen suomalaisille tutumpaa kuin se 
on hänen kotimaassaan Saksassa. Yhdessä 
laulamisen perinnettä on ryhdytty Saksassa 
elvyttämään muun muassa Yehudi Menuhi-
nin viisi vuotta sitten käynnistämällä Il canto 
del mondo -toiminnalla. Siinä Kuoppamäkikin 
on mukana ja tutustuttaa tavallisia saksalai-
sia näiden omiin lauluihin. 
 
Kuoppamäki arvelee, että Suomessa laulami-
nen on voimissaan pitkälti ruohonjuuritason 
arkisen toiminnan takia. ”Suomessa laule-

taan paljon jo lastentarhoissa ja siinä lapset 
oppivat kuin itsestään ison osan lauluperin-
nettä. Musiikkitieteilijät ovat tutkineet laula-
mista ja oppimista ahkerasti ja ovat sitä 
mieltä, että runsas laulaminen korreloi hyvi-
en oppimistulosten kanssa. 
 
Kuoppamäki on laulattanut suomalaisia 
muun muassa television Tammerkosken sil-
lalla -ohjelman isäntänä, mutta myös monis-
sa pienimuotoisemmissa tilaisuuksissa. ”Mi-
nun ei itse tarvitse laulatuskeikoilla huolehtia 
siitä, että yleisöllä on laulujen sanat vaan ti-
laaja hoitaa sen puolen. Laulun sanojen 
hankkiminen ei näytä olevan aivan ongel-
matonta, sillä paikan päällä näkee kaikenlai-
sia monisteita, useimmiten suoraan laulukir-
josta ilman lupaa kopioituja”. 
 
Aika usein Kuoppamäeltä kysytään esiinty-
mispaikoilla hänen omien laulujensa sanoja. 
Varsinkin Vanhaa viiniä on ollut kysytty. Lau-
latusohjelmistojen rakentamista varten 
Kuoppamäellä on omassa kotikirjastossaan 
muun muassa kaikki Toivelaulukirjat ja Uusi 
kultainen laulukirja. ”Niistä löytyy kaikki, mi-
tä tarvitsen”. 
 
Siitä huolimatta hänkin hakee aika ajoin jon-
kin tietyn laulun tekstiä kissojen ja koirien 
kanssa, niin kuin hiljakkoin erään italialaisen 
kansanlaulun Vieni sul mar -sanoja. Sanat 
olisi saanut ostamalla 25 euron hintaisen 
saksalaisen laulukirjan, joten Kuoppamäki 
kysyi mieluummin italialaisilta ystäviltään. 
“Emme ole napolilaisia”, nämä vastasivat ja 
pyörittelivät päitään. Kysely isosta musiikki-
kustantamostakaan ei auttanut, mutta Kuop-
pamäen oma poika löysi laulun internetistä 
minuutissa. 
 
Lauluntekijänä Kuoppamäki kunnioittaa mui-
den musiikin tekijöiden työtä ja iloitsee sen 
takia Laulut.fi-palvelusta, jossa tekijöille kuu-
luvat korvaukset tulevat automaattisesti hoi-
dettua. ”Tervehdin ilolla myös sitä, että lau-
lun sanoja saa nyt tekniikalla, jota jokainen 
osaa käyttää. Yhdessä laulaminen on hieno 
asia ja varmasti yksi yhteisöllisen hyvinvoin-
nin lähteistä”. 
 
Jukka Kuoppamäen lauluja Laulut.fi:ssä 
• Anna mulle tähtitaivas 
• Ei kauniimpaa 
• Kiskot vievät etelään 
• Kultaa tai kunnia 
• R-A-K-A-S 
• Sade on mun kyyneleeni 
• Satulinna 
• Sininen ja valkoinen 
 
R.E.M. Suomeen tammikuussa  
(MTV3 15.09.2004) 
 
Vaihtoehtorockin veteraani R.E.M. julkaisee 
6. lokakuuta Around the Sun -albumin, jonka 
kunniaksi amerikkalaisyhtye lähtee 24 maata 
käsittävälle Euroopan-kiertueelle vuoden 
2005 alussa. Suomen-konsertti toteutuu lau-
antaina 29. tammikuuta Helsingin Areenalla. 
 

http://www.wademikkola.com/
http://69eyes.poko.fi/
http://www.eppunormaali.fi/
http://www.kopiosto.fi/
http://www.laulut.fi/
http://www.sjoki.uta.fi/%7Elatvis/yhtyeet/JukkaKuoppamaki/
http://www.remhq.com/


Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 17 

Anastacia keväällä Suomeen  
(www.stara.fi 04.11.2004 ja MTV3 ) 
 
Tiistaina myyntiin tulleet Anastacian Helsin-
gin-konsertin liput loppuivat parissa tunnis-
sa. Suuren kysynnän vuoksi ryhdyttiin neu-
vottelemaan toisesta keikasta, joka on nyt 
saatu varmistettua.  
 
Muhkeaääninen amerikkalaislaulaja siis esiin-
tyy Helsingin Areenalla 10.3. ja 11.3. 
 
Anastacia on viime vuosien aikana noussut 
poppareiden ehdottomaan ykköskaartiin, ja 
hänen levyjään on myyty jo yli 10 miljoonaa 
kappaletta.  
 
Anastacian tuorein levy Anastacia hipoo Suo-
messa jo platinamyyntirajaa radiohittien Sick 
And Tired ja Left Outside Alone ansiosta.  
 
New Yorkissa muusikkoperheessä varttunut 
Anastacia aloitti show-uransa Music TV:n 
tanssijana. Läpimurto laulajana tapahtui heti 
ensialbumilla Not That Kind vuonna 2000. 
Keväällä 2002 ilmestynyt soulia, poppia ja 
rockia yhdistävä kakkoslevy Freak Of Nature 
menestyi debyyttiäkin paremmin ja sai myös 
Suomessa platinaa.  
 
Anastacian maaliskuista ensivierailua on 
odotettu, sillä tämänsyksyinen Euroopan 
kierros ei ulottunut Tukholmaa pidemmälle 
eikä laulajatar ole käynyt Suomessa edes 
antamassa haastatteluja. 
 
Nazareth ja Bonnie Tyler Vuokattiin  
(MTV3 28.09.2004) 
 
Vuokatin perinteisillä Rockin' 70's –festivaa-
leilla nähdään tulevana vuonna kansainväli-
siä huipputähtiä. Perjantaina 15.4.2005 nou-
see lavalle Nazareth. Lauantaina 16. huhti-
kuuta nähdään puolestaan raspikurkku Bon-
nie Tyler. Tapahtuman päättää sunnuntaina 
17.4. The Shadows.  
 
Mark Knopfler Suomeen toukokuussa 
(MTV3 04.10.2004)  
 
Dire Straits -kitaristi Mark Knopfler lähtee 
uuden soololevynsä Shangri-La myötä kier-
tueelle, joka tuo hänet Suomeen toukokuus-
sa. 
 
Knopflerin piti esiintyä Suomessa vuonna 
2003, mutta moottoripyöräonnettomuuteen 
joutuminen muutti suunnitelmat, ja mies 
joutui perumaan tuolloin koko kiertueensa. 
Artisti itse toteaa toipumisaikansa olleen kal-
lisarvoinen, sillä perheen kanssa vietetty ai-
ka sai hänet nauttimaan laulunkirjoittamises-
ta entistä enemmän.  
 
Viimeksi Knopfler konsertoi Suomessa Sai-
ling to Philadelphia -levyn kunniaksi heinä-
kuussa 2001. 
 
Konsertti 10.5.2005 Helsingin Areenalla. 
 
 
 
 
 

Iron Maiden heinäkuussa Suomeen  
(MTV3 19.10.2004 & Helsingin Sanomat 
02.11.2004)  
 
Brittihevin kärkinimi Iron Maiden saapuu en-
si kesänä Suomeen. Viimeksi yhtye vieraili 
Suomessa marraskuussa 2003.  
 
Maidenilta julkaistaan lokakuussa sen alkuai-
koja käsittelevä tupla-dvd Early Days, ja sa-
maa teemaa noudatetaan vuoden 2005 kier-
tueella. Yhtye tulee esittämään Helsingissä 
kappaleita, joita ei ole aikoihin kuultu kon-
serteissa. Tiedossa on musiikillisesti ja visu-
aalisesti mammuttimainen show, jossa yhty-
een maskotilla Eddiellä on keskeinen rooli. 
 
Konsertti 6.7.2005 Helsingin Areenalla myy-
tiin loppuun 50 minuutissa, minkä johdosta 
yhtye esiintyy Helsingissä kahdesti, eli myös 
7.7. 
 
Kiri Te Kanawa Suomeen ensi vuonna 
(Helsingin Sanomat 10.11.2004) 
 
Maailmankuulu sopraano Kiri Te Kanawa 
saapuu Suomeen konsertoimaan ensi vuo-
den lokakuussa. Te Kanawa konsertoi Hel-
singin Finlandia-talossa sunnuntaina 
9.10.2005. Edellisen kerran Te Kanawa 
esiintyi loppuunmyydyssä Finlandia-talossa 
viime vuoden marraskuussa. 
 
Te Kanawa on syntynyt Uudessa-Seelannissa 
1944. Dame-arvonimen Englannin kuninga-
tar Elisabetilta saanut Te Kanawa on yksi 
kaikkien aikojen arvostetuimpia sopraanoja 
maailmassa. Monipuolinen laulajatar on esit-
tänyt klassisten oopperaroolien lisäksi myös 
populaarimusiikkia. Hän on esiintynyt kaikis-
sa maailman johtavissa oopperataloissa.  
 
Konsertin liput tulevat myyntiin maanantaina 
15. marraskuuta. 
 
Antti Tuisku on Mister Pop 2004 
(Helsingin Sanomat 20.10.2004) 
 
Idols-tähti Antti Tuisku on äänestetty Suo-
men komeimmaksi poppariksi Stara.fi-verk-
kojulkaisun järjestämässä Mister Pop 2004 –
kilpailussa. Tuisku sai 35,2 prosenttia anne-
tuista äänistä. Kamppailun kakkossijasta sel-
vitti edukseen The Rasmuksen Lauri Ylönen, 
joka peittosi niukasti kolmanneksi sijoittu-
neen, Tuiskun tavoin Idols-kisasta julkisuu-
teen ponkaisseen Jani Wickholmin. Wick-
holmin jälkeen seuraaville sijoille pääsivät 
Jonne Aaron, Jimi Pääkallo, Christian Forss, 
Uniklubin Teemu, Pikku G, Petri Munck ja 
Mighty 44:n Mr B. 
 
URHEILU 
 
Lasse Virénin patsaan paljastus Ateenassa 
(www.finland.gr, Suomen Ateenan Suurlähe-
tystö 09.11.2004) 
 
Ateenan keskusta itään sijaitsevan 55.000 
asukkaan Holargosin kunnan keskusaukiolla 
paljastettiin perjantaina 5.11.2004 arvoval-
taisen kutsuvierasjoukon ja Holargosin asuk-
kaiden läsnä ollessa USA:ssa asuvan tunne-
tun suomalaisen kuvanveistäjä Einon tekemä 

pronssinen patsas Lasse Virénistä. Patsas il-
mentää sitä nimenomaista hetkeä, jolloin 
Lasse nousee pystyyn kaaduttuaan Münche-
nin olympialaisissa. 
 

 
 
Puheessaan Lasse Virén sanoi, ettei kaatues-
saan olisi ikinä voinut kuvitellakaan seiso-
vansa tänä päivänä Ateenassa itseään esittä-
vän patsaan paljastustilaisuudessa. 
 
Paitsi taiteilija, Eino on myös suuri urheilun 
ystävä, jonka viesti kuulijoille oli, että kos-
kaan ei pidä antaa periksi. 
 
Suomen Ateenan-suurlähettiläs Ole Norr-
backilla oli mieluinen kunnia poistaa suoja-
verho patsaan päältä. 
 
Roger Talermo Olympiakomitean johtoon  
(Suomen Sillan uutisviikko 44/2004) 
 
Toimitusjohtaja Roger Talermo on valittu 
Suomen olympiakomitean puheenjohtajaksi 
kaudelle 2005-2008. Hiihtoliiton esittämä Ta-
lermo sai tarvittavan äänten enemmistön 
(38) jo äänestyksen ensimmäisellä kierrok-
sella.  
 
Urheiluliiton ehdokas kansanedustaja Ilkka 
Kanerva sai 26 ääntä ja Painiliiton esittämä 
Jukka Rauhala neljä ääntä. Kolme edustajaa 
äänesti tyhjää. Kansanedustaja Arto Brygga-
re ei saanut kannatusta. Varapuheenjohtaji-
na jatkavat Ilkka Kanerva ja kansanedustaja 
Marjo Matikainen-Kallström.  
 
Talermo on Suomen olympiakomitean histo-
rian 14. puheenjohtaja. Hän seuraa tehtä-
vässä Tapani Ilkkaa, joka johti Olympiakomi-
teaa 16 vuotta. 
 
Vammaisurheilijoita ehdolle Vuoden urheili-
jaksi (Helsingin Sanomat 15.10.2004) 
 
Vuoden urheilijan äänestyksestä vastaava 
Urheilutoimittajain liitto ja Paralympiakomi-
tea ovat sopineet järjestelystä, jonka mu-
kaan myös vammaisurheilijat tulevat huomi-
oiduiksi äänestyksen ehdokaslistalla tänä 
vuonna. Urheilutoimittajain liitto (UL) ja Pa-
ralympiakomitea päätyivät järjestelyyn Suo-
men olympiakomitean aloitteesta. Olympia-
komitea on UL:n kanssa järjestämässä Vuo-
den urheilija -juhlaa joulukuussa. 
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Urheilutoimittajain liiton jäsenet äänestävät 
Vuoden urheilijan ehdokaslistan nimistä. Tä-
män vuoden äänestykseen otetaan mukaan 
kolme vammaisurheilijaa, joiden valinnasta 
vastaa Paralympiakomitea. Toistaiseksi kysy-
mys on vain tämän vuoden äänestyksen kat-
tavasta kokeilusta, ja jatkosta päätetään 
osapuolten kesken ensi vuonna. Lisäksi Pa-
ralympiakomitea nimeää entiseen tapaan 
erikseen vuoden vammaisurheilijan, joka 
palkitaan suorana televisioitavassa Vuoden 
urheilija -tilaisuudessa Tampereella 22. jou-
lukuuta. 
 
Wahlström nyrkkeili EM-hopealle 
(Yle Online 09.10.2004) 
 
Nyrkkeilijä Eva Wahlströmillä kesti vain pari 
minuuttia niellä pettymyksensä hävittyään 
alle 60-kiloisten loppuottelun EM-kisoissa 
Italian Riccionessa. Turkin Gülsüm Tatar 
voitti loppuottelussa Wahlströmin pistein 25-
12. 
 
”Pelin henki oli yksinkertaisesti se, että vas-
tustaja oli minua kaikessa parempi”, Wahl-
ström tunnusti.  
 
Suomalainen oli kohdannut Tatarin kahdesti 
aiemmin ja hävinnyt molemmilla kerroilla 
pistein. Wahlström hävisi viime keväänä Ta-
tarille Turkissa 18-30.  
 
Ateenan kisoja seurasi ennätysmäärä tv-kat-
sojia (Helsingin Sanomat 13.10.2004) 
 
Ateenan olympialaiset elokuussa oli katsoja-
lukujen perusteella kautta aikojen seuratuin 
urheilutapahtuma. Asiasta kertoi Kansainvä-
lisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtaja 
Jacques Rogge tiistaina. Katsojaluvut perus-
tuvat KOK:n tilaamaan ja urheilumarkkinoin-
tiin erikoistuneen yrityksen suorittamaan tut-
kimukseen. 
 
Kreikan pääkaupungissa 13.–29. elokuuta 
järjestettyjä kisoja katseli televisiosta kaikki-
aan 3,9 miljardia henkilöä. Aikaisempi katso-
jaennätys mitattiin Sydneyn olympialaisissa 
2000, jolloin television välityksellä kisoja 
seurasi 3,6 miljardia katsojaa. 
 
Rogge arvioi, että kumulatiiviset katsojaluvut 
yltävät yli 40 miljardiin katsojaan. Luku on 
saatu ynnäämällä kaikkien katsojien jokainen 
katselukerta. 
 
Dopingkäryjä paralympialaisissa 
(Nelonen 15.11.2004) 
 
Ateenan paralympialaisissa paljastui kahdek-
san dopingtapausta. Maanantaina määrättiin 
voimanostossa kaksi kultamitalia voittanut 
iranilainen Seyed Habibollah Mousavi kahden 
vuoden kilpailukieltoon anabolisten steroidi-
en käytöstä. 
 
Valkovenäläinen voimanostaja Vladimir Bu-
ben määrättiin elinikäiseen kilpailukieltoon 
anabolisten steroidien käytöstä. Buben oli 
kärsinyt aiemmin kahden vuoden kilpailukiel-
lon samasta syystä. 
 

Kolmas kilpailukieltoon joutunut urheilija on 
itävaltalainen kuulantyönnön hopeavoittaja 
Wolfgang Dubin. Hän jäi kiinni propylhexed-
rin-aineesta. 
 
TERVEYS 
 
Joka toista nuorta naista ahdistellaan 
(Iltalehti 12.11.2004) 
 
Joka toinen nuori nainen kokee seksuaalista 
häirintää. Myös keski-ikäisten naisten ahdis-
telu on lisääntynyt. 
 
Kaikkialla rehottava seksiviihde vaikuttaa 
suomalaisten mielestä liikaa lapsiin ja nuo-
riin, mutta liki puolet miehistä haluaa pitää 
lähes alastomat ulkomainokset silmänruoka-
naan. 
 
Seksuaalista häirintää on tutkittu sosiaali- ja 
terveysministeriön kolmessa tasa-arvobaro-
metrissä vuodesta 1998 lähtien. 
 
Tuoreimman, eilen julkistetun barometrin 
mukaan naisiin kohdistuva häirintä ei näytä 
laantuneen. Kun ensimmäisessä tutkimuk-
sessa 47 % alle 35-vuotiaista naisista oli 
kahden edellisvuoden aikana kokenut häirin-
tää, eilen julkistetussa tuoreessa tutkimuk-
sessa osuus on tasan 50 %. 
 
Vastaavan ikäisten miesten kokema häirintä 
on vähentynyt ajanjaksona 23:sta 18:aan 
prosenttiin. 
 
Myös 35-54-vuotiaiden naisten häirintä on li-
sääntynyt. Vuonna 1998 joka neljättä häirit-
tiin, nyt jo joka kolmatta. Myös saman ikä-
luokan miehet kokevat häirintänsä lisäänty-
neen. 
 
”Ehkä tulos johtuu tuon ikäisten naisten 
nuorekkuudesta nykyisin, barometrin laati-
nut erikoistutkija Tuula Melkas Tilastokes-
kuksesta arvioi. 
 
Melkaksen mukaan myönteistä on se, että 
esimiehet pidättyvät alaistensa seksuaalises-
ta häirinnästä aiempaa huolellisemmin. Sen 
sijaan työtoverit ja asiakkaat syyllistyvät sii-
hen vähintään entiseen malliin. 
 
”Seksiehdotukset ovat vähentyneet ja kor-
vautuneet asiattomilla huomautuksilla ja 
kaksimielisillä vitseillä”. 
 
Fyysinen lähentely on pysynyt ennallaan. Liki 
joka viidettä häirityistä naisista ovat lähen-
nelleet työtoverit ja reilua kymmentä pro-
senttia asiakkaat. 
 
Barometrin mukaan ennen paljon tavallisem-
pi yliolkainen tai ylimielinen suhtautuminen 
naisiin työpaikoilla on vähentynyt. Mutta sen 
tilalle on tullut uusia vastuksia. 
 
”Naiset ovat ruvenneet pelkäämään työpai-
koillaan entistä enemmän. Kolmen vuoden 
takaisessa barometrissa väkivallan uhkaa 
työpaikallaan koki joka viides nainen, nyt jo-
ka neljäs. Tämä uhkan kasvu ei johtunut 
seksuaalisesta häirinnästä”. 
 

Barometrissa tutkittiin nyt ensimmäisen ker-
ran viihteen kaupallistumista, pienten tyttö-
jen seksikkäitä vaatteita ja suomalaisten 
suhtautumista liki alastomia vartaloita esittä-
viin ulkomainoksiin. 
 
Niin miesten kuin naistenkin suuri enemmis-
tö on sitä mieltä, että television, internetin, 
mainosten ja muu seksiviihde vaikuttavat lii-
kaa lasten ja nuorten käsityksiin seksuaali-
suudesta. Miehistä tätä mieltä on 81 ja nai-
sista 93 prosenttia. 
 
Mutta kun asennetta testattiin kysymällä 
mielipidettä liki alastomista vartaloista ulko-
mainoksissa, noin puolet miehistä ei haluaisi 
vähentää niitä, kolme neljästä naisesta sen 
sijaan haluaisi. 
 
Pikkutyttöjen vaatteita pitää liian seksikkäinä 
67 % miehistä ja 85 % naisista.  
 
Miesten kriisikeskus: Ero yleisin syy avuntar-
peeseen (Helsingin Sanomat 17.11.2004) 
 
Miesten kriisikeskuksen asiakkaista tehty tut-
kimus osoittaa, että erokriisi on yleisin syy 
miehen avuntarpeeseen. Helsingissä sijaitse-
vassa keskuksessa on käynyt kahden vuo-
den aikana yli tuhat miestä, ja valtaosa heis-
tä oli ensimmäistä kertaa kontaktissa am-
mattiauttajiin. "Uskomus, että miehet eivät 
puhu, ei pidä paikkaansa. Miehet puhuvat 
paljon silloin kuin heillä on tilaisuus ja ilma-
piiri on turvallinen", sanoo tutkimuksen teki-
jä, valtiotieteen tohtori Leo Nyqvist Turun 
yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksesta. 
 
Avun piiriin hakeutui miehiä kaikista sosiaali-
ryhmistä. Neljä viidesosaa asiakkaista sijoit-
tui ikävälille 26–49 vuotta. Erokriisit jaettiin 
kuvausten perusteella erouhkan muodosta-
maan kriisitilanteeseen ja eron jälkeisiin so-
peutumisvaikeuksiin. Edelliset olivat aineis-
tossa jonkin verran jälkimmäisiä yleisempiä. 
 
Lasten huostaanotot lisääntyneet hieman 
(MTV3 19.11.2004) 
 
Suomessa on noin 14 000 oman kodin ulko-
puolelle sijoitettua lasta. Määrä kasvaa hie-
man joka vuosi. 
 
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä 
on kasvanut 2-5 prosenttia vuosittain. Oman 
kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on Suo-
messa nykyisin noin 14.000. SOS-lapsikylä 
ry:n toimitusjohtajan Seppo Sauron mukaan 
yhteiskunnan rakenteelliset muutokset tuot-
tavat paljon turvattomuutta, jota perheiden 
tukirakenteet eivät paikkaa riittävästi.  
 
”Pitäisi tukea enemmän varhaista kiintymys-
tä myös isien kohdalla ja puuttua vahvem-
min äitien päihteidenkäyttöön”. 
 
Työperäiset unihäiriöt lisääntyneet 
(Suomen Sillan Uutisviikko 43/2004) 
 
Univaikeudet ja väsymys ovat lisääntyneet 
Suomen palkansaajien joukossa nopeasti 
vuodesta 1997 vuoteen 2003. Työperäisten 
unihäiriöiden lisääntyminen on ollut nopeam 
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paa Suomessa kuin useimmissa muissa Eu-
roopan maissa.  
 
Unihäiriöt ovat yksi osoitus siitä, ettei uusi 
teknologia ole vähentänyt työn kuormitta-
vuutta tietoyhteiskunnan työntekijän – tieto-
työläisen – kannalta.  
 
Tärkeimpiä työperäisiä unihäiriöitä ovat riit-
tämätön yöuni, vuorotyön ja epäsäännöllis-
ten työaikojen aiheuttama unettomuus sekä 
työn stressitekijöistä johtuva unettomuus. 
Osittain tai täysin työstä johtuvat unihäiriöt 
selittävät valtaosan työikäisten univajeesta. 
 
Nukutuslääkäreistä pula koko maassa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2004) 
 
Eri puolilla Suomea on täyttämättä 60 anes-
tesialääkärin virkaa. Anestesialääkäreistä on 
kova pula kautta maan, eikä virkoja saada 
täytetyksi edes lääkäreiden palkkoja nosta-
malla. Esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sai-
raalan (KYS) 24 nukutuslääkäristä on sanou-
tumassa irti viisi ensi vuodenvaihteessa. 
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa pula uh-
kaa jo hidastaa potilasjonojen purkamista 
 
Niin Kuopiossa kuin muuallakin maassa pula 
nukutuslääkäreistä näyttää jatkuvan myös 
lähitulevaisuudessa, sillä lääketieteen opis-
kelijat vierastavat rankaksi miellettyä alaa. 
 
Hus alkaa purkaa leikkausjonoja iltatyönä 
(Helsingin Sanomat 16.11.2004) 
 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
Hus alkaa purkaa leikkausjonoja iltatyönä. 
Ensimmäiset iltaleikkaukset voidaan tehdä 
ensi maanantaina 22. marraskuuta. Husin 
hallitus hyväksyi maanantaina paikallisen so-
pimuksen iltatyön korvausperusteista. 
 
Hoitohenkilöstön halukkuutta osallistua ilta-
työhön selvitetään parhaillaan. Husin Helsin-
gin sairaaloiden kirurgisissa jonoissa on nyt 
noin 6.000 yli puoli vuotta jonottanutta poti-
lasta. Heistä noin 4 000 on helsinkiläisiä. 
 
Perunasta tärkeää lääkeainetta 
(Helsingin Sanomat 31.10.2004) 
 
Kuopion yliopistossa tehdyn väitöskirjan mu-
kaan perunatärkkelyksestä muokatusta tärk-
kelysasetaatista tulee tärkeä farmaseuttinen 
apuaine. Aine mahdollistaa varsinaisen lää-
keaineen pitkäaikaisen vapautumisen. Väit-
telijä Laura Tuovinen arvioi, että tutkimustu-
loksia voidaan hyödyntää laajasti sellaisissa 
lääkevalmisteissa, joita ei voida annostella 
suun kautta. 
 
Sairaudet halutaan tärkeysjärjestykseen 
(MTV3 31.10.2004) 
 
Sairaudet halutaan laittaa pisteytyksen avul-
la tärkeysjärjestykseen, kirjoittaa Aamulehti. 
Terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta 
toivoo, että eri sairaudet asetettaisiin tär-
keysjärjestykseen niiden aiheuttamien hait-
tojen perusteella.  
 

Jokaisen sairauden haitat pisteytettäisiin 
etukäteen. Potilas pääsisi hoitoon sitä nope-
ammin, mitä enemmän hänellä olisi vaivoja.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä suhtautumi-
nen sairauksien haittojen vertailuun on varo-
vaisen myönteistä.  
 
Suomen potilasasiamiesyhdistyksen puheen-
johtaja Eija Bärlund-Toivonen puolestaan pi-
tää eri sairauksien vertailua likipitäen mah-
dottomana ajatuksena. Hän pelkää vaivojen 
vertailun johtavan siihen että eri potilaat ja-
kautuvat eri luokkiin. 
 
Oulussa kokeillaan hammashoidon mobiili-
palvelua (Digitoday 04.11.2004) 
 
Oulun kaupungin Keskustan hammashoitola 
alkaa 8.11. testata mobiilipalveluiden käyt-
töä asiakaspalvelussa. Asiakkaat voivat käyt-
tää tekstiviestiä hammashoitoajan perumi-
seen ja hoitola peruttujen aikojen tarjoami-
seen asiakkaille. Asiakas saa tekstiviesti-
muistutuksen varatusta hammashoitoajasta. 
 
Oululaisen Softers Oy:n toteuttaman mobiili-
palvelukokeilun avulla pyritään vähentämään 
erityisesti kouluikäisten potilaiden hoitoaiko-
jen unohtamisia ja täyttämään lyhyellä va-
roitusajalla peruttuja hoitoaikoja jonossa 
olevilla potilailla. 
 
Peruttuja aikoja täytettäessä useampi jonos-
sa oleva potilas saa samanaikaisesti teksti-
viestinä ilmoituksen tarjolla olevasta vapau-
tuneesta hammashoitoajasta. Nopein teksti-
viestiin vastaaja saa tarjotun ajan. 
 
Palvelu ei kuitenkaan aseta mobiilipalvelun 
piirissä olevia asiakkaita etusijalle hoitoon 
pääsyssä. 
 
Palvelu toimii Soneran, Elisan, DNA:n ja Sau-
nalahden verkoissa. Käyttäjille palvelut ovat 
normaalin tekstiviestin hintaisia. 
 
Suomesta lääke peliriippuvuuteen 
(Nelonen 12.11.2004) 
 
Turkulaisyhtiö Biotie on sopinut lisensointiso-
pimuksen pelihimolääkkeestä yhdysvaltalai-
sen Somaxonin kanssa. Sopimuksen arvo voi 
nousta yli 13 miljoonaan dollariin. 
 
”Yhdysvalloissa on ainakin kolme miljoonaa 
sairaalloisesta pelihimosta kärsivää ja seitse-
män miljoonaa, jolla on vakava pelihimo. 
Lääkkeellä on mahdollisuuksia myös nikotii-
ni- ja muiden riippuvuuksien hoidossa. Meillä 
on kovat odotukset”, sanoo Somaxonin toi-
mitusjohtaja Kenneth Cohen. 
 
Somaxon saa yksinoikeuden Biotien kehittä-
män lääkeaineen, nalmefeenin, jatkokehityk-
seen, valmistukseen ja markkinointiin Poh-
jois-Amerikassa. 
 
”Vaikka he ovatkin tuore yhtiö, heillä on ko-
kemusta 20 vuoden ajalta ja erittäin hyvät 
rahoittajat taustalla. Uskomme, että tässä on 
erittäin hyvä mahdollisuus päästä optimaali-
sella tavalla eteenpäin”, kertoo BioTie Thera-
piesin toimitusjohtaja Jari Saarinen. 

BioTie nettosi sopimuksesta kolme miljoonaa 
dollaria. Lisäksi se voi saada vielä 10 miljoo-
naa dollaria, mikäli lääkkeen tutkimus ete-
nee suunnitellusti. Lääkkeen odotetaan tule-
van myyntiin noin viiden vuoden kuluttua, 
myös Suomessa. Rankasti tappiolliselle yhti-
ölle sopimus on tärkeä. 
 
”Biotekniikkayhtiöillehän on tyypillistä, että 
tulos on negatiivinen, kun olemme tässä vai-
heessa vielä, että tuotteet eivät ole markki-
noilla. Tämä osaltaan vahvistaa uskoa tie-
tenkin BioTien tuoteportfolioon ja osaami-
seen”. 
 
BioTien kehittämää lääkeainetta voidaan 
käyttää myös alkoholismin ja nikotiiniriippu-
vuuden hoitoon. Alkuvaiheessa yhtiön ame-
rikkalaiskumppani kehittelee lääkettä kuiten-
kin vain pelihimon hoitoon, johon ei ole vielä 
lääkkeitä olemassa. Ensi vuonna Biotien ta-
voitteena on löytää yhteistyökumppani myös 
Euroopasta ja Aasiasta. 
 
Itsemurhien määrä laskussa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2004) 
 
Suomessa tehtiin viime vuonna 1.075 itse-
murhaa. Luku oli yhtä pieni 1960-luvun lo-
pulla. Alkoholista johtuvat kuolemat sen si-
jaan ovat selvässä kasvussa. Alkoholiin kuoli 
viime vuonna 1.283 työikäistä suomalaista. 
 
Itsemurhien määrä on ollut pienoisessa las-
kussa 1990-luvun alusta. Huipussaan luvut 
olivat vuonna 1990, jolloin itseltään vei hen-
gen 1.520 suomalaista. 
 
Työikäisistä itsemurhan tehneistä miehiä oli 
687 ja naisia 210. Eläkeikäisistä itsensä sur-
masi 171 suomalaista; joista useimmat olivat 
miehiä. Alle 20-vuotiaista oman käden kaut-
ta kuoli 52, joita 41 oli miehiä. 
 
Alkoholikuolemien määrä on yli kaksinker-
taistunut 1980-luvun alun jälkeen. Eniten 
kuolee 45-69-vuotiaita miehiä. Alle 35-vuoti-
aiden kuolinsyynä alkoholi on melkoisen har-
vinainen. Naisten alkoholikuolemat ovat lä-
hes nelinkertaistuneet 20 vuodessa. 
 
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA 
 
Suomalaiset radiokanavat rynnivät nettiin 
(Digitoday 11.11.2004) 
 
Elisa.net-portaali on avannut Suomen en-
simmäisen nettiradioportaalin Taajuus.fi. Si-
vuilla voi nyt kuunnella kolmea radiokana-
vaa: Radio SuomiPOPia, Sävelradiota ja 
NRJ:tä. Palvelun jakelu on kuitenkin joudut-
tu rajoittamaan pelkästään Suomeen johtu-
en tekijänoikeuksista. 
 
Radion kuuntelu netin kautta Taajuus.fi-por-
taalissa on maksutonta eikä vaadi rekisteröi-
tymistä. Musiikin kuuntelun lomassa voi lu-
kea viihde- ja musiikkiuutisia. 
 
”Monilla Internetin käyttäjillä ei ole lainkaan 
radiovastaanottimia, vaan heille on luonte-
vinta kuunnella radiota netissä. Nettiradion 
ehdoton etu on myös se, että se mahdollis-
taa radiokanavan kuuntelun riippumatta sen  
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radioaaltoihin perustuvasta kuuluvuusaluees-
ta”, kertoo Business Manager Ville Mustonen 
Elisasta. 
 
Taajuus.fi aloitti toiminnan viime kesänä yh-
dellä kanavalla, NRJ:llä. Nettiradioportaalin 
tuottaja Mikko Bergman Habañero Mediasta 
kertoo, että tavoitteena on lisätä kanavatar-
jontaa ja mahdollistaa palvelun yhtäaikainen 
käyttö nykyistä suuremmalle määrälle kuuli-
joita. ”Tiedämme palvelun käyttöasteen pe-
rusteella, että nettiradiolle on valtava kysyn-
tä”, Bergman sanoo. 
 
Ehostettu Lomake.fi kerää 60.000 vierasta 
kuukaudessa (Digitoday 22.10.2004) 
 
Julkishallinnon sähköisen asioinnin palvelun 
Lomake.fi:n hyödyntäminen laajenee hyvää 
vauhtia, arvioi valtionvarainministeriö. Kuu-
kausittaiset kävijämäärät ovat kivunneet yli 
60.000 kävijään ja verkkolomakkeita lähete-
tään palvelun kautta yli 8.000 kappaletta 
kuukaudessa. 
 
Lähetetyimpiä verkkolomakkeita ovat Helsin-
gin kaupungin vuokra-asuntohakemus, työ-
ministeriön työnhakuilmoitus ja poliisille teh-
tävät rikosilmoitukset. Ladatuimpia pdf- ja 
word-lomakkeita ovat Väestörekisterikeskuk-
sen muuttoilmoitus ja työministeriön vuorot-
telusopimus. 
 
Palveluun lisätään uusia verkkolomakkeita 
kaiken aikaa. Uusin on veronhallinnon loma-
ke, jolla kansalaiset voivat ilmoittaa tilinume-
ronsa veronpalautusten maksamista varten. 
 
Lomake.fi:n ulkoasua ja hakutoimintoja on 
uudistettu entistä yhdenmukaisemmiksi 
Suomi.fi-portaalin kanssa. Uudistusten tar-
koituksena on parantaa Lomake.fi:n käytet-
tävyyttä ja toisaalta vahvistaa mielikuvaa 
kahdesta toisiaan tukevasta verkkopalvelus-
ta. Käyttöliittymän uudistuksen myötä palve-
luun on lisätty tarkennettu haku. 
 
F-Secure kauppasi tilauspohjaisen tietotur-
vansa Kreikkaan (Digitoday 14.10.2004) 
  
Suomalainen F-Secure ja kreikkalainen inter-
net-palveluntarjoaja Otenet tarjoavat keski-
tetysti hallittuja tietoturvapalveluita operaat-
torin kuluttaja-asiakkaille sekä pienille ja 
keskisuurille yritysasiakkaille. 
 
Kuukausihinnoiteltu tietoturvan yhdistelmä-
paketti koostuu virustentorjunnasta, palo-
muurista ja roskapostinestopalveluista. 
 
”Koska tietojen turvaaminen on olennainen 
osa nykypäivän internet-maailmaa, on tärke-
ää, että palveluntarjoajat ottavat käyttäjien 
tarpeet huomioon ja tarjoavat heille yksin-
kertaisen tavan turvata internetin käyttö”, 
sanoo F-Securen myyntipäällikkö Jari Heino-
nen. 
 
Suomalaiset menestyksekkäitä multimedian 
tekijöitä (Digitoday 27.10.2004) 
 
Lapin yliopistossa valmistunut Jussi Ängesle-
vän opinnäytetyö vei voiton, kun EuroPrix 
Top Talent Award -multimediakilpailussa mi-

tattiin ensi kertaa myös pro gradu -töiden 
paremmuutta. Suomalaiset saivat töillään kil-
pailun eri sarjoissa mukavasti myös laatu-
sinettejä ja yhden voittajaehdokkuuden. 
Työssä tutkitaan kehoa kannettavan älyk-
kyyden käyttöliittymänä.  
 
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opis-
kelijat menestyivät kilpailussa lisäksi laatusi-
netin arvoisesti. Laajakaistatuotteiden sar-
jassa myönnetyn laatusinetin sai viime ke-
väänä valmistunut SnowNow Media Channel 
–verkkopalvelulle. Sen tuotti opiskelija Antti 
Brunni yhdessä useiden opiskelijoiden kans-
sa. Laatusinetin kilpailussa sai myös neljä 
muuta suomalaistyötä: laajakaistatuotteiden 
sarjassa Platinum Median Johtotähti – Päivä-
ni toimitusjohtajana, interaktiivisen grafiikan, 
videon ja elokuvan sarjassa Taideteollisen 
korkeakoulun medialaboratorion Interactive 
Story Installation, mobiilituotteiden sarjassa 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun Don 
Johnson Big Band: One MC, One delay – 
mobile musicvideo ja pelisarjan voittajaeh-
dokas Kick Ass Kung-Fu. 
 
Voittoon asti yltäneen työn sekä laatusinet-
tejä ansainneiden ohella suomalaisten saa-
vutuksiin kilpailussa kuului myös yksi voitta-
jaehdokkuus. Animaatiokone Industries –
osuuskunnan Kick Ass Kung-Fu oli ehdolla 
pelisarjan voittajaksi.  
 
Vuodesta 1998 lähtien järjestetty EuroPrix 
Top Talent Award -kilpailu on alle 30-vuoti-
aille multimedian tuottajille ja opiskelijoille 
suunnattu eurooppalainen kilpailu. Kilpailun 
tuomaristoon kuuluu yli parikymmentä digi-
taalisen viestinnän asiantuntijaa 16 maasta. 
Eurooppalaisten korkeakoulujen opinnäyte-
töiden sarja oli kilpailussa mukana nyt en-
simmäistä kertaa.  
 
Voittajaehdokkaat ja voittajat esitellään 
Wienissä marraskuussa järjestettävän Top 
Talent Festivaalin yhteydessä. 
 
Ensimmäiset kansalaisvarmenteet matkapu-
helinliittymiin (Sektori.com 25.11.2004) 
 
Väestörekisterikeskus ja TeliaSonera Finland 
Oyj ovat yhteistyössä ottaneet käyttöön en-
simmäiset mobiilikansalaisvarmenteet. Mo-
biilikansalaisvarmenne on SIM-korttiin liitetty 
kansalaisvarmenne, jonka avulla matkapuhe-
limesta tulee henkilökohtainen tunnistautu-
mis- ja allekirjoitusväline turvalliseen sähköi-
seen asiointiin ja kaupankäyntiin. Matkapu-
helimen käyttäjä voi jatkossa yhteneväisesti 
samaa tunnuslukua käyttäen tunnistautua 
erilaisiin julkisen ja yksityisen sektorin säh-
köisiin asiointipalveluihin. Mobiilikansalais-
varmenne on sähköisistä allekirjoituksista 
annetuin lain vaatimukset täyttävä laatuvar-
menne.  
 
”Valtion kansalaisvarmenne on nyt käytössä 
kolmella eri alustalla: sirullisella henkilökortil-
la, OP-ryhmän Visa Electron -maksukortilla 
ja matkaviestimen SIM-kortilla. Mobiilikansa-
laisvarmenne on yhdenmukainen muilla 
alustoilla toimivien kansalaisvarmenteiden 
kanssa ja se perustuu samaan, jo olemassa 
olevaan varmenneinfrastruktuuriin. Uskom-

me, että mobiilikansalaisvarmenteen käyt-
töönoton myötä uusien sähköisten asiointi-
palvelujen määrä tulee lisääntymään”, sanoo 
Varmennepalvelut-yksikön johtaja Tapio Aal-
tonen Väestörekisterikeskuksesta.  
 
Sonera tuottaa mobiilikansalaisvarmenteen 
käyttöön tarvittavat palvelut sekä palvelun-
tarjoajille että matkapuhelimen käyttäjille. 
Sonera Tunnistautumispalvelun avulla palve-
luntarjoajat voivat luotettavasti tunnistaa 
sähköisten palvelujen käyttäjät ja tehdä hei-
dän kanssaan sähköistä allekirjoitusta hyö-
dyntäviä sopimuksia. Tammikuussa Sonera 
tuo valtakunnallisesti saataville kuluttajille 
tarkoitetun Sonera Varmennekortin, joka on 
matkapuhelimen käyttäjän helppokäyttöinen 
ja turvallinen tunnistautumis- ja allekirjoitus-
väline sähköisessä asioinnissa.  
 
Palvelut perustuvat Väestörekisterikeskuksen 
ja matkapuhelinoperaattoreiden yhteistyössä 
kehittämään palvelumalliin. Mobiilikansalais-
varmenteen käyttöönotto edellyttää liittymä-
asiakkaalta nykyisen SIM-kortin vaihtamista 
kansalaisvarmenteen edellyttämillä tunniste-
ominaisuuksilla varustettuun SIM-korttiin ja 
kansalaisvarmenteen rekisteröintiä poliisilla. 
 
Lasten ruokalista kännykkään 
(Digitoday 18.11.2004) 
 
Päiväkotien ja koulujen päivän ruokalistan 
selvittäminen on nyt entistä helpompaa, kun 
tiedon saa omaan matkapuhelimeen. Mobii-
lia Tampere -tietopakettia on laajennettu 
ruokalistojen lisäksi. Nyt mukana on tiedot-
teiden tiivistelmät, ilmoitukset, kuulutukset, 
kaupungin avoimet työpaikat sekä keskuste-
lupalstan puheenvuorot. 
 
Palvelun selainversioon pääsee uusilla mat-
kapuhelimilla ja tietokoneilla. WAP-versiota 
voi selata lähes kaikilla käytössä olevilla kän-
nyköillä. 
 
”WAP-versioon otettiin mukaan uusista pal-
veluista päiväkotien ja koulujen ruokalistat, 
avoimet työpaikat ja tiedotteiden tiivistel-
mät. WAP-liittymä ei sovellu kovin hyvin pit-
kien tekstien esittämiseen, joten esimerkiksi 
keskustelupuheenvuorot jätettiin siitä suosi-
olla pois”, projektikoordinaattori Klaus Nyla-
mo kertoo.  
 
Käyttäjiä on joka päivä parisen sataa. Heistä 
75 prosenttia hyödyntää selainversiota. Kaik-
kiaan palvelussa on vierailtu yli 30 erilaisella 
mobiililaittella. 
 
Uudet sisällöt käyttävät hyväkseen lokakuus-
sa julkaistuja avoimia rajapintoja, joiden 
kautta kuka tahansa voi upottaa kaupungin 
tarjonnan omien sivujensa osaksi.  
 
”Lähetämme ikään kuin postia itsellemme eli 
paketoimme ensin tiedon helposti hyödyn-
nettäväksi ja puramme sen sitten omaan 
käyttöömme”, Nylamo kuvailee järjestelmää. 
 
Tulevaisuudessa tarjolla saattaa olla yhä 
enemmän erilaisia päätelaitteita. 
 

http://www.habanero.fi/
http://www.lomake.fi/
http://www.suomi.fi/
http://www.f-secure.com/
http://www.otenet.gr/
http://www.ulapland.fi/
http://www.toptalent.europrix.org/index1.htm
http://www.toptalent.europrix.org/index1.htm
http://snownow.ulapland.fi/
http://snownow.ulapland.fi/
http://www.platinummedia.fi/
http://www.womenit.info/ajankohtaistakuvaus.php?id=51
http://www.womenit.info/ajankohtaistakuvaus.php?id=51
http://www.uiah.fi/
http://www.uiah.fi/
http://www.oamk.fi/
http://mlab.uiah.fi/animaatiokone/kungfu/en/
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
http://www.teliasonera.com/
http://www.tampereenkaupunki.com/mobiili/
http://www.tampereenkaupunki.com/mobiili/
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VR vaimentaa vaunuja kännyköitä rajoittaen 
(Digitoday 26.11.2004) 
 
Valtion Rautatiet aikoo hillitä kännyköiden 
käyttöä Intercity2-junissa. Päivän Helsingin 
Sanomien mukaan VR ryhtyy ensi vuoden al-
kupuolella kokeilemaan junissa hiljaisia osas-
toja, joissa matkapuhelimen käyttö on tyys-
tin kielletty. 
 
Kokeilun taustalla on matkustajien palaute-
vyöry matkapuhelinmelusta. Kännyköiden 
käyttö on yleistynyt junissa sen jälkeen, kun 
niiden kuuluvuutta parannettiin viisi vuotta 
sitten. 
 
Kännyköiltä kielletyt osastot merkitään aika-
taulutietoihin. IC2-junissa kielto tulee koske-
maan ensimmäisen vaunun alakertaa. 
 
Sarjakuvat tulossa puhelimiin 
(MTV3 05.11.2004) 
 
Multimediapuhelimen omistajat voivat pian 
tilata sarjakuvia suoraan kännykkään. Tam-
pereella alkaa ensi viikon alussa kaksipäiväi-
nen työpaja, jossa sarjakuvataiteilijat pyrki-
vät saamaan aikaan matkapuhelimen pienel-
le näytölle sopivaa jälkeä.  
 
”Työpajassa tutkitaan millaisia sarjakuvia 
kännykkään voi tehdä. Luultavasti teemme 
strippejä, pilakuvia ja ehkä pieniä animaati-
oita, kertoo Tampereen Sarjakuvaseuran 
sihteeri Reima Mäkinen.  
 
Sarjakuvat toimivat uusissa värinäytöllisissä 
puhelimissa. Sarjakuvaviestin tarkkaa hintaa 
Mäkinen ei osaa vielä sanoa, mutta kertoo, 
että tekijät eivät saa voittoa mobiilisarjaku-
vista.  
 
Työpajan järjestävät Tampereen Sarjakuva-
seura, Media Tampere Oy ja Viestinnän 
osaamiskeskus. Kännykkäsarjakuvia kehitte-
lee miesvoittoinen joukko Tampereelta ja 
muualta Suomesta. Mäkinen kertoo, että niin 
sanottuja suuria nimiä ei ole projektissa mu-
kana. Kännykkäsarjakuviin voi tutustua ver-
kossa osoitteessa www.sarjakuviaruutuun.fi. 
 
Sulakkeen pelihotelli voitti Uudenmaan In-
nosuomi-kilpailun (Digitoday 25.10.2004) 
 
Peliyhtiö Sulakkeen kehittämä Habbo Hotel –
pelimaailma voitti Uudenmaan piirin Inno-
suomi-kilpailun. Tämänvuotisen kilpailun 
teemana on "Luovuus ja pk-yritykset – hen-
kinen omaisuus ja innovaatiot hyvinvoinnin 
edistäjinä". 
 
Habbo Hotel on nuorille suunnattu online-
pelimaailma. Se on yhteisöllinen, monen pe-
laajan verkkopeli, jossa nuoret luovat itsel-
leen virtuaalisen hahmon, joka seikkailee ho-
tellissa muiden hahmojen kanssa. 
 
Sulakkeen mukaan Habbo Hotel tarjoaa nuo-
rille väkivallattoman, positiivisen ja turvalli-
sen peliympäristön, jossa he voivat tavata 
ystäviä ja tutustua uusiin ihmisiin. 
 
”Habbo Hotel on jo nyt kävijämäärällä mitat-
tuna yksi maailman suosituimmista nuoriso-

sivuista. Olemme rakentamassa Habbosta 
maailmanluokan nuorisobrändiä. Tämän 
vuoden aikana tavoitteena on nostaa kuu-
kausittainen kävijämäärä kolmeen miljoo-
naan, Sulake Corporationin toimitusjohtaja 
Timo Soininen sanoo. 
 
Kilpailussa palkittiin myös Nexstimin kehittä-
mä aivokuoren toimintakykyä ja terveyttä 
mittaava Navigated Brain Stimulation –lait-
teisto sekä rakennusteollisuuteen linjastoja 
ja kokonaisprosesseja kehittävä Rosette Sys-
tems. 
 
Kaikki kolme nyt palkittavaa osallistuvat ta-
savallan presidentin Innosuomi-kilpailuun, 
jonka tulokset julkistetaan marraskuussa. 
 
INNOSUOMI 2004 -palkitut: sykeanalyysitek-
nologiasta pitoteippiin (Tekes 18.11.2004) 
 
Tasavallan presidentti Tarja Halosen myön-
tämät INNOSUOMI-palkinnot 2004 jaettiin 
Helsingissä 16.11.2004. INNOSUOMI-palkin-
non saivat Firstbeat Technologies Oy, Jaspi-
com Oy, Nexstim Oy, Rosette Systems Oy 
sekä Startex Oy. 
 
INNOSUOMI 2004 -kilpailun teema oli tänä 
vuonna Luovuus ja pk-yritykset - henkinen 
omaisuus ja innovaatiot hyvinvoinnin edistä-
jinä.  
 
Palkinnon saivat seuraavat yritykset ja inno-
vaatiot: 
 
Firstbeat Technologies Oy, Jyväskylä: Syke-
analyysiteknologia, jonka avulla sydämen sy-
kevälimittausta analysoimalla pystytään 
tuottamaan tarkkaa ja monipuolista tietoa 
kehon toiminnoista ja elämäntapojen ter-
veysvaikutuksista. 
 
Jaspicom Oy, Hämeenlinna: Älyistuin - kään-
tyvä auton etuistuin kääntää etupenkillä is-
tuvan henkilön, jolloin autoon on helppo is-
tuutua tai nousta pois. Älyistuinta ohjataan 
yksinkertaisella kauko-ohjaimella. 
 
Nexstim Oy, Helsinki: Suunnattu aivostimu-
laatio (NBS) on menetelmä, jolla voidaan mi-
tata yksilöllisesti keskushermoston toiminta-
kykyä ja terveyttä.  
 
Rosette Systems Oy, Vihti: Rakennusele-
menttien ja kattoristikoiden valmistus ohut-
teräksestä CAD-ohjatulla automaattisella 
prosessilla. 
 
Startex Oy, Hollola: Start Grip Tape –pito-
teippi maastohiihtosuksille ratkaisee perintei-
sen hiihdon harrastajien ainaiset voiteluon-
gelmat. Start Pitoteipillä saadaan suksiin pi-
to, joka kestää toimivana jopa 250 km:n 
hiihtomatkan. 
 
Lisäksi Soputuote Ky Rovaniemeltä sai kun-
niamaininnan kehittämästään kokoontaitet-
tava SOPU-elintarvikekuivurista. 
 
Kilpailuun tuli kaikkiaan 171 ehdotusta 35 eri 
toimialalta. Kolme eniten edustettua toimi-
alaa olivat ICT-, puunjalostus- ja terveys- ja 
liikunta-ala. Aktiivisimmat maakunnat ehdo-

kashankinnassa olivat Uusimaa, Etelä-Karjala 
ja Kainuu. Asukaslukuun nähden eniten eh-
dotuksia tehtiin Kainuussa. 
 
INNOSUOMI on perustettu vuonna 1994 ja 
sen suojelijana toimii tasavallan presidentti. 
Valtakunnalliset INNOSUOMI-palkinnot jae-
taan vuosittain tunnustukseksi ja kannustuk-
seksi ansiokkaasta innovatiivisesta yrittäjyy-
destä.  
 
INNOSUOMEN taustavoimina toimivat Elin-
keinoelämän keskusliitto, Kauppa- ja teolli-
suusministeriö, Keksintösäätiö, Keskuskaup-
pakamari, Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, 
Suomen Jobs and Society, Suomen Yrittäjät, 
Tekes, TE-keskukset, Työministeriö sekä 
maakuntaliitot, oppilaitoksia ja muita inno-
vaatiotoimintaa tukevia organisaatioita. 
 
Pääministeri palkitsi tietoyhteiskunnan par-
haat käytännöt (Digitoday 23.11.2004)  
 
Pääministeri Matti Vanhanen palkitsi eilen 
tietoyhteiskunnan parhaita käytäntöjä. Pää-
palkinto ja 20.000 euron palkintosumma luo-
vutettiin Plusdial Oy:n tuottamalle kännykkä-
lippupalvelulle, joka on käytössä Helsingin 
alueen joukkoliikenteessä. 
 
Palvelu valikoitui ihmisten arkea eniten hel-
pottavaksi tietoyhteiskuntakäytännöksi 198 
ilmoittautuneen käytännön joukosta.  
 
Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaan sisäl-
tyvän Pääministerin parhaat käytännöt –kil-
pailun palkintojenjakotilaisuus järjestettiin 
Koulutuskeskus Dipolissa. Kilpailun palkinto-
summa oli yhteensä 80.000 euroa.  
 
Kilpailussa jaettiin lisäksi viisi 10.000 euron 
palkintoa. Palkinnon saivat Lahden langatto-
mat terveydenhuollon ajanvarauksen sovel-
lukset (hammasaikapilotti), Turun koululai-
toksen käsityön virtuaaliluokat, ProCountor 
International Oy:n taloushallinnon sovellus, 
YTV:n reittiopas sekä Kuusamon kaupungin 
strategiatyö, jonka seurauksena alueelle on 
luotu uusia työpaikkoja.  
 
Lisäksi kilpailun osana toteutetussa Julkisten 
verkkopalveluiden laatukilpailussa palkittiin 
parhaita julkishallinnon verkkopalveluita ja 
Internet-sivuja.  
 
Parhaiden käytäntöjen palkitsemisen tarkoi-
tuksena on lisätä tietoisuutta jo olemassa 
olevista hyvistä käytännöistä. Tavoitteena on 
edistää tietoyhteiskuntaan liittyvien hyvien 
käytäntöjen leviämistä koko yhteiskunnassa 
sekä kannustaa innovatiivisuuteen ja käytän-
töjen jatkokehitykseen.  
 
Tavoitteena on myös parantaa innovaatioi-
den pääsyä kansainvälisille markkinoille. Kil-
pailussa palkitut käytännöt tulevat olemaan 
esillä muun muassa ensi vuonna Tunisissa 
järjestettävän YK:n tietoyhteiskuntahuippu-
kokouksen Suomen osastolla. 
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Joulupukki syventyy teknologiaan 
(Digitoday 16.11.2004) 
 
Joulupukki on saanut oman teknologiapuis-
ton Rovaniemelle aivan lentokentän lähei-
syyteen Napapiirille. Santa's Technology 
Park vihitään käyttöön ensi viikon perjantai-
na. 
 
Teknologiapuisto keskittyy matkailua tuke-
vaan elämys- ja sisällöntuotantoon, mobiili-
teknologiaan, kylmä- ja talviteknologiaan se-
kä hyvinvointiteknologiaan. 
 
Puiston sijainnin Napapiirillä luotetaan takaa-
van yrityksille mainion markkinoinnillisen 
aseman, näkyvyyden, tuotekehittely- ja tes-
tausympäristön sekä erinomaisen lähesty-
miskanavan yksityisiin kuluttajiin. 
 
Santa's Technology Park on osa Aurora Bo-
realis -kokonaisuutta, joka on Euroopan poh-
joisin luoviin ratkaisuihin erikoistunut tek-
nologiakeskus hyödyntäen kansainvälistä 
matkailua sekä Lapin ja joulun teemoja. 
 
Teknologiapuiston kerrotaan herättäneen 
maailmanlaajuista kiinnostusta. 
 
Älykkäät pikkuhousut viilentävät alapäätä 
(Digitoday 08.10.2004) 
 
Pikkuhousut ja rintaliivit ovat tulevaisuudes-
sa paljon muutakin kuin suojaa ja lämpöä 
tarjoavia vaatekappaleita. Suomalainen 
Clothing+ kehittää kovaa vauhtia älykkäitä 
tekniikoita alusvaatefirmoille. Yhtiön toimi-
tusjohtaja uskoo, että kysyntää löytyy muun 
muassa viilentäville alusvaatteille. 
 
Tulevaisuuden alushousut mittaavat kehon 
ruumiintoimintoja, lämpötilaa, sykettä ja vii-
lentävät hikisiä paikkoja. Näin uskoo ainakin 
suomalainen Clothing+, joka on erikoistunut 
älykkäisiin vaatteisiin. 
 
Reiman sisaryhtiön Clothing+:n tuotevalikoi-
masta löytyy jo nyt muun muassa uimahou-
suihin asennettava matkamittari ja valokui-
tuhaalari, joka syttyy ja sammuu käden liik-
keistä. 
 
Kansainvälinen Semantic Web Challenge –
palkinto Suomeen (Tekes 14.10.2004) 
 
Suomessa kehitetty web-palvelu 'MuseoSuo-
mi - Suomen Museot semanttisessa webissä' 
on valittu kansainvälisen Semantic Web 
Challenge Award 2004 -kilpailun kolmen pal-
kinnonsaajan joukkoon. Palkittavat sovelluk-
set esitellään Japanin Hiroshimassa marras-
kuun 7.-11. päivinä pidettävässä 3rd Inter-
national Semantic Web Conference –kokouk-
sessa, jossa myös julkistetaan kolmen fina-
listin keskinäinen järjestys.  
 
MUUT UUTISET 
 
Yle: Radio Finland valtion vastuulle  
(SR Sisuradio 06.10.2004) 
 
Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja 
esittää, että Radio Finlandin toiminta turvat-
taisiin Suomen valtion suoralla rahoituksella.  

Ylen johto on uhannut lopettaa tavanomai-
set ulkomaanlähetykset vuoden 2006 lop-
puun mennessä. Tiistaina 5.10. ulkosuoma-
laisparlamenttia kuullut hallintoneuvoston 
puheenjohtaja Markku Laukkanen rauhoitte-
lee kuitenkin, ettei mitään päätöksiä vielä 
ole tehty. 
 
Neljä presidenttiä suurten suomalaisten fi-
naaliin (Helsingin Sanomat 31.10.2004) 
 
Tasavallan nykyinen presidentti Tarja Halo-
nen on ainoa nykysuomalainen ja ainoa nai-
nen, joka selvisi kymmenen suosituimman 
joukkoon Suuret suomalaiset -äänestyksen 
ensimmäisellä kierroksella. Yleisradion hel-
mikuussa järjestämän äänestyksen tulos pal-
jastettiin suorassa tv-lähetyksessä. 
 
Halosen lisäksi kymmenen kärkeen nousivat 
Suomen kirjakielen isä Mikael Agricola, jalka-
väenkenraali Adolf Ehrnrooth, presidentti Ur-
ho Kekkonen, kansalliskirjailija Aleksis Kivi, 
Kalevalan isä Elias Lönnrot, marsalkka C. G. 
E. Mannerheim, presidentti Risto Ryti, sävel-
täjä Jean Sibelius ja arkkiatri Arvo Ylppö. 
 
Suuret suomalaiset -äänestykseen saapui yli 
70.000 vastausta. Sadan eniten ääniä saa-
neen listalle nousi 32 henkilöä, joita ei ollut 
mainittu asiantuntijaraadin ehdolle panemi-
en 99 nimen joukossa. Sijoille 11–100 yltä-
neet ovat listassa mukana äänimääriensä 
antamassa järjestyksessä, mutta itse ääni-
määriä Yleisradio ei kerro. Kymppikärjen pe-
rässä ensimmäisenä komeilee mäkihyppääjä 
Matti Nykänen, sitten tulee maailman pisin 
mies Väinö Myllyrinne ja 13. sijalla on rock-
tähti Ville Valo. Naisia kärjen jälkeisellä listal-
la oli 22, heistä ensimmäisenä 19. sijalla kir-
jailija Tove Jansson, ja elossa olevia suoma-
laisia 33. 
 
Sunnuntaina alkaneella toisella äänestyskier-
roksella katsojat valitsevat kymmenen eniten 
ääniä saaneen joukosta suurimman suoma-
laisen. Tulokset julistetaan itsenäisyyspäivän 
aattona 5. joulukuuta. 
 
Ranskan ritarikuntien ritarimerkkejä Suo-
meen (Helsingin Sanomat 21.10.2004) 
 
Ranskan Suomen-suurlähettiläs Jean-Jacqu-
es Subrenat on luovuttanut Arts et Lettres –
ritarikunnan ritarimerkin Suomen kirjallisuu-
den tiedotuskeskuksen johtajalle Iris Sch-
wanckille sekä Palmes académiques –ritari-
kunnan ritarimerkit Suomen lääkäriliiton toi-
minnanjohtajalle Markku Äärimaalle, dosentti 
Osmo Pekoselle ja professori Pekka Neit-
taanmäelle. 
 
Uosukaiselle valtioneuvoksen arvonimi 
(Helsingin Sanomat 27.11.2004) 
 
Eduskunnan entiselle puhemiehelle Riitta 
Uosukaiselle on myönnetty valtioneuvoksen 
arvonimi. Tasavallan presidentin myöntämä 
valtioneuvoksen arvonimi on hyvin harvinai-
nen ja Uosukainen on ensimmäinen nainen, 
jolle se on myönnetty. 
 
Uosukaisen arvonimiesityksen taustalla oli 
eduskunnan kansliatoimikunta. Esityksen on 

allekirjoittanut puhemies Paavo Lipponen 
(sd.). 
 
Suomessa on ollut aiemmin seitsemän val-
tioneuvosta. Heistä elossa on vain entinen 
pääministeri ja pankinjohtaja Harri Holkeri. 
Muuta valtioneuvokset ovat olleet presidentti 
J.K. Paasikivi, professori Emil Setälä, maa-
herra Yrjö Pehkonen, pääministeri K-A. Fa-
gerholm, pääministeri Martti Miettunen ja 
pääministeri Johannes Virolainen. 
 
SDP:n entiselle puheenjohtajalle, kansan-
edustajalle, ministerille ja europarlamentaa-
rikolle Pertti Paasiolle presidentti myönsi mi-
nisterin arvonimen. 
 
Myös ministeri on hyvin arvostettu arvonimi, 
vaikka ministereitä onkin ollut tuntuvasti 
enemmän kuin valtioneuvoksia. Yhteiskun-
nassa aktiivisesti toimivia ministerin arvoni-
men saajia on edelleen useita. 
 
Suomalainen elinkeinoelämä sai perjantaina 
kaksi uutta vuorineuvosta. Tämän halutun 
arvonimen saivat Schenker Oy:n toimitusjoh-
taja Henry Fagerström ja SRV Yhtiöt Oyj:n 
hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila.  
 
Uusia kauppaneuvoksia ovat hallituksen pu-
heenjohtaja Mikael von Frenckell, toimitus-
johtaja Clas Hagström, toimitusjohtaja Timo 
Hanttu, toimitusjohtaja Ralf Sandström ja 
diplomikauppias Heikki Takamäki. Teolli-
suusneuvoksen arvonimen sai toimitusjohta-
ja Jorma Lillbacka. 
 
Tasavallan presidentti myönsi tällä kertaa 
130 arvonimeä. Esityksiä arvonimien saajiksi 
oli kaikkiaan 190. Arvonimistä kertyy valtio 
kassaan veroja miltei 850.000 euroa. Arvoni-
miä myönnetään yleensä kahdesti vuodessa.  
 
Päivi Setälälle Villa Lanten mitali 
(Yle Online 05.11.2004) 
 
Professori Päivi Setälä on saanut Suomen 
Rooman-instituutin Villa Lanten hopeisen an-
siomitalin. Setälä on tutkinut mm. Roomaa 
ja eurooppalaisuutta.  
 
Palkinnon myöntämisperusteissa sanotaan, 
että Setälän elämäntyö liittyy kiinteästi Roo-
maan, eurooppalaisuuteen sekä Suomen ja 
muun Euroopan välisiin suhteisiin. 
 
Professori Setälä on ollut mukana Villa Lan-
ten toiminnassa neljä vuosikymmentä. Hän 
toimi instituutin johtajana vuosina 1994 - 
1997. Vuodesta 1999 hän on toiminut sääti-
ön valtuuskunnan puheenjohtajana. 
 
Setälä toimii tällä hetkellä mm. Helsingin yli-
opiston historian laitoksen dosenttina. 
 
Villa Lante on myöntänyt myös kaksi prons-
sista ansiomitalia. Ne saivat dosentit Reijo 
Pitkäranta ja Antero Tammisto. 
 
Pitkäranta on latinan kielen ja Rooman kirjal-
lisuuden lehtori Helsingin yliopistossa. Tam-
misto on tunnettu Rooman historian tutkija. 
 

http://christmastriangle.rovaniemenmaalaiskunta.fi/?deptid=8470
http://christmastriangle.rovaniemenmaalaiskunta.fi/?deptid=8470
http://www.auroraborealisrovaniemi.com/
http://www.auroraborealisrovaniemi.com/
http://www.clothingplus.fi/
http://museosuomi.cs.helsinki.fi/
http://museosuomi.cs.helsinki.fi/
http://challenge.semanticweb.org/
http://challenge.semanticweb.org/
http://iswc2004.semanticweb.org/
http://www.yle.fi/
http://www.yle.fi/rfinland/
http://www.presidentti.fi/
http://www.presidentti.fi/
http://www.yle.fi/suuretsuomalaiset
http://www.suol.fi/raamattunet/agricola.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Adolf_Ehrnrooth
http://fi.wikipedia.org/wiki/Urho_Kekkonen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Urho_Kekkonen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aleksis_Kivi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Elias_L%C3%B6nnrot
http://fi.wikipedia.org/wiki/C._G._E._Mannerheim
http://fi.wikipedia.org/wiki/C._G._E._Mannerheim
http://fi.wikipedia.org/wiki/Risto_Ryti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jean_Sibelius
http://fi.wikipedia.org/wiki/Arvo_Ylpp%C3%B6
http://fi.wikipedia.org/wiki/Matti_Nyk%C3%A4nen
http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4in%C3%B6_Myllyrinne
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ville_Valo
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson
http://www.finlit.fi/fili
http://www.finlit.fi/fili
http://www.laakariliitto.fi/
http://www.eduskunta.fi/
http://www.paavolipponen.org/
http://fi.wikipedia.org/wiki/J.K._Paasikivi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Johannes_Virolainen
http://www.sdp.fi/
http://www.schenker-btl.fi/
http://www.srv.fi/
http://www.villalante.org/
http://www.villalante.org/


Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 23 

Palkinnot jakoi Rooman-instituuttia ylläpitävä 
säätiö Institum Romanum Finlandiae. 
 
Yhdysvallat varoittaa kansalaisiaan Suomes-
sa (Helsingin Sanomat 01.11.2004) 
 
Yhdysvaltain Helsingin lähetystö on julkais-
sut verkkosivuillaan Pohjoismaissa ja Baltias-
sa oleville kansalaisilleen tiedotteen, jossa 
kerrotaan kasvaneesta uhasta erityisesti jul-
kisen liikenteen asemilla. Yhdysvaltain ulko-
ministeriön antamasta varoituksesta kertoi 
uutistoimisto AFP. Mitään erityistä Suomea 
tai Baltiaa koskevaa ei löydy Yhdysvaltain ul-
koministeriön sivuilta, joilla julkaistaan varsi-
naiset matkustusvaroitukset. 
 
Helsingin-lähetystön sivuilla Yhdysvaltain 
kansalaisia kehotetaan tarkkaavaisuuteen, 
mutta terrorismia tai mitään muutakaan eri-
tyistä uhkaa ei eritellä.  
 
Suojelupoliisin terrorismin torjunnan päällik-
kö Paavo Selin vakuutti Ylen Aamu-tv:n 
haastattelussa, ettei erityistä syytä huoleen 
ole. "Yhdysvalloilla on alhaisempi kynnys va-
roittaa kansalaisiaan erilaisista ajankohtaisis-
ta tapahtumista. Meillä ei ole mitään erityistä 
konkreettista tietoa, joka meidän osalta olisi 
pakottanut tällaiseen varoittamiseen." Seli-
nin mukaan huhuja liikkuu aina, ja viran-
omaiset tarkistavat niiden aiheellisuuden. 
 
YK: Suomen tunnustettava oikeus aseista-
kieltäytymiseen 
(Helsingin Sanomat 05.11.2004) 
 
YK:n ihmisoikeuskomitea kehottaa Suomea 
tunnustamaan oikeuden aseistakieltäytymi-
seen sekä sodan että rauhan aikana. Komi-
tea pahoittelee myös sitä, että siviilipalvelus 
vaihtoehtona asepalvelukselle on rankaise-
valla tavalla pitkä. YK:n kansalais- ja poliitti-
sia oikeuksia koskevaa yleissopimusta valvo-
va komitea toistaa päätelmissään huolensa 
siitä, että Jehovan todistajille myönnettyä 
suosituimmuuskohtelua ei ole laajennettu 
koskemaan muita aseistakieltäytyjäryhmiä. 
 
Komitea on huolissaan myös mm. esitutkin-
nan aikaisista pidätyksistä poliisiasemilla ja 
Suomen romaniväestön kohtelusta. Myös 
Suomen palkkatasoissa on komitean mukaan 
edelleen sukupuoleen liittyviä eroja. Ulkomi-
nisteriö esitteli YK:n ihmisoikeuskomitean 
antamia päätelmiä ja suosituksia Helsingissä 
perjantaina. 
 
Suomen sota-ajan ihmisluovutukset tutki-
taan (Nelonen 3.11.2004 
 
Seitsenhenkinen tutkijaryhmä on tällä viikol-
la alkanut selvittää Suomen sodanaikaisia ih-
misluovutuksia Saksaan ja Neuvostoliittoon. 
 
Nelivuotisen tutkimushankkeen aikana selvi-
tetään myös sotavankien kuolemia. 
 
Kotimaisten lähteiden lisäksi ryhmä käy läpi 
myös ulkomaiset arkistot. 
 
Kohu Suomen sodanaikaisista ihmisluovutuk-
sista alkoi tästä kirjasta. Tutkija Elina Sana 
paljasti Tieto-Finlandialla palkitussa kirjas-

saan, että Suomi luovutti toisen maailman-
sodan aikana Saksaan sekä siviilejä että so-
tavankeja. Osa luovutetuista päätyi keskitys-
leireille. 
 
Saksaan luovutettiin tämänhetkisten tietojen 
mukaan noin kaksi ja puoli tuhatta ihmistä. 
Neuvostoliittoon palautettujen määrä liikkuu 
kymmenissä tuhansissa. 
 
Lopullisia tutkimustuloksia odotellaan neljän 
vuoden päästä. 
 
Luottamus oikeuslaitokseen kohtuullisen hy-
vällä tasolla (Oikeusministeriö 09.11.2004) 
 
Kansalaisten luottamus oikeuslaitokseen on 
Suomessa kohtuullisen hyvällä tasolla, tode-
taan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kat-
sauksessa, jonka se julkisti 9. marraskuuta 
yhdessä oikeusministeriön kanssa. 
 
Oikeusolot 2004 -katsauksessa luodaan mo-
nipuolista kuvaa oikeudellisista oloista Suo-
messa. 
 
”Toisaalta esimerkiksi lainvalmisteluun ja la-
kien laatuun on katsauksen mukaan edelleen 
syytä kiinnittää huomiota”, totesi oikeusmi-
nisteri Johannes Koskinen. 
 
”Tuomioistuinlaitoksen osalta katsauksessa 
nostetaan esille muun muassa se, että tuo-
mioistuimissa käsiteltävien riita-asioiden 
määrä on viime vuosina vähentynyt ja oikeu-
denkäyntikulut kasvaneet”, Koskinen jatkoi. 
 
”Katsaus pyrkii antamaan tutkimukseen ja 
järjestelmällisesti koottuun tietoon pohjautu-
vaa kokonaiskuvaa maamme oikeusjärjestel-
mästä, sen toimivuudesta, vahvuuksista ja 
ongelmista. Painopisteenä on oikeuden tosi-
asiallinen saatavuus. Oikeusoloja tarkastel-
laan ihmisten arkielämän tasolla, jossa erilai-
set toimielimet toimivat ja jossa oikeudellisia 
ongelmia käytännössä kohdataan ja ratko-
taan”, totesi Koskinen. 
 
Poliisi ottaa käyttöön uudet näköseulataulut: 
Kuljettajien ajokunnon valvonta tehostuu 
(Sisäasiainministeriö 26.10.2004) 
 
Näkökatsastus 2004 -kampanjaan liittyvät 
tutkimustulokset osoittavat, että kuljettajien 
näkökyvyn testaamiselle liikenteessä on tar-
vetta. Tulosten mukaan 2,4 prosenttia testa-
tuista kuljettajista ei täyttänyt ajokorttinsa 
edellytyksenä olevia näkökykyvaatimuksia. 
 
Poliisi aloittaa näkötestaukset liikenteessä 
välittömästi, kun testaukseen käytettävät 
näköseulataulut ja niiden käyttöön liittyvät 
ohjeet saadaan jaettua liikennevalvontaa 
suorittaville poliisipartioille. Näkökyvyn tes-
taus suoritetaan poliisin toimesta yksinker-
taisella testitaululla, jonka poliisi näyttää ajo-
neuvon kuljettajalle neljän metrin etäisyydel-
tä. Testaus tapahtuu hyvin nopeasti eikä 
edellytä erityisiä valmisteluja. 
 
Kuljettajat, joiden näkökyky on poliisin teke-
män testin mukaan selvästi heikentynyt tai 
niin huono, ettei se oikeuttaisi ajoneuvon 
kuljettamiseen, määrätään kohtuullisessa 

ajassa esittämään todistus näkökyvystään 
asuinpaikkansa poliisille. Jos liikenteessä ta-
vataan näkökyvyltään täysin liikenteeseen 
sopimaton kuljettaja, laaditaan tapauksesta 
rikosilmoitus ja jatkotoimet päätetään esitut-
kinnan jälkeen. Sellaisille kuljettajille, joiden 
ajokortissa edellytetään silmälasien käyttöä, 
mutta jotka tavataan tien päältä ilman lase-
ja, voidaan asiasta kirjoittaa heti sakko.  
 
Poliisille annetaan erilliset ohjeet näköseula-
taulun käytöstä ja muista asiaan liittyvistä 
menettelytavoista. 
 
Poliisi sai lahjoituksena ensimmäiset 500 
kappaletta näkötarkastuksiin käytettävää nä-
köseulataulua. 
 
HS Gallup: Joka toinen pääkaupunkilainen 
kannattaa Suur-Helsinkiä 
(Helsingin Sanomat 13.10.2004)  
  
Helsingin ja Vantaan asukkaista noin puolet 
olisi valmis liittämään pääkaupunkiseudun 
kolme suurta kaupunkia yhdeksi suurkau-
pungiksi, käy ilmi Helsingin Sanomien Suo-
men Gallupilla teettämästä mielipidekyselys-
tä. 
 
Ajatus pääkaupunkiseudun kaupunkien yh-
distämisestä nousee aika ajoin esiin ratkai-
suna muun muassa seudun liikenneongel-
miin ja tonttipulaan. Usein keskustelu on ty-
rehtynyt siihen, ettei Espoo suostu luopu-
maan itsenäisyydestään. Mikään ei näytä 
muuttuneen. HS-Gallupin mukaan espoolai-
sista vain neljännes olisi valmis yhdistämään 
pääkaupunkiseudun kaupungit. 
 
Joka kolmas suomalainen uskoo telepatiaan 
(MTV3 01.11.2004)  
 
Reilu kolmannes suomalaisista pitää telepati-
aa todellisena ilmiönä, vaikkei sitä ole voitu 
tieteen keinoin todentaa.  
 
Tiedebarometri 2004 -kyselystä käy ilmi, että 
telepatiaan uskovat eniten pohjoissuomalai-
set 46-55-vuotiaat naiset, joilla ei ole amma-
tillista koulutusta. Telepatiaan uskovia on 
paljon myös muun muassa eläkeläisten ja 
työttömien joukossa. Sen sijaan enemmistö 
opiskelijoista, johtajista ja ylemmistä toimi-
henkilöistä ei telepatiasta piittaa.  
 
Suomalaisten tiedeasenteita selvittäneeseen 
kyselyyn osallistui reilut 1000 vastaajaa. Tie-
teen tiedotus ry teetti kyselyn Yhdyskunta-
tutkimus Oy:llä.  
 
Lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ennä-
tysmäärä ilmoituksia  
(Helsingin Sanomat 12.10.2004) 
 
Lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä polii-
sille tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi rajus-
ti viime vuonna. Ilmoituksia tehtiin 718, mi-
kä on 28 prosenttia edellistä vuotta enem-
män. Ilmoitusten määrä on pysynyt korkea-
na tänä vuonna. Kasvun uskotaan johtuvan 
Stakesin viime vuonna antamista uusista oh-
jeista, joiden mukaan sosiaali- ja terveyden-
huollon työntekijöiden tulee aina ilmoittaa 
pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön  
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epäilyistä lastensuojeluun. Sieltä asiasta il-
moitetaan poliisille. Aiemmin tapauksia selvi-
tettiin ensin terveydenhuollossa ja vain osa 
eteni poliisitutkintaan. Uusilla ohjeilla pyri-
tään suojaamaan niin työntekijöitä, lapsia 
kuin perheitä. 
 
Eniten ilmoitusten määrä kasvoi Lapin ja 
Länsi-Suomen lääneissä. Vain Oulun läänissä 
ilmoitusten määrä laski. Lukumääräisesti il-
moituksia tehtiin selvästi eniten Etelä-Suo-
men läänissä, 284, ja Länsi-Suomen läänis-
sä, 266 kappaletta. 
 
Jungner valittiin Yleisradion johtoon  
(Yle Online 16.11.2004) 
 
Yleisradion uudeksi toimitusjohtajaksi on va-
littu oikeustieteen lisensiaatti Mikael Jungner 
(sd.). Yleisradion hallintoneuvosto päätti asi-
asta tiistai-iltana.  
 
Hallintoneuvoston jäsenet Irina Krohn ja An-
nika Lapintie halusivat toimitusjohtajan pai-
kan avoimeen hakuun, mutta esitys hylättiin. 
Tämän jälkeen Jungner valittiin tehtävään 
yksimielisesti. 
 
Jungner, 39, siirtyy Yleisradion palvelukseen 
vuoden alusta alkaen ja toimitusjohtajan 
tehtävän hän ottaa vastaan 1.5.2005. 
 
Jungner sanoi Yleisradion haastattelussa, et-
tä hänen tavoitteenaan on julkisen palvelun 
laadukas tarjoaminen jatkossakin. 
 
”Tämä tarkoittaa vastuun kantoa rahoista ja 
niiden käytöstä. Toisaalta Ylen pitäisi olla 
teknologisen kehityksen hermolla, jotta yhtiö 
voisi olla rakentamassa kaiken kansan tieto-
yhteiskuntaa”, Jungner muotoili. 
 
Microsoft Oy:n tietoyhteiskuntasuhteista 
vastaavana johtajana työskentelevä Jungner 
on toiminut aiemmin mm. pääministeri Paa-
vo Lipposen erityisavustajana. 
 
Nykyisen toimitusjohtajan Arne Wessbergin 
kautta jatketaan 30.4.2005 saakka. Sen jäl-
keen Wessberg jatkaa erityistehtävissä, jot-
ka liittyvät hänen kansainvälisiin tehtäviinsä. 
 
Ylen nykyisen toimitusjohtajalle Arne Wess-
bergille on haettu seuraajaa syyskuun lopus-
ta, jolloin tehtävään ehdolla ollut Jouni Back-
man vetäytyi ehdokkuudesta kannatuksen 
puutteessa.  
 
Finnairilla taas outo aselasti 
(Digitoday 30.09.2004) 
 
Tulli on takavarikoinut taas ison erän aseita, 
joita on yritetty salakuljettaa Suomen kaut-
ta. Finnairin koneen lastina oli tällä kerralla 
sotilasaseita. Aseet olivat pääasiassa kä-
siaseita. Asiasta kertoo Ylen tv-uutiset. 
 
Takavarikon tulli ja puolustusministeriö vah-
vistavat. Aseet ovat nyt tullin hallussa. Arka-
luontoisesta tapauksesta viranomaiset eivät 
muuta kerro. Finnairille tapaus on jo toinen 
lyhyen ajan kuluessa ja vähintäänkin nolo. 
Finnair ei asiaa halunnut kommentoida. 
 

Edellisen kerran luvaton asekuljetus tuli julki 
viikonloppuna, kun Finnairin koneesta löytyi 
jo helmikuussa 600 kiloa rynnäkkökivääreitä 
ilman minkäänlaisia lupia. Aseet tulivat Suo-
meen Amsterdamista ja ne olivat matkalla 
Singaporeen, jonne ne on jo lähetetty. Ryn-
näkkökivääri-tapauksen tutkinta ei ole vielä 
valmis. 
 
Kun Suomesta tai Suomen kautta kuljete-
taan aseita, tarvitaan siihen aina lupa. 
 
Suuret huumetakavarikot Hangossa 
(Helsingin Sanomat 20.10.2004) 
 
Tulli on tehnyt kaksi suurta huumetakavarik-
koa Hangossa. Runsas kuukausi sitten tulli 
takavarikoi ensin noin 3.400 subutex-tablet-
tia, jotka yritettiin salakuljettaa maahan suk-
laakonvehtirasioissa. Pari päivää myöhem-
min paljastui henkilöauton kätköstä sadan 
kilon hasislasti. Raaseporin käräjäoikeus on 
vanginnut salakuljetusta yrittäneet miehet. 
 
Subutex-tabletti erän kauppahinta Helsingis-
sä olisi ollut noin 102.000 euroa ja hasiksen 
katukauppahinta olisi ollut nykyisin noin mil-
joona euroa, ja siitä olisi saanut 300.000 
kerta-annosta. 
 
Sananvapauden voitto (Iltalehti 17.11.2004) 
 
Iltalehti voitti Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuimeen viemänsä jutun sananvapauden 
rajoista. Suomalaisten tuomioistuinten tuo-
miot Iltalehteä vastaan katsottiin sananva-
pauden rajoittamiseksi. Suomen valtio jou-
tuu maksamaan korvauksia Iltalehdelle.  
 
Iltalehti sai kertoa kansanedustajan miehen 
mukiloineen poliisia. Näin päätti Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin (EIT) tuomiossaan, 
jossa katsotaan Suomen rajoittaneen sanan-
vapautta. Tuomion mukaan Iltalehden artik-
kelissa mainitut seikat eivät olleet miltään 
osin kiistanalaisia ja poliitikkojen on kestet-
tävä enemmän median taholta kuin tavallis-
ten kansalaisten. 
 
EIT teki vastaavan päätöksen myös sanoma-
lehti Pohjalaisen osalta. Pohjalainen sai tuo-
mion lehden kerrottua kirurgin alkoholion-
gelmasta ja potilaan kuolemasta leikkauk-
sessa. 
 
Iltalehteä jutussa avustanut asianajaja Matti 
Wuori katsoo, että EIT:n tuomiot ovat hyvin 
merkittävä vedenjakaja suomalaisessa sa-
nanvapaudessa. 
 
”Demokraattisessa yhteiskunnassa on sallit-
tava kärkevä, räväkkä, jopa liioiteltu journa-
lismi, etenkin jos se koskee vallankäyttöä. 
Tämä olisi syytä ottaa nyt hyvin tarkkaan 
huomioon myös tuomioistuinkäytännössä”, 
Wuori korostaa. 
 
”Tässä päätöksessä kiinnitettiin huomiota 
myös suuriin vahingonkorvauksiin. Iltaleh-
den jutussa kansanedustaja sai 175.000 
markkaa vahingonkorvausta. Se on 35 ker-
taa niin paljon kuin esimerkiksi raiskauksen 
tai törkeän ryöstön uhri saa meillä keskimää-
rin korvausta”. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, et-
tä Iltalehden silloisen päätoimittajan, MTV:n 
nykyisen toimitusjohtajan Pekka Karhuvaa-
ran sananvapautta on loukattu. Karhuvaara 
joutui aiemmin kantamaan henkilökohtaisen 
vastuunsa suomalaisissa oikeusistuimissa. 
 
Ulvilasta löytyi keskiaikainen aarre 
(Helsingin Sanomat 14.10.2004) 
 
Ulvilan keskiaikaisen kirkon korjauksen yh-
teydessä on tehty arvokas aarrelöytö. Raha- 
ja esinelöytö tuli esiin kirkon pohjoispuolelta 
sakariston ulkopuolelta, kun kirkon sokkelia 
kaivettiin viime tiistaina esiin lapiolla. 
 
Löytö käsittää satoja keskiaikaisia hopeara-
hoja, jotka oli sijoitettu nahkapussissa keski-
aikaiseen, koristeellisen kannuun. Rahalöy-
dön alta tuli esiin myös lapsen hauta. Aarre 
ja hauta eivät välttämättä liity toisiinsa, mut-
ta yhtäaikaista hautaamista ei voida ennen 
tarkkoja tutkimuksia myöskään sulkea pois. 
 
Asiantuntijoiden mukaan aarrekätkö on erit-
täin harvinainen. Kaikkiaan keskiaikaisia ra-
ha-aarteita on löydetty Suomessa vajaa 30. 
Ulvilan löytö on yksi suurimmista. 
 
Eteläisen Suomen asutushistoriaan uusi luku 
(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2004) 
 
Lahden kaupunginmuseon viime kesän tutki-
muksissa löytynyt Karjalan Kannaksen Antre-
an Suuren Kelpojärven asutuspaikka on var-
mistettu 10.500 vuoden ikäiseksi. 
 
Arkeologi Hannu Takalan mukaan Kannak-
sella ja Porvoonjoen yläjuoksulla tehdyt ar-
keologiset tutkimukset osoittavat yhdessä, 
että eteläisessä Suomessa on ollut asutusta 
runsaammin ja laajemmin kuin tähän saakka 
on arvioitu. 
 
Suuren Kelpojärven asuinpaikka on ensim-
mäinen kuuluisaa Antrean verkkolöytöä van-
hempi löytö Kannakselta. Suuren Kelpojär-
ven asutuspaikka ajoitettiin tutkimuksissa 
200 vuotta vanhemmaksi kuin verkkolöytö. 
 
Avaruusmyrsky tuo revontulia eteläänkin 
(Helsingin Sanomat 09.11.2004)  
 
Sodankylässä havaittiin maanantain vastai-
sena yönä harvinainen revontulikruunu. Il-
miö on revontulivalosta muodostuva kruunu-
mainen muodostelma, joka pysyy tavallisista 
revontulista poiketen paikoillaan jopa useita 
kymmeniä minuutteja. Jos pilvet eivät ole 
esteenä, näkynee revontulia Etelä-Suomen-
kin taivaalla lähi-iltoina. 
 
Auringossa tapahtuneiden hiukkaspurkaus-
ten sarja on saattanut maapallon magneetti-
kentän myrskyiseen tilaan. Ilmatieteen lai-
toksen mittaustulokset osoittivat sunnuntai-
na iltayöstä suurinta mahdollista magneetti-
sen kentän häiriötilaa. Suurimmat magneet-
tiset häiriöt tapahtuvat napa-alueiden tuntu-
massa pohjoisella ja eteläisellä pallonpuolis-
kolla. Magneettikentän myrsky johtuu per-
jantaina 5. 11. auringossa tapahtuneiden 
hiukkaspurkausten sarjasta. Myrsky voimis-
tuu keskiviikkona tai torstaina, jolloin 6. 11.  

http://www.laaninhallitus.fi/lh/lappi/home.nsf
http://www.laaninhallitus.fi/lh/lansi/home.nsf
http://www.laaninhallitus.fi/lh/oulu/home.nsf
http://www.laaninhallitus.fi/lh/etela/home.nsf
http://www.laaninhallitus.fi/lh/etela/home.nsf
http://www.microsoft.fi/
http://www.finnair.fi/
http://www.yle.fi/
http://www.tulli.fi/
http://www.tulli.fi/
http://www.iltalehti.fi/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.pohjalainen.fi/
http://www.pohjalainen.fi/
http://www.mtv3.fi/
http://www.ulvila.fi/
http://www.lahti.fi/museot
http://www.sodankyla.fi/
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ja 7. 11. tapahtuneet auringonpurkaukset 
osuvat Maahan. 
 
Auringonpurkauksista ei ole haittaa ihmisille, 
mutta maapallon ympärille muodostuvat 
suuret sähkövirrat, hiukkaskertymät ja kor-
keataajuinen radiosäteily voivat aiheuttaa 
häiriöitä satelliitteihin. Vastaavanlaisia suuria 
magneettisia myrskyjä havaittiin myös viime 
vuonna loka–marraskuun vaihteessa, kertoo 
tutkimuspäällikkö Heikki Nevanlinna Ilmatie-
teen laitoksesta. Niistä aiheutui muun muas-
sa Ruotsin Malmössä niin paljon häiriöitä, et-
tä syntyi monta tuntia kestänyt sähkökatkos. 
 
Helsinkiin Suomen korkein asuintalo 
(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2004) 
 
Helsingin Vuosaareen rakennettava Suomen 
korkein asuinkerrostalo on saanut rakennus-
luvan. Rakennus on 26-kerroksinen ja lähes 
sata metriä korkea. Asuinhuoneistoja on 
140. Talon julkisivut päällystetään vaalean-
harmaalla betonikivellä. 
 
Talon rakentaja, YIT-Rakentajat Oy, arvioi 
talon hinnaksi noin € 35 miljoonaa. Talon pi-
täisi olla valmis keväällä 2006. 
 
Rakennuksen turvallisuuteen on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Palosammutusjärjestel-
mät ovat huippuluokkaa ja poistumisteihin 
on kiinnitetty erityistä huomiota. Taloon tu-
lee 13 hissiä. 
 
Eroakirkosta.fi kasvattaa suosiotaan 
(Sektori.com 09.11.2004)  
 
Eroakirkosta.fi -verkkopalvelun kautta on tä-
nä vuonna eronnut yli 5.000 ihmistä, kertoo 
palvelua ylläpitävä Tampereen vapaa-ajatte-
lijat ry. Viime vuonna kirkosta eroamistahti 
kiihtyi loppuvuotta kohden ja sama ilmiö 
näyttäisi toistuvan myös tänä vuonna, sillä 
pelkästään lokakuussa eroamisia tapahtui 
1.129 kappaletta. Evankelilaisluterilainen 
kirkko saattaa pian käydä taistoon jäsenis-
tään samoin keinoin, sillä Tampereen seura-
kunnat ovat varanneet itselleen verkkotun-
nuksen liitykirkkoon.fi.  
 
Tampereen vapaa-ajattelijat ry pyrkii levittä-
mään tieteellistä maailmankatsomusta ja 
saamaan kaikki uskonnot ja vakaumukset 
samanarvoiseen asemaan. Yhdistys on aat-
teensa vuoksi ollut kahnauksissa muun mu-
assa Tampereen kaupungin liikennelaitoksen 
kanssa suunniteltuaan eroakirkosta.fi –mai-
noksia busseihin. 
 
Mira Salo Itämeren kaunein 
(Helsingin Sanomat 03.10.2004) 
 
Hallitseva Miss Suomi Mira Salo kruunattiin 
Itämeren kauneimmaksi Miss Baltic Sea –
kauneuskilpailussa. 22-vuotias Salo oli myös 
lehdistön ihannetyttö. MTV3 näytti kisat sun-
nuntaina, mutta kilpailu käytiin torstaina Tal-
linkin laivalla. 
 
Osallistujia oli yhdeksästä maasta. Tämän-
kertainen voitto oli viides kärkisija Suomelle 
Miss Baltic Sea -kilpailun 14-vuotisen histori-
an aikana. 

Turkki hyväksyy kansainvälisen rikostuomio-
istuimen (Helsingin Sanomat 21.10.2004) 
 
Turkin pääministeri Recep Tayyip Erdogan il-
moitti myöhään keskiviikkoiltana, että Turkki 
aikoo allekirjoittaa ja hyväksyä kansainväli-
sen rikostuomioistuimen (ICC) perustamis-
sopimuksen. ICC tutkii sotarikoksia, kansan-
murhia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. 
 
Hollannin Haagissa toimivan tuomioistuimen 
perustamisesta päätettiin Roomassa heinä-
kuussa 1998, kun 120 valtiota allekirjoitti so-
pimuksen. Sopimus tuli voimaan vuonna 
2002 60:n valtion ratifioitua sen. ICC:n pe-
rustamissopimuksen on ratifioinut 94 maata. 
Monia on kuitenkin poissa ratifioijien ja siten 
tuomioistuimen jäsenten joukosta, suurimpi-
na Yhdysvallat, Venäjä, Japani ja Kiina. Yh-
dysvallat vastustaa tuomioistuimen toimin-
taa. 
 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen ensim-
mäisen oikeudenkäynnin odotetaan alkavan 
ensi vuoden alussa. Tuomioistuimen perus-
tamissopimus tuli voimaan heinäkuussa 
2002. ICC voi tutkia vain sellaisia rikoksia, 
jotka on tehty tuomioistuimen perustamisen 
eli heinäkuun 2002 jälkeen. 
 
Kreikka suuttui USA:lle Makedonian tunnus-
tamisesta (Helsingin Sanomat 04.11.2004) 
 
Kreikka on jättänyt virallisen vastalauseen 
Yhdysvalloille siitä, että se on tunnustanut 
Makedonian valtion Makedonia-nimellä, il-
moitti Kreikan ulkoministeri Petros Molyvatis 
keskiviikkona. Molyvatis sanoi, että vastalau-
se jätettiin Yhdysvaltain Kreikan-suurlähetti-
läälle välittömästi, kun asia kävi ilmi. "Vasta-
lauseen lisäksi huomautin lähettiläälle niistä 
kielteisistä vaikutuksista, jotka tämä Yhdys-
valtojen yksipuolinen toimi aiheuttaa." Aikai-
semmin keskiviikkona makedonialaislähteet 
kertoivat Yhdysvaltojen tunnustaneen Make-
donian Makedoniana. 
 
Kreikka vastustaa entisen Jugoslavian tasa-
vallan osan nimeämistä Makedoniaksi, koska 
se katsoo, että ainut oikea Makedonia on 
Kreikan pohjoinen maakunta, Aleksanteri 
Suuren syntymäpaikka. Naapurimaat ovat 
kiistelleet nimestä yli kymmenen vuotta. 
YK:n johdolla käydyt neuvottelut eivät ole 
ratkaisseet nimiriitaa. Kreikkalaisten painos-
tuksen takia kansainvälisesti on ollut käytös-
sä nimi "Jugoslavian entinen tasavalta Ma-
kedonia". 
 
Ruokapalsta 
 
Yrtit ruokana ja mausteena 
 
Ranskalainen mietelmä toteaa: 
"Ei pidä käyttää vähempää kuin kolmea 
maustetta niin kuin ovat lukumäärältään kol-
me sulotarta, mielihyvän jumalattaret - eikä 
enempää kuin yhdeksää, kuten yhdeksän 
muusaa, laulun jumalattaret." 
 
Yrttien käytöllä ei ole selviä rajoja. Silti to-
delliset yrttien asiantuntijat neuvovat, ettei 
kahta voimakasta tulisi käyttää yhdessä. 
Mieluiten yksi voimakas ja yksi tai useampia 

mietoja vahvan vastapainoksi. Vahvoihin yrt-
teihin luetaan yleisesti salvia, rosmariini ja 
väinönputki. Keskivahvoina pidetään basili-
kaa, kuminaa, tilliä, venkolia, ranskalaista 
rakunaa, kynteliä, meiramia, minttua, orega-
noa ja ajuruohoja. Mietoja yrttejä voidaan 
käyttää runsaasti ja yhdistellä niitä useimpi-
en muiden kanssa. Niitä ovat mm. ruohosi-
puli, kirveli ja persilja. 
 
Yrttimausteista saamme makuelämyksien li-
säksi kivennäis- ja hivenaineita, joilla voim-
me korvata niitä ruokavalion puutteita, joita 
yksipuoliset viljelymenetelmät ja elintarvik-
keiden kovakourainen käsittely aiheuttavat. 
Korvaa suola maustekasveilla ja -yrteillä. 
Maistele yrttejä ja käytä niitä, jotka sopivat 
makuusi. Kynteli, lipstikka, venkoli, kumina 
ja korianteri ovat tunnettuja suolan korvaa-
jia. Myös kuivattu lehtisellerin lehti on maini-
ota suolan tilalla. Lasten ruuassa suolan voi 
korvata miedoilla yrteillä. 
 
Hienonnetut lehtimausteet lisätään vasta 
keittämisen jälkeen, mutta kuivatut puoles-
taan vaativat lyhyen hauduttamisen. Pitkä 
keittoaika kuitenkin vähentää yrttien makua. 
Siemenet lisätään aina kypsentämisen alku-
vaiheessa, jotta ne ehtisivät antaa makunsa 
ruualle. 
 
Kuivatut yrtit ovat yleensä voimakkaampia 
kuin tuoreet ja jauhetut voimakkaampia kuin 
murskatut. Tuoreita yrttejä tulisi käyttää 2-
3-kertaisesti kuivattuihin verrattuna. Mausta-
misessa on syytä muistaa, että yrttimaustei-
den maku voimistuu muutaman minuutin 
kuluttua. Siksi ne kuuluvat lieden läheisyy-
teen, eivät niinkään pöytämausteiksi. 
 
Tehosekoitin ja mortteli ovat hyviä kuivattu-
jen yrttien hienontamisessa. Mitä enemmän 
yrteissä on leikkuupintaa, sitä enemmän 
niissä on myös makua. Yrtit kannattaa säilyt-
tää kokonaisina, mikäli tilaa vain riittää. Tuo-
reita yrttejä silppuaa helpommin saksilla. Jos 
tuoreita yrttejä jää yli, ne kannattaa pakas-
taa. Samoin tähteeksi jäänyt yrttitee kannat-
taa käyttää liemien yms. pohjaksi. 
 
Kukkien käyttöä ei kannata unohtaa; niillä 
koristelee ja maustaa vaikkapa kauniit ja 
herkulliset salaatit. Jos taas haluat tutustua 
uuteen yrttiin, sekoita sitä voihin tai tuore-
juustoon. Seisota ainakin tunti ja maistele 
sitten vaikkapa voileipäkeksin päällä. 
 
Tässä muutamia ehdotuksia eri ruoka-ainei-
siin sopivista yrteistä; näillä uskallat aloittaa 
ja kokeilla sitten rohkeasti muitakin. Lipstik-
kaa voit käyttää kaikkeen mihin muuten li-
säisit lihaliemikuution. 
 
KALARUOAT 
Lohikalat: basilika, sitruunamelissa, tilli, 

kirveli, rakuuna 
Silakka: meirami, oregano, timjami, kir-

veli, salvia 
Sillit: salvia, timjami, kynteli, meira-

mi, oregano, rosmariini 
Äyriäiset: timjami, basilika, sitruunamelis-

sa, tilli, persilja 
 

http://www.fmi.fi/
http://www.fmi.fi/
http://www.yit.fi/
http://www.eroakirkosta.fi/
http://www.mtv3.fi/
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http://www.icc-cpi.int/
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LIHARUOAT 
Naudanliha: rakuuna, rosmariini, timjami, 

kirveli, persilja 
Sianliha: salvia, timjami, rakuuna, ore-

gano, sitruunamelissa, basilika 
Lammas: rosmariini, basilika, timjami, ra-

kuuna, minttu, salvia 
Poro ja  
riista: rosmariini, rakuuna, timjami, 

salvia, basilika, oregano, kata-
janmarjat 

Jauheliha: sitruunamelissa, basilika, mei-
rami, timjami, kynteli, pikkulup-
pio 

Linnut: basilika, sitruunamelissa, ra-
kuuna, rosmariini, persilja 

 
KASVISRUOAT 
Tomaatti: basilika, salvia, timjami, rakuu-

na, korianteri, oregano 
Paprika: oregano, timjami, salvia, mei-

rami, kynteli 
Kaalit: meirami, kynteli, timjami, kirve-

li, salvia, lipstikka, sitruuname-
lissa, kumina, korianteri, yrtti-
iiso 

Kukkakaali: rakuuna, minttu, sitruunamelis-
sa, oregano, kirveli 

Punajuuri: salvia, timjami, kynteli, iisoppi 
Porkkana: rakuuna, kynteli, minttu, timja-

mi, venkoli, kumina, kirveli 
Pavut ja  
herneet: basilika, kynteli, timjami, ra-

kuuna, rosmariini 
Kurkku: kirveli, kynteli, pikkuluppio, 

meirami, tilli, venkoli 
Lanttu ja  
nauris: kynteli, meirami, salvia, kirveli, 

yrtti-iiso 
 
LEIVONTA 
Venkolin siemenet ja oksat, kirveli, sitruuna-
melissa, minttu, yrtti-iiso 
 
VITAMIINI- JA KIVENNÄISAINETIETOUTTA 
 
Kasvien sisältämät arvot on ilmoitettu tuo-
reista kasveista. Vitamiini- ja hivenainepitoi-
suudet voivat kuitenkin vaihdella keräysajan 
ja -paikan mukaan, joten näitä arvoja on pi-
dettävä lähinnä suuntaa antavina. 
 
Vitamiinit 
 
A-vitamiinit 
- A1- ja A2-vitamiineja johdannaisineen 

kutsutaan yhteisnimellä retinoidit 
- rasvaliukoinen vitamiini, joka varastoituu 

elimistöön 
- kasvit sisältävät A-vitamiinin esiasteina 

toimivia karotenoideja, joita on n. 500 eri-
laista 

- tärkeä mm. ihon ja limakalvojen kunnolle 
ja näkökyvylle hämärässä 

- A-vitamiinin pitoisuudet ilmoitetaan yleen-
sä retinoliekvivalenttina (RE), joka sisältää 
sekä varsinaisen A-vitamiinin että sen esi-
asteen 

- pitoisuuksien ilmoittamiseen käytetään 
myös kansainvälistä yksikköä (KY), joka 
vastaa 0,3 mg transretinoliasetaattia 

- päivittäinen tarve aikuisilla 1mg (1000 µ 
g), lapsilla 0,5 mg (500 µ g) 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa (µ g 
/100 g): voikukan lehdet 1320, porkkana 
1300, persilja 940, tilli 750, ruusunmarjat 
400, nokkonen 360 

 
B-vitamiinit 
Ryhmä vesiliukoisia elimistölle tärkeitä yhdis-
teitä 
 
B1-vitamiini eli tiamiini 
- tärkeä entsymaattinen merkitys hiilihyd-

raattien ja rasvojen hajottamisessa 
- päivittäinen tarve aikuisilla 1,0 -1,5 mg, 

lapsilla 0,3 - 1,2 mg; tupakointi, alkoholi 
ja sokerin runsas käyttö sekä raskaus li-
säävät tarvetta 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 
/100 g): auringonkukansiemen 2,3, maa-
pähkinä 1,14, seesaminsiemen 0,79, her-
ne 0,74, nokkonen 0,2, voikukan lehdet 
0,19 

 
B2-vitamiini eli riboflaviini 
- tärkeä merkitys valkuaisaineiden aineen-

vaihdunnassa; välttämätön kasvulle ja ke-
hitykselle ja limakalvojen kunnolle 

- päivittäinen tarve aikuisilla 1,2 - 1,7 mg, 
lapsilla 0,4 - 1,4 mg 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 
/100 g): voikukan lehdet 0,19, pellavan-
siemenet 0,18, nokkonen 0,15, 

- riboflaviinia on runsaasti maito- ja liha-
tuotteissa 

 
B3-vitamiini eli niasiini 
- välttämätön hiilihydraattien ja valkuaisai-

neiden aineenvaihdunnalle sekä veren-
kierrolle 

- niasiini ilmoitetaan niasiiniekvivalenttina 
(NE): yksi niasiiniekvivalentti vastaa 1 mg 
niasiinia tai 60 mg tryptofaania (tryptofaa-
ni on aminohappo, joka muuttuu elimis-
tössä osittain niasiiniksi) 

- päivittäinen tarve aikuisilla on 10 - 20 mg, 
lapsilla 6-16 mg 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 
(NE)/100 g): vehnäleseet 26,5, maapähki-
nä 19,3, maissihiutale 15,9, seesaminsie-
men 11, auringonkukansiemen 10,3, nok-
konen 1,7 

- lisäksi niasiinia on runsaasti oluthiivassa, 
kokojyväviljassa ja kaloissa 

 
B5-vitamiini eli pantoteenihappo 
- osallistuu energian varastoimistapahtu-

miin ja veren vasta-aineiden muodostumi-
seen; on välttämätön kudoksille, limakal-
voille ja hiuksille 

- päivittäinen tarve aikuisilla on 4 - 10 mg, 
lapsilla 2-5 mg; puutetta ei yleensä esiin-
ny 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa ( mg / 
100 g): maapähkinä 2,66, seesaminsie-
men 2,14, lehtikaali 1,0, ruusukaali 1,0 

- B5-vitamiinia on runsaasti sisäelimissä ja 
hiivassa 

 
B6-vitamiini eli pyridoksiini 
- tärkeä tekijä elimistön aineenvaihdunnas-

sa ja puolustuskyvyn ylläpitämisessä 
- päivittäinen tarve aikuisilla on 2-2,4 mg, 

lapsilla 0,3 - 1,6 mg; runsaasti valkuaista 
sisältävä ravinto, raskaus, imetys ja E-pil-
lereiden käyttö lisäävät tarvetta 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa ( mg / 
100 g): vehnänalkiot 1,82, vehnänleseet 
1,38, paprika 0,45, peruna 0,44, ruusu-
kaali 0,37, tilli 0,3, nokkonen 0,22 

 
B12-vitamiini eli syanokobalamiini 
- tärkeä sokerien ja rasva-aineiden aineen-

vaihdunnalle sekä punasolujen muodostu-
miselle 

- imeytyminen suolistosta vaatii ns. sisäisen 
tekijän, johon liittymällä vitamiini pääsee 
verenkiertoon 

- päivittäinen tarve aikuisilla on 3 µ g, lap-
silla 0,5-3 µ g 

- saadaan lähinnä eläinkunnan tuotteista 
kuten lihasta, kalasta ja maitotuotteista, 
mutta ei kuitenkaan iduista eikä hapan-
kaalista, kuten jossakin kirjallisuudessa 
mainitaan 

 
C-vitamiini eli askorbiinihappo 
- vesiliukoinen vitamiini 
- tärkeä mm. vastustuskyvyn ylläpitämises-

sä ja raudan imeytymisen edistämisessä 
- tuhoutuu herkästi valon ja hapen vaiku-

tuksesta 
- päivittäinen tarve aikuisilla n. 60 mg, lap-

silla 35 - 45 mg; sairaudet, tupakointi, 
raskaus, imetys ja fyysinen rasitus voivat 
moninkertaistaa tarpeen 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 
/100 g): punaherukan lehdet 900 (?), 
ruusunmarjat 840, omenapuun lehdet 
800, vadelman lehdet 400, mustaherukan 
lehdet 300, maitohorsma 220, rauduskoi-
vun lehdet 220, savikat 200, persilja 190, 
mustaherukan marjat 180-200, nokkonen 
175, hieskoivun lehdet 150, lakan marjat 
100, pihlajan marjat 100-150, vuohenput-
ki 70-130 

 
D-vitamiini 
- rasvaliukoinen ns. aurinkovitamiini, jota 

syntyy elimistössä olevista esiasteista ult-
raviolettisäteiden vaikutuksesta 

- tärkeä luuston ja hampaiden muodostu-
miselle 

- tarvetta aikuisilla ei tarkasti tunneta, mut-
ta 0-2 -vuotiaille lapsille suositellaan D-vi-
tamiinilisäystä ravintoon 

- runsaimmin rasvaisissa kaloissa, kanan-
munassa, metsäsienissä ja maitotuotteis-
sa varsinkin kesällä; kasvit eivät sisällä D-
vitamiinia 

 
E-vitamiini 
- koostuu useista rasvaliukoisista yhdisteis-

tä, joita kutsutaan tokoferoleiksi 
- biologisia antioksidantteja, jotka hidasta-

vat tai estävät solukalvojen rasvojen härs-
kiintymistä 

- puutostiloissa suositellaan aikuisille 8-10 
mg ja lapsille 3-7 mg päivässä 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 
/100 g): auringonkukkaöljy 63,4, maissiöl-
jy 34,1, vehnänalkiot 25,6, soijajauho 
25,2, rypsiöljy 23,8, oliiviöljy 12,0, maa-
pähkinä 11,8, ruusunmarjat 4,2, persilja 
3,7 

 
H-vitamiini eli biotiini 
- vesiliukoinen rikkiä sisältävä vitamiini, jota 

syntyy myös ruuansulatuskanavassa 
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- välttämätön ihon terveydelle ja muille ai-
neenvaihduntatapahtumille 

- suositeltava päiväannos aikuisilla on arvi-
oitu olevan 30 -100 µ g ja lapsilla 20 - 30 
µ g 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 
/100 g): maapähkinä 72, manteli 64, see-
saminsiemen 11, porkkana 3,4 

 
K-vitamiini 
- rasvaliukoinen vitamiini, jota muodostuu 

suoliston bakteeritoiminnan tuloksena 
- tärkein tehtävä osallistua veren hyytymis-

tapahtumaan 
- päivittäinen tarve n. 1 mg; puutetta ilme-

nee vain suolistohäiriöiden ja esim. antibi-
oottikuurien seurauksena 

- syntymän jälkeen suolistosta puuttuu vita-
miinia tuottava bakteeristo, ja tästä syys-
tä vastasyntyneille annetaan K-vitamiini-
pistos 

- kasvien värihiukkaset sisältävät K-vitamii-
nia, joten sitä on runsaasti vihreissä vi-
hanneksissa 

 
P-vitamiini eli rutiini 
- kuuluu kasvien flavonoidiaineiden ryh-

mään (sitrusflavonoidi) 
- vahvistaa hiussuonten seinämien raken-

netta 
- tarkkaa tietoa vähimmäistarpeesta ei ole; 

eräs suositus on nauttia 100 mg bioflavii-
neja 500 mg:aa C-vitamiinia kohti tai 
käyttää luonnollisia C-vitamiinilähteitä, 
joissa bioflaviinit ovat mukana 

- rutiinia saa mm. ruusunmarjoista, sitrus-
hedelmistä ja tattarista 

 
KIVENNÄISAINEET 
 
Fosfori, P 
- fosforia tarvitaan mm. lihasten supistuk-

seen ja hormonien erittymiseen 
- päivittäinen tarve aikuisilla 800-1500 mg; 

kasvavilla lapsilla sekä raskauden ja ime-
tyksen aikana tarve on suurempi 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 
/100 g): nokkonen 92, tilli 85, persilja 71 

 
Kalium, K 
- kaliumilla on tärkeä rooli lihas- ja hermo-

solujen toiminnassa 
- mm. sydämen vajaatoiminta ja nesteen-

poistolääkkeet kuluttavat kaliumia 
- päivittäinen tarve 2000-6000 mg iästä ja 

natriumin saannista riippuen 
- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 

/100 g): tilli 1100, ruusunmarjat 840, per-
silja 770, piparjuuri 740, nokkonen 670, 
voikukan lehdet 440, pihlajanmarjat 330, 
mustaherukan marjat 315 

 
Kalsium, Ca 
- kalsiumia on ihmisessä eniten kaikista ki-

vennäisaineista: 1,5-2 prosenttia kehon 
painosta 

- kalsium vaikuttaa mm. luuston kehittymi-
seen ja kestävyyteen, veren h 

- päivittäinen tarve vaihtelee 500-1000 mg 
- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 

/100 g): nokkonen 590, ruusunmarjat 
350, tilli 260, voikukan lehdet 180, persil-
ja 158 

 

Kromi, Cr 
- kromi vaikuttaa mm. rasva- ja sokeriai-

neenvaihduntaan 
- päivittäinen tarve 50-200 µ g; kromia saa-

daan Suomessa huomattavasti alle suosi-
tusten 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa (µ g 
/100 g): nokkonen 18, persilja 7 

 
Kupari, Cu 
- monet ihmisen aineenvaihdunnalle tärkeät 

entsyymit sisältävät kuparia 
- päivittäinen tarve aikuisilla 3 mg (3000 µ 

g), lapsilla 0,4 - 2 mg (400-2000 µ g) 
- runsaimmin seuraavissa kasveissa (µ g 

/100 g): nokkonen 270, piparjuuri 230, 
tilli 220, persilja 160 

 
Magnesium, Mg 
- magnesiumia tarvitaan mm. sydämen ja 

lihasten toimintaan sekä vastustuskyvyn 
ylläpitämiseen 

- puutteellisen ravinnon lisäksi sairaudet ja 
nesteenpoistolääkkeet sekä alkoholin run-
sas nauttiminen voivat aiheuttaa magnesi-
umin vajausta 

- päivittäinen tarve aikuisilla 300-350 mg 
- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 

/100 g): nokkonen 86, tilli 80, ruusunmar-
jat 56, persilja 44, piparjuuri 43, voikukan 
lehdet 36 

 
Mangaani, Mn 
- mangaania tarvitaan luuston ja sideku-

dosten muodostumiseen sekä aktivoimaan 
entsyymejä 

- päivittäinen tarve 2,5-5 mg , lapsilla 0-2 
mg 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 
/100 g): mustikan marjat 4,6, puolukan 
marjat 3,5, nokkonen 3,1, karpalon mar-
jat 2,7, persilja 2,7, tilli 2,7 

 
Pii, Si 
- piitä tarvitaan hiusten, ihon ja kynsien lu-

jittamiseen 
- päivittäistä tarvetta ihmisillä ei tunneta, 

joten saantisuosituksia ei ole olemassa 
- runsaimmin seuraavissa kasveissa (µ g 

/100 g): peltokorte 7000 (?), nokkonen 
120 

 
Rauta, Fe 
- tunnetuin raudan tehtävä on olla osana 

punasolujen hemoglobiinia 
- päivittäinen tarve 10-18 mg 
- C-vitamiini tehostaa raudan imeytymistä 
- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 

/100 g): nokkonen 4,4, tilli 3,2, voikukan 
lehdet 3,8, persilja 2,9 

 
Seleeni, Se 
- seleeni on elimistön suoja-aine, joka estää 

haitallisten tekijöiden aiheuttamia solu-
vaurioita; alhainen maaperän seleenipitoi-
suus altistaa mm. sydän- ja syöpäsairauk-
sille 

- virallinen saantisuositus on Suomessa 50 
µ g; USA:ssa jopa 200 µ g/vrk 

- seleeniä saadaan kasvikunnan tuotteista 
eniten viljasta ja metsäsienistä 

 
Sinkki, Zn 

- sinkki on osana tärkeissä ruuansulatusta 
ja aineenvaihduntaa säätelevissä entsyy-
meissä 

- sinkin saanti on tärkeä ihon terveydelle ja 
vastustuskyvyn ylläpitämiselle 

- päivittäinen tarve aikuisilla 15 mg, lapsilla 
2-10 mg, raskaana olevilla ja imettävillä 
äideillä 20-25 mg 

- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg 
/100 g): tilli 1,8, nokkonen 1,7, persilja 
1,5, voikukan lehdet 1,2 

 
Nokkosnyytit 
 
5 dl maitoa 
2 dl vehnäjauhoja 
3 munaa 
1 tl suolaa 
 
täyte: 
3 dl kiehautettua nokkosta 
2 rkl öljyä 
2 tlk raejuustoa 
1 muna 
2 dl juustoraastetta (emmentalia, parmesa-
nia) 
muskottipähkinää, hieman sokeria 
 
päälle: 
juustoraastetta 
 
Valmista ohukaistaikina. Vatkaa maito, jau-
hot, munat ja suola hyvin sekaisin. Anna tai-
kinan turvota puolisen tuntia. Paista ohukai-
siksi isolla paistinpannulla. 
Hienonna nokkoset ja hauduta hetki öljyssä. 
Lisää joukkoon raejuusto, muna ja juusto-
raaste. Mausta raastetulla muskotilla ja ri-
pauksella sokeria. Tarkista suola. Täytä ohu-
kaiset, taita nyyteiksi ja pane voideltuun uu-
nivuokaan. Ripottele pinnalle juustoraastet-
ta. Kypsennä uunissa 200 asteessa noin 20 
minuuttia. 
 
Nokkoslaatikko 
 
ohraryynejä 
nokkosen lehtiä 
suolaa 
siirappia 
valkopippuria 
voita  
 
Keitä sakea ohraryynipuuro. Kiehauta nokko-
sen lehdet ja hienonna ne Sekoita lehdet 
puuroon ja mausta seos. Laita seos voidel-
tuun uunivuokaan ja tiputtele pinnalle voino-
kareita. Paista 175:ssä asteessa 30 minuut-
tia. 
 
Nokkos-tattarivuoka 
 
5 dl kokonaisia tattarisuurimoita 
1,5 dl linssejä 
5 dl selleriä 
5 dl kukkakaalia 
3 tomaattia 
2,5 dl nokkosen lehtiä 
soijakastiketta 
tuoretta tai kuivattua basilikaa 
kuminaa 
meiramia 
yrttisuolaa  
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Kiehauta tattarit ja linssit erikseen ja kaada 
kiehautusvesi pois. Keitä niitä sen jälkeen 20 
minuuttia. Raasta selleri ja lohko kukkakaali 
ja tomaatit. Ryöppää nokkosen lehdet ja 
silppua ne. Sekoita kaikista aineista massa ja 
laita se kannelliseen uunivuokaan. Paista 
175 asteessa 30 minuuttia.  
 
Lammasjauhelihapihvit 
 
300 g lammasjauhelihaa 
2 keskikokoista sipulia 
6 valkosipulin kynttä 
1 rkl öljyä 
1 muna 
2 tl kuivattua minttua 
1 tl suolaa 
mustapippuria 
 
Paistamiseen: 1 rkl öljyä 
 
Kastikkeeseen: 
2 dl ruokakermaa 
roseepippuria 
persiljaa 
 
1. Hienonna sipulit ja kuullota öljyssä. Lisää 
sipulisilppu jauhelihan joukkoon. Lisää muna 
ja mausteet. Sekoita taikina huolella. Jaa 
neljään osaan ja muotoile pihveiksi. 
2. Kuumenna öljy pannulla ja paista pihvit 
molemmin puolin kauniin ruskeiksi. Pienennä 
lämpöä ja kaada kerma pannulle. Anna sen 
haihtua puoleen, jolloin kerma sakenee kas-
tikkeeksi. 
3. Mausta kastike juuri jauhetulla roseepip-
purilla ja koristele kastike persiljasilpulla. 
Tarjoa pihvien kanssa täytettyjä uunisipulei-
ta, perunasosetta tai keitettyjä perunoita ja 
raikasta tuoresalaattia. 
 
JUOMAT 
 
Margarita  
 
Makeusaste: hapanimelä 
Lämpöaste: kylmä 
Juomatyyppi: short drink 
Valmistustapa: ravistetaan 

2 cl Tequila Cuervoa 
2 cl Cointreauta 
 
Koristeet  
2 cl sitruunamehua suolareunus 
 
Long Island Ice Tea  
 
Makeusaste: hapanimelä 
Lämpöaste: kylmä 
Juomatyyppi: long drink 
Valmistustapa: rakennetaan 
 
1 cl Finlandia Vodkaa 
1 cl Tanqueray Giniä 
1 cl Tequila Cuervoa 
1 cl Cointreauta 
1 cl kuivaa Havana Club Silver-rommia 
2 cl sitruunamehua 
Coca colaa 
 
Koristeet  
jäämurskaa 
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
Yleisradio avasi marraskuussa uuden Inter-
net-palvelun www.yle.fi/suominyt. Suomi nyt 
-nimeä kantava palvelu pitää sisällään viisi-
toista nettikameraa eri puolilta Suomea. Yh-
dellä vilkaisulla käyttäjällä on edessään mai-
semia pohjoisesta etelään ja lännestä itään: 
tuntureita, kävelykatuja, toreja, satamia, ra-
ja-asemia – suomalaista elämää. Palvelu on 
toteutettu yhteistyössä kameranomistajien 
kanssa, joiden joukossa on niin julkisia kuin 
yksityisiäkin tahoja. Suomi nyt tarjotaan suo-
men ja ruotsin kielen lisäksi englanniksi, jot-
ta se voi palvella Suomen ystäviä ympäri 
maailmaa. 
 
Lappi - portaali uudistui. Talvikauden avajai-
sissa Skiexpossa esiteltävä Lappi - portaali 
tarjoaa välineet matkan suunnitteluun. 
www.laplandfinland.com  
 
Älykkäiden alusvaatteiden kehityskohteita 
voisivat olla esimerkiksi käytännöllinen ke-
hon lämpötilaan mukautuva alusvaatekerras-

to, esteetikoille suunnattu mielialan mukaan 
ulkonäköä vaihtava alusvaatetus tai ruumiin 
toimintoja analysoiva alusvaatteisto, visioi-
daan toukokuussa Helsingin yliopistossa tar-
kastetussa pikkuhousujen historiaa valotta-
vassa "Nimettömät näkyvillä" -pro gradussa. 
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/
pg/myohanen/nimettom.pdf  
 
www.city231.gr Thessalonikin mitä – missä 
– milloin kaupunkioppaan ”City” nettisivut 
 
www.tch.gr Thessaloniki Concert Hall  
 
Vitsejä 
 
Itseluottamus on se tunne, joka sinulla on 
ennen kuin ymmärrät tilanteen. 

---------- 
- Kuinka kolmetoista voi kirjoittaa neljällä yk-
kösellä? 
- 11 + 1 + 1 = 13 

---------- 
 - Kuinka monta kertaa voi ottaa kaksi pois 
kahdestatoista? 
- Kerran. Sittenhän jäljellä on enää kymme-
nen. 

---------- 
- Pyöräilijä ajaa 30km/h ja autoilija 137 
km/h. He lähtevät molemmat kello 12:00 ja 
ovat perillä kello 16:00. Kuinka se on mah-
dollista? 
- Heillä on eri määränpää. 

---------- 
 - Kuinka monta lasta on miehellä, jolla on 
kuusi tytärtä ja jokaisella yksi veli? 
- Seitsemän lasta. 

---------- 
 - Kuinka voi helpoimmin jakaa kaksikym-
mentä mansikkaa kolmelle veljekselle? 
- Tekemällä hilloa. 
 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy hel-
mikuussa 2005. Toimitus odottaa jälleen 
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja 
tiedotteeseen.  
Tapahtumakalenteri 

Tapahtumakalenteri 
 
04.12 Adventtijumalanpalvelus. Kreikkalaisevankelisessa kirkossa, klo. 17.00, osoitteessa Hellenic Evangelic Church, P. P. Germa-

nou. Jumalanpalveluksen pitää Rohdoksen turistipappi Matti Tuomisto. 
 
06.12. Suomen itsenäisyyspäivä. 
 
11.12 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran pikkujoulut alkaen klo. 19.00. Tavernassa ”1901”, osoitteessa; Katouni 9, Thessaloniki (Lada-

dika), puh. 2310 553141.  
 
12.12 Thessalonikin Suomi-koulun 10-vuotisjuhlat/joulujuhlat klo. 18.00, City – hotellissa, osoitteessa Komninon 11. 
 
28.12. Viattomien lasten päivä. 
 
31.12. VIIMEINEN PÄIVÄ LUOVUTTAA SEURAN JOHTOKUNNALLE ALOITTEITA HELMIKUUN YLEISKOKOUKSEEN. 
 
15.01 Thessalonikin Suomi-koulun kevätlukukausi alkaa. 
 
01/2005 Keilailukilpailu. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
 
06.02 Vuoden 2004 ensimmäinen kuukausitapaaminen, tavernassa “1901” 
 
02/2005 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen yleiskokous. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan virallisella kokouskutsulla, joka lä-

hetetään kaikille seuran jäsenille.  
 

http://www.yle.fi/suominyt
http://www.laplandfinland.com/
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/pg/myohanen/nimettom.pdf
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/pg/myohanen/nimettom.pdf
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/pg/myohanen/nimettom.pdf
http://www.city231.gr/
http://www.tch.gr/
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VETOOMUS 
 
Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö ovat kesän ja 
syksyn aikana ottaneet kantaa Yleisradion tehtävään palvella suomalaisia 
maailmalla. 
 
Yleisradiossa on harkittu ja valmisteltu varsin pitkälle meneviä suunnitelmia 
ulkosuomalaisten ja tilapäisesti maailmalla olevien suomalaisten radiopalve-
lujen supistamisesta lähivuosina. Palvelut jäisivät vain satelliitteihin tai Inter-
netiin. Näiden lähetysten vastaanotto on kuitenkin usein valkeaa tai mahdo-
tonta, ja joka tapauksessa kalliimpaa kuin radion kuuntelu. Julkinen keskus-
telu on hidastanut Yleisradion suunnitelmia, mutta ei välttämättä muuttanut 
niitä.  
 
Yleisradiosta ei saa muodostua esimerkiksi vain sisällöntuottajaa kaupallisille 
matkaviestimille. Yleisradion tulee edelleenkin tarjota julkisen palvelun vaih-
toehto kalliille matkaviestimille, myös maailmalla. 
 
Toivomme, että myös Te osallistutte tähän keskusteluun palauttamalla vie-
reisen vetoomuksen Suomi-Seuraan 21.12.2004 mennessä. 
 
Suomi-Seura 
Ulkosuomalaisparlamentti 
Mariankatu S 
00170 Helsinki 
Finland 
faksi: +358 9 684 121 40 
 
Vetoomuksen voivat allekirjoittaa yksityishenkilöt ja yhteisöt. Lomake on 
myös tulostettavissa kotisivuillamme http://www.usp.fi ja siitä voi ottaa va-
paasti kopioita. 
 
Yleisradion tulevaisuuden suunnitelmiin voi ottaa myös kantaa mm. Valtion-
hallinnon kansalaisfoorumilla http://www.otakantaa.fi tai olemalla suoraan 
yhteydessä Yleisradion hallintoneuvoston jäseniin. Yhteystiedot ovat osoit-
teessa http://www.yle.fi/yhteydet/johto.html  
 
Kiitos yhteistyöstä! 
 

 
 
 
 
 
 
YLEISRADION HALLINTONEUVOSTOLLE JA JOHDOLLE: 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Nimi  
 
 
vetoaa lyhyt- ja keskiaaltolähetysten säilyttämisen puolesta. 
Yleisradion tulee edelleenkin tarjota ulkosuomalaisille julkisen 
palvelun vaihtoehto kalliiden matkaviestimien rinnalla.  
 
 
 
Aika ja paikka: ____________________________________ 
 
 
Maa: ____________________________________ 
 

Leikkaa tästä! 

http://www.usp.fi/
http://www.otakantaa.fl/
http://www.yle.fi/yhteydet/johto.html
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	Toimi nopeasti ja tilaa itsellesi kuusi lehteä neljän hinnalla! Tarjous on voimassa 15.12.2004 saakka.
	Lähetä tilauksesi osoitteella tilaukset@expatrium.fi. Merkitse otsikkoriville ‘Kreikka’, ja kirjoita viestiin tilausosoitteesi (nimi ja osoite). Kerro, mikäli haluat laskun sähköpostitse. Laskun voi maksaa pankkiteitse tai luottokortilla, maksuohjeet saat laskun mukana.
	Tervetuloa aktiivisten lukijoiden kasvavaan joukkoon!
	Anna Iskala
	päätoimittaja
	******************************************************************
	EXPATRIUM 
	Ulkomailla asuvan oma aikakauslehti ja verkkopalvelu
	P. O. Box 557, FIN-00101 Helsinki, FINLAND
	Puh +358 9 654 141
	Faksi +358 9 622 4421 (tilaukset)
	e-mail tilaukset@expatrium.fi
	internet http://www.expatrium.fi
	******************************************************************
	Toivon, että Suomen päättäjät näkisivät Suomi-koulujen avustamisen sijoituksen, eikä niinkään kuluna. Suomi-koulujen kasvateista tulee Suomelle tärkeitä lähettiläitä eripuolille maailmaa. Ehkä Suomi-koulujen oppilaat ovat myös osaratkaisu Suomen tulevaan työvoimapulaan, josta viime aikoina on kirjoiteltu niin paljon.
	Haluan tässä myös onnitella Hanian suomalaiset ry:tä ja heidän Suomi-koulua, jotka myös täyttivät tänä vuonna 10 vuotta. Paljon onnea ja menestystä tulevaisuudessa!
	Lauantaina 4.12., klo 17.00, pidetään adventtijumalanpalvelus Kreikkalaisevankelisessa kirkossa (Hellenic Evangelic Church), osoitteessa P. P. Germanou. Jumalanpalveluksen pitää Rodoksen turistipappi Matti Tuomisto. 
	Seuran pikkujoulut pidetään puolestaan lauantaina 11.12., klo 19.00 , tavernassa "1901", osoitteessa Katouni 9, Thessaloniki ( Ladadika).
	Sunnuntaina 12.12. klo. 18.00 alkaen on sitten Suomi-koulun yhdistetyt joulujuhlat ja 10-vuotisjuhlat, jotka pidetään City – hotellissa, osoitteessa Komninon 11.
	Seuramme sääntömääräinen säännöllinen yleiskokous pidetään helmikuussa 2005. Haluan muistuttaa kaikkia jäseniä aloitteiden  viimeisestä toimituspäivästä, joka on 31.12.2004. Toivomme jäseniltä aloitteita koskien seuramme toimintaa, jotta voisimme kehittää ja parantaa sitä. Myös kaikki uudet toimintaehdotukset ovat tervetulleita, niin kuin muutkin aloitteet. Aloitteet voi toimittaa seuramme sihteerille.
	Kutsu seuramme yleiskokoukseen lähetetään kaikille jäsenille alkuvuodesta.
	Ulkosuomalaisparlamentin 4. varsinainen istunto järjestetään toukokuussa 2005. Pyydänkin seuramme jäseniä miettimään aloitteita myös USPlle, ja toimittamaan ne seuramme yleiskokouksen käsiteltäviksi. 
	Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö ovat kesän ja syksyn aikana ottaneet kantaa Yleisradion tehtävään palvella suomalaisia maailmalla. Tiedotteemme lopussa on Suomi-Seuran ja USPn vetoomus jonka toivon teidän kaikkien allekirjoittavan ja lähettävän sen Suomi-Seuraan yhteisen asian puolesta, 21.12.2004 mennessä.
	Tässä taas muutamia esimerkkejä siitä, miksi oleskeluluvat on hyvä pitää kunnossa: 
	a) Kreikan poliisi vaatii nykyään ulkomaalaisilta oleskelulupaa todistaessaan allekirjoituksen oikeaksi.
	b) Ulkomaalaisen kuolemantapauksessa, paperi asioiden hoitamisen vuoksi on hyvä olla voimassa oleva oleskelulupa kuolinhetkellä.
	Tiedotteemme nimiehdotukset käsitellään piakkoin, ja vuoden 2005 ensimmäinen tiedote tuleekin sitten uudella nimellä. Kiitos kaikille, jotka lähettivät nimiehdotuksia.
	Haluan tässä vielä kiittää Simo Haavistoa, joka on tässä kuussa muuttamassa takaisin Suomeen, kaikesta siitä työstä minkä hän on tehnyt seuramme johtokunnan jäsenenä ja Thessalonikin Suomi-koulun opettajana. Hänen panoksensa on ollut korvaamaton.
	Simo, toivotan sinulle koko seuran puolesta menestystä tulevaisuuteen! Äläkä unohda meitä! KIITOS SINULLE KAIKESTA!
	Toivotan kaikille tiedotteemme lukijoille omasta ja johtokuntamme puolesta hyvää itsenäisyyspäivää, rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2005. 
	Nähdään pikkujouluissa!
	Marko Suomalainen

	puheenjohtaja
	Turistipapin jouluajan ohjelma
	Rodoksen turistipapin Matti Tuomiston jouluajan ohjelma vuonna 2004.
	Rodos
	26.11. Adventtihartaus Suomi-koulussa klo 18.00
	12.12. Christmans Carol Service klo 19.30
	14.12. Suomi-seuran tilaisuus klo 18.00
	18.12. Joululaulut ja Kauneimmat joululaulut Santa Marian kirkossa klo 16.00
	Thessaloniki
	03.12. Vierailu Pohjois-Kreikan Suomi-seuran johtokunnassa
	03.12. Vierailu Thessalonikin Suomi-koulussa klo 10.00-12.00
	04.12. Joulukirkko ja Kauneimmat joululaulut Evankelisessa kirkossa klo 17.00
	Ateena
	05.12. Messu Pireuksen Merimieskirkossa klo 18.00, jonka jälkeen Suomen suurlähetystön tarjoamat kirkkokahvit
	Chania
	07.12. Joulukirkko ja Kauneimmat joululaulut Katolisessa kirkossa klo 19.30
	Rethymnon
	08.12. Joulukirkko ja Kauneimmat joululaulut Katolisessa kirkossa klo 17.00
	Heraklion
	09.12. Joulukirkko ja Kauneimmat joululaulut Katolisessa kirkossa klo 17.00
	Kos
	16.12. Joulukirkko ja Kauneimmat joululaulut Katolisessa kirkossa klo 19.00
	Seuran ja jäsenten toimintaa
	Kuukausitapaamiset

	Marraskuun seitsemäntenä päivänä pidettiin perinteiseen tapaan seuran kuukausitapaaminen tavernassa 1901, hyvän ruoan ja seurustelun merkeissä.
	Ennen kuukausitapaamista osa seuramme jäsenistä kävi keilaamassa.
	Suomalaistapahtumia Kreikassa
	Hanian suomalaiset ry ja Suomi-koulu 10 vuotta (www.finland.gr, 01.12.2004)
	Hanian suomalaiset ry ja Hanian Suomi-koulu juhlivat 10-vuotistaivaltaan 14.11.2004 Agia Marinan -kylässä.
	Lämminhenkisen juhlan alkusanat sekä yhdistyksen ja koulun historiikin esitti Reetta Oksalampi-Kokkinakis kertoen myös mitä koulun ensimmäisistä oppilaista on tullut aikuiselämässään. Tämän jälkeen kuultiin Eija 
	Ellinaksen johtaman kuoron esittämää musiikkia, mm. Finlandia–hymni sekä Kalliolle kukkulalle -laulu, kuten myös kreikkalaisia lauluja suomen kielellä.
	Illan kunniavieraaksi oli saapunut Suomen Kreikan suurlähettiläs Ole Norrback rouvansa Vivi-Annin kanssa. Suurlähettilään puheesta välittyi arvonanto Haniassa tehtävää työtä kohtaan, kun hän mainitsi kukin Kreikassa asuva suomalaisen olevan myös maansa "ruohonjuuritason" suurlähettiläs. Suurlähettiläs ojensi Suomi-Seuran myöntämät ansiomerkit yhdistyksen aktiivisille jäsenille. Hopeisen ansiomerkin sai Reetta Oksalampi-Kokkinakis ja pronssiset puolestaan Ritva Pöllänen-Psaroudaki, Marianne Bataki sekä Inge-Maj Lassfolk-Tsontou.  
	Hanian maaherra oli lähettänyt juhlaan tervehdyksensä läänin turismialan neuvonantajan Marinakisin välityksellä. Eurooppatalon terveiset toi Stella Koutsupaki ja rethimnonilaisten puolestaan Aira Väyrynen-Larentzos. Tilaisuudessa luettiin myös Rodoksen turistipapin tervehdys sekä muiden Kreikan Suomi-koulujen onnentoivotukset. 
	Mukavaan iltaan kuului myös Suomi-koulun tyttöjen esittämät modernit tanssit sekä poikien omatekoinen runo läksyjen paljoudesta. Lopuksi kuultiin lasten laulama "Paljon onnea vaan Suomi-koulu". Ilta päättyi kreikkalaisiin tansseihin orkesterin tahdittamia.
	Kokkolan Nuorisokuoro Ateenan kuoro-olympialaisten kultamitalistiksi (www.finland.gr, 19.11.2004)
	Keski-Pohjanmaan konservatorion yhteydessä toimiva Kokkolan Nuorisokuoro saavutti Ateenassa 14.11. päättyneissä kansainvälisissä kuorokilpailuissa, "10th Athens International Choirfestival", 1. sijan ja kultamitalin lapsikuorosarjassa sekä kunniamaininnan erillisessä folklore - sarjassa yhdessä unkarilaisen, brasilialaisen ja slovenialaisen kuoron kanssa. Kari Pappisen johtama laulajisto ylitti ainoana kuorona nuoriso- ja lapsikuoroista 85 pisteen kultamitalirajan ja voitti kanssakilpailijansa yli viiden pisteen marginaalilla. Kuoro esitti lauantain ja sunnuntain kilpailuissa Pekka Kostiaisen ja Josef Karain musikkia.  
	Kuoronjohtaja Kari Pappinen oli tyytyväinen kuorolaisten suoritukseen erittäin kuumissa ja vaativissa olosuhteissa ja totesi ohjelmistovalinnan ja ilmaisun yhä tärkeämmäksi nykypäivän kilpailussa. Kansainvälisen juryn jäsenet olivat Ranskan, USAn, Puolan ja Bulgarian tuomareita. 
	Kuoro osallistui myös sunnuntain Grand Prix kilpailuun kolmen muun kultamitalikuoron kanssa. Koko festivaalin pääpalkinnon 5000 € voitti budapestiläinen St.Angeligan tyttökuoro. Kokkolan Nuorisokuoro sijoittui Grand Prix kilpailussa sijoille 2 - 4 yhteensä 50 koko festivaalin eri sarjoihin osallistuneiden kuorojen joukossa.
	Suomen suurlähetystön ja Kreikan teollisuusliiton seminaari (www.finland.gr 21.10.2004)
	Suomen suurlähetystö ja Kreikan teollisuusliitto (SEV) järjestivät 11.10.2004 yksipäiväisen seminaarin Kreikan teollisuusliiton tiloissa Ateenan keskustassa esitellen suomalaista talouden kehittämismallia. Tilaisuus oli kohdennettu lähinnä Kreikan hallinnolle ja tapahtuma sai laajaa näkyvyyttä myös Kreikan mediassa. Suomalaisten puolelta puhujina olivat suurlähettiläs Ole Norrback, Euroopan Investointipankin varapresidentti Sauli Niinistö, opetusministeriön kansliapäällikkö Markku Linna, EK:n johtaja Erkki Hellsten sekä professori Juhani Kuusi.  
	Suomalaisten puhujien esityksissä käsiteltiin Suomen kokemuksia vahvan talouden rakentamiseksi, koulutuksen tärkeyttä Suomen kilpailukyvylle, hallituksen roolia t&k –politiikassa, IT-alan kehittymistä Suomessa ja erityisesti Nokian tapausta sekä työmarkkinapolitiikkaa Suomessa. Kreikan puolelta puheenvuoroja käyttivät Kreikan teollisuusliiton puheenjohtaja Odysseas Kyriakopoulos ja varapuheenjohtaja Athanasios Lavidas, Kreikan kauppa-ja teollisuusministeriön poliittiset valtiosihteerit Ioannis Tsoukalas (tutkimus) ja Spyros Papadopoulos (teollisuus) sekä Itämeren meriliikenteeseen etabloitumisprosessistaan Attica Group:in (Superfast Ferries) toimitusjohtaja Alexandros Panagopoulos. 
	Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja Kreikan teollisuusliitto toivoi että Kreikka voisi käyttää hyödykseen Suomen kokemuksia. Suomi on jälkeenpäin saanut paljon myönteistä julkisuutta tiedotusvälineissä. Varsinkin Suomen opetusjärjestelmä on suuren huomion kohteena. Suomen asema vähiten korruptoituneena maana maailmassa on myös herättänyt laajaa huomiota.
	Suomi-Seura ja USP tiedottavat
	(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi) 
	Kutsu ulkosuomalaisparlamentin neljänteen varsinaiseen istuntoon
	Tervetuloa ulkosuomalaisparlamentin neljänteen varsinaiseen istuntoon, joka pidetään 23. – 24.5.2005 Helsingin Finlandia-talolla. Istunnon lisäksi järjestetään jo perinteeksi muodostunut ulkosuomalaissenioriseminaari ja ulkosuomalaisnuorille tarkoitettu tapahtuma perjantaina 20.5.2005. Samana päivänä pidetään myös monikulttuurisia avioliittoja koskeva seminaari. 
	Toivotamme teidät myös tervetulleeksi sunnuntaina 22.5.2005 Helsingin Tuomiokirkossa pidettävään ulkosuomalaisjumalanpalvelukseen. Samana päivänä USP:n alueet pitävät aluekokouksiaan. Maanantaina 23.5. kokoonnumme Helsingin kaupungintalolla järjestettävälle iltavastaanotolle, jonne kaikki istuntoon osallistuvat ovat tervetulleita. 
	Istuntoon voi lähettää edustajiaan kaikkia USPn säännöt vahvistaneet yhteisöt seuraavasti: 
	- yksi edustaja, kun yhteisön jäsenmäärä alle 500 
	- kaksi edustajaa, kun yhteisön jäsenmäärä on yli 500
	- kolme edustajaa, kun yhteisön jäsenmäärä on yli 1000
	Lue lisää USP:n kotisivuilta www.usp.fi kohdasta ”Ajankohtaista”.
	USPn puhemiehistön syyskokous

	USPn puhemiehistön syyskokous pidettiin Helingissä 4.-5.10.2004
	Ensimmäisen kokouspäivän aluksi kuulimme Radio Finlandin päällikön ja Suomi-Seura ry:n hallituksen jäsenen Juhani Niinistön katsauksen YLEn Radio Finlandin nykytilasta. 
	Toisen kokouspäivämme päätteeksi olimme YLEssä tarkoituksenamme keskustella ulkomaanlähetysten tilasta YLEn hallintoneuvoston työjaoston kanssa. Paikalle oli hallintoneuvostosta tullut ainoastaan sen puheenjohtaja Markku Laukkanen. Muut yhtiön puolesta paikallaolijat olivat ohjelmajohtaja Heikki Peltonen, TV:n ohjelmistokeskuksen päällikkö Ilkka Koskimies sekä osaamiskeskuksen päällikkö Kari Risberg.
	Kertasimme jälleen sen, mikä valtava vahinko ja menetys olisi, jos YLE lopettaisi ulkomaille suunnatut lähetyksensä kokonaan nykyisellä tekniikalla. Totesin puheenvuorossani, että siirtyminen internetlähetyksiin romahduttaisi kuuntelijamäärät. Ulkosuomalaiset jäisivät käytännössä kokonaan vaille uutisia koto-Suomesta. Laukkanen pohti, että ulkomaanlähetyksen vaatimat varat (n. 3,5 milj. euroa/v) pitäisi saada valtion budjetista. Päätöksiä asian suhteen ei YLEssä vielä ole tehty. Sovimme, että tapaamme YLEn edustajat seuraavan kerran toukokuussa ensi vuonna.
	Toisen kokouspäivän aamuna tapasimme työministeri Tarja Filatovin ministeriössä. Läsnä olivat myös suunnittelija Irma Heikkilä-Paukkonen sekä ylitarkastaja Olli Sorainen. Aiheena oli tietenkin ulkosuomalaispoliittinen ohjelma, jonka viimeisimmästä luonnoksesta ministeri totesi, että sen on oltava toteutettavissa nykyisten budjettiraamien puitteissa. Päätös vaatii koko hallituksen sitoutumista ja siksi ohjelmassa olevia kantoja olisi lievennettävä. Ohjelman nykyinen versio vaatii siis vielä ministeriön sisäistä virkamiestyötä. Totesin keskustelussa, että ohjelman tärkeydestä vallitsee siis yksimielisyys, mutta ongelmaksi näyttää muodostuva rahoitus.
	Tapaamisemme II valtionvarainministeri Ulla-Maj Wideroosin kanssa kosketteli odotetusti lähdeveroa. Nyt saimme ensimmäisen kerran valoa tunnelin päähän, kun ministeri ilmoitti, että päätös toimeenpanosta on odotettavissa vuoden 2006 aikana, aikaisintaan sen alussa.
	Mietittävänä on kolme vaihtoiehtoa:
	1. USPn esittämä yksinkertainen malli eli 35%:n alentaminen 25%:iin
	2. progressiivinen verotus
	3. porrastus (alle 200 euron eläkkeistä ei perittäisi veroa, 200-400 euron eläkkeistä x%.. jne)
	Viime vuonna ulkomailla asui 25.800 Suomesta työeläkettä saavaa. Keskimäärin ulkomaille maksettu työeläke oli 310 euroa.
	Tapaamisessa olivat lisäksi läsnä finassineuvos Antero Toivainen ja ministerin erityisavustaja Stefan Svenfors.
	Tapasimme ministeri Kari Rajamäen eduskunnassa ja aiheena oli kansalaisuusilmoitusmaksun alentaminen. Paasio totesi mm, että yksi kansalaisuusilmoitus ei millään voi lisätä hallinnon kuluja 300 eurolla. Erityisesti isot perheet, joilla on 18 vuotta täyttäneitä lapsia, joutuvat kohtuuttoman taloudellisen rasituksen alle. Ministeri lupa panna harkintaan "perhepakkauksen" ja ilmoitti, että muutoinkin ilmoituksen ns. omakustannushinta tarkistetaan kuluvan vuoden lopulla.
	Toisena kokouspäivänä puhemiehistö oli Radio Finlandin kahden tunnin suorassa lähetyksessä, jossa kuuntelijat eri puolilta maailmaa esittivät kysymyksiään.
	Muistutan tässä yhteydessä, että USPn neljäs varsinainen (täys-)istunto pidetään Finlandia-talossa Helsingissä 23. ja 24.5. 2005. Aluekokous pidetään edeltävänä sunnuntaina 22.5. Paikka ja aika ilmoitetaan erikseen.
	Helsingin kaupungin vastaanotto on kaupungintalolla 23.5. klo 18.30.
	Olavi Peltola
	Kysy eläkkeistä ja veroista 
	(USPn tiedote 21/2004)


	YLE Radio Finlandin ulkosuomalaisia koskeva eläke- ja verolähetys lähetetään keskiviikkona 24.11.2004 klo 14 - 16 Suomen aikaa. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen sähköpostiosoitteella rfinland@yle.fi ja faksinumerolla +358-9-1481169. Lähetys on kuultavissa klo 14:00-16:00 Suomen aikaa satelliittikanavilla ja Euroopan taajuuksilla (963, 6120, 11755 kHz). Etelä-Amerikka on mukana klo 14:00-15:00 Suomen aikaa taajuudella 21800 kHz ja Pohjois-Amerikka klo 15:00-16:00 Suomen aikaa taajuudella 15400 kHz. Lähetyksen jälkeen ohjelma on kuunneltavissa Yle Radio Finlandin nettisivulta www.yle.fi/rfinland Lähetyksen juontaa Pertti Seppä.
	Radio Finlandin ohjelma
	Radiokuuluvuuskartat
	Pohjois-Eurooppa 

	Klo kHz
	00.00-24.00 963 (312m) Ohjelmatiedot 
	00.00-24.00 558 (538m) Ohjelmatiedot
	07.00-02.00 6120 (49m) Ohjelmatiedot
	Länsi- ja Lounais-Eurooppa, Länsi-Afrikka 

	Klo kHz
	08.00-23.00 1755 (25m) Ohjelmatiedot  
	09.00-11.00 9560 (31m) Ohjelmatiedot  
	16.00-22.00 9630 (31m) Ohjelmatiedot  
	(ruots. ohjelma 20.00:een saakka)
	07.00-10.00 ja 
	21.00-01.00 6120 (49m)
	13.00-14.00 15330 (22m) Ohjelmatiedot
	(ruots. ohjelma, vain sunnuntaisin)
	Koillis- ja Itä-Eurooppa 

	Klo kHz
	06.00 - 07.00 955 (49m) Ohjelmatiedot
	07.00-09.00 120 (49m) Ohjelmatiedot
	06.00-08.00 11995 (25m)
	 13685 (22m) Ohjelmatiedot
	10.00-11.00 6180 (49m) Ohjelmatiedot
	(vain su) 
	07.00-02.00 6120 (49m) Ohjelmatiedot
	(kokeile myös Lähi-itään suunnattuja taajuuksia)
	16.00-18.00 9705 (31m) Ohjelmatiedot
	16.00-17.00 17625 (16m) Ohjelmatiedot
	Kaakkois-Eurooppa, Lähi-Itä, Itä-Afrikka 

	Klo kHz
	06.00-07.00 5955 (49m) Ohjelmatiedot
	(ei kanna Afrikkaan)
	06.00-08.00 11995 (25m) 
	 13685 (23m) Ohjelmatiedot
	13.00-14.00 21800 (13m) Ohjelmatiedot
	(Tämä valoisan ajan lähetys kantaa Välimereltä Etelä-Afrikkaan)
	16.00-18.00 9705 (31m) Ohjelmatiedot  
	16.00 - 17.00 17625 (16m) Ohjelmatiedot  
	17.00-18.00 11755 (25m) Ohjelmatiedot  
	20.00-21.00 17710 (16m) Ohjelmatiedot
	(Tämä taajuus kuuluu laajalti eteläisessä Afrikassa)
	21.00-21.50 15335 (19m) Ohjelmatiedot
	(Ennustettu kuuluvaksi myös eteläisessä Afrikassa)
	Australia, Aasia

	Klo kHz
	09.00-11.00 9560 (31m) Ohjelmatiedot
	(vain Australia)
	09.30-11.00 17715 (16m) Ohjelmatiedot
	(la - su)
	11.30-12.45 17655 (16m) Ohjelmatiedot
	13.00-14.00 17710 (16m) Ohjelmatiedot
	(Huom. Aiemmin Aasian suuntaan käytetty 21800 kHz (13m) nyt Afrikan suunnalla. Se saattaa kuitenkin kuulua heikosti Aasiassa.)
	14.00-15.00 15490 (19m) Ohjelmatiedot
	(ruots. ohjelma, vain sunnuntaisin)
	16.00-17.00 17625 (16m) Ohjelmatiedot  
	01.30-02.00 9895 (31m) Ohjelmatiedot  
	(ei Itä-Australiassa)
	02.30 - 03.00 11895 (25m) Ohjelmatiedot  
	(ei Itä-Australiassa)
	14.00-15.00 15490 (19m) Ohjelmatiedot
	(ruots. ohjelma, vain sunnuntaisin)
	Etelä-Amerikka

	Klo kHz
	01.30-02.00 9715 (31m) Ohjelmatiedot
	08.00-09.00 11755 (25m) Ohjelmatiedot  
	14.00-15.00 21800 (13m) Ohjelmatiedot  
	09.00-11.00 9560 (31m) Ohjelmatiedot  
	(touko-syyskuu 09.00-10.00)
	Pohjois-Amerikka

	Klo kHz
	15.00-16.00 13665 (22m) Ohjelmatiedot  
	 15400 (19m)   
	18.00-19.00 15400 (22m) Ohjelmatiedot
	(la - su myös 18.00 - 20.00)
	Henkilöt tutuiksi
	Marketta Hakala-Bletsa

	Nyt esittelyvuorossa on seuran jäsen, patologian erikoislääkäri Marketta Hakala-Bletsa. Marketta on asunut Thessalonikissa 10 vuotta ja on naimisissa juristi Nikolaos Bletsan kanssa. Tästä liitosta on jälkikasvuna kaksi lasta, tytär Matilda (6 v.) ja poika Lukas (3,5 v.). 
	Marketta on opiskellut lääketiedettä Heidelbergin yliopistossa, Saksassa ja hän on työskennellyt apulaislääkärinä Gennimatan sairaalassa Thessalonikissa. Marketan ja Nikolaoksen lapset käyvät säännöllisesti oppitunneilla Thessalonikin Suomi-koulussa.
	1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin tämä tapahtui?
	Sain lääketieteen opinnot päätökseen Saksassa, Heidelbergin yliopistossa vuonna 1994 ja valmistumiseni myötä siirryin mieheni kanssa Kreikkaan asumaan. Ennen muuttoa, vuosina 1985-1992, opiskelimme molemmat Heidelbergissä ja asuimme yhdessä. Sitten seurasi parin vuoden aika, jolloin matkustimme Saksan ja Kreikan väliä. Tällä hetkellä asumme Thessalonikin lähistöllä, Hortiatis-vuoren rinteellä.
	2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja Pohjois-Kreikkaan?
	Olen viihtynyt hyvin. Olen tyytyväinen, sillä minulla on onnellinen elämä perheeni kanssa ja työpaikkani ovat olleet mielenkiintoisia. On totta, että alkuvuodet olivat hankalia Kreikassa. Ensin koin epävarmuutta avoliitossa, sillä tapauksessani työluvan saaminen oli vaikeaa. On muistettava, että tuolloin Suomi ei ollut vielä jäsenmaana Euroopan Unionissa ja se osaltaan hidasti byrokratiaa. Toiseksi minulta kului monia vuosia kreikan kielitaidon hankkimiseen, sillä puhumme mieheni kanssa saksaa ja kreikan opin vasta käytännön kautta työelämässä.
	3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa?
	Olen kotoisin Tampereelta, pääsin ylioppilaaksi vuonna 1984. Sitten lähdin ulkomaille au-pair’in töihin silloiseen Länsi-Saksaan. Vuosina 1985-86 sain opiskelupaikan aloittaa sekä Suomessa Tampereen yliopistossa että Saksan Heidelbergin vastaavassa – valitsin kansainvälisen politiikan opinnot Saksassa. 
	En käy kieltämään, viihdyin hyvin Saksassa. Vuonna 1986 aloitin uuden sivun elämässäni aloittaessani opinnot Heidelbergin lääketieteellisessä tiedekunnassa ja valmistuin sieltä 10 vuotta sitten eli vuonna 1994.
	4. Millaisia ohjeita antaisit muille maahanmuuttajille?
	Kysymykseen on mielestäni mahdoton vastata. Jokaisella on oma yksityiselämänsä, kuitenkin asettaisin tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi taloudelliset asiat: miten turvata toimeentulo. Kreikan sosiaaliturva on erilainen järjestelmänä mitä me suomalaiset olemme oppineet käsittämään! Edelleen – kreikan kieli voi aiheuttaa hankaluuksia, samoin erilaiset viralliset asiapaperit kuten luvat (esim. oleskelulupa). Onneksi mieheni on juristi ammatiltaan ja olen säästynyt monilta turhilta virastojuoksuilta hänen takiaan.
	5. Mitä suomiyhteisö sinulle merkitsee?
	Suomiyhteisö on minulle tärkeä. Alussa sain käsiini Thessalonikin Suomi-koulun opettajan Riitta Douhaniariksen yhteystiedot ja vähitellen tapasin myös muita ulkosuomalaisia. Pienet lapset ovat kohdallani hankaloittaneet yhteydenpitoa suomiyhteisöön. Mainittakoon, että Saksassa ollessani hain välimatkaa muihin suomalaisiin ja paikalliseen suomiyhteisöön. Täällä Kreikassa tilanne on täysin päinvastainen – olemme pieni yhteisö Pohjois-Kreikassa. On mukava olla tekemisissä muiden suomalaisten kanssa!
	Tiedotteen toimituskunta haluaa lämpimästi kiittää Marketta Hakala-Bletsaa haastattelusta!
	Haastateltavana Ilkka Kanerva
	Osa seuramme jäsenistä tapasi Eduskunnan varapuhemies Ilkka Kanervan Ateenassa elokuussa suurlähettiläs Norrbackin järjestämällä olympiavastaanotolla. Varapuhemies Kanerva lupasi epäröimättä tiedotteeseemme haastattelun joka nyt julkaistaan.
	1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin Suomea olette kotoisin?
	Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri, valmistunut Turun yliopistosta. Asun edelleenkin Suomen Turussa ja syntyään olen Uudestakaupungista - tarkemmin sanottuna Lokalahdelta.
	2. Mitä olette tehneet työksenne ennen eduskuntaa?
	Itse asiassa olen tavalla tahi toisella ollut läpi aikuiselämäni politiikassa ja vain lyhyitä hetkiä nuoruudessani "tavallisessa työssä".
	3. Milloin ja miten lähditte mukaan politiikkaan ja päädyitte kansanedustajaksi? Missä tehtävissä olette palvelleet?
	Olen ollut yhteiskunnallisesti suuntautunut aktivisti jo nuoruusvuosistani lähtien. Aluksi olin suuntautunut yhteiskuntapolitiikkaan ideologisesti, mutta hyvin nopeasti myös käytäntöön suuntautuen niin, että nuoriso- ja opiskelijapolitiikan eri vaiheet ovat kaikki läpi koluttuja. 
	Kansanedustajaksi minut valittiin vuonna 1975 ja olen virkaiältäni eduskunnan kokenein. Tänä aikana olen toiminut tavattoman monissa eri tehtävissä, muun muassa 8 vuotta valtioneuvoston jäsenenä Holkerin ja Ahon hallituksissa.
	Urheilussa olen ollut erittäin monissa eri tehtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Samoin eri järjestöissä ja yrityksissä.
	4. Poliitikon uranne on pitkä ja vaiherikas. Ketkä kaksi henkilöä, suomalainen ja ulkomaalainen, politiikan piiristä ovat jääneet painavimmin mieleenne ja miksi?
	Ehkäpä suomalaisista vaikuttavista persoonista on ennen muuta mainittava entinen tasavallan presidentti Kekkonen. Ulkomaisista ehkäpä Ranskan presidentti Jacques Chirac, jonka kanssa olin aiemmilla vuosikymmenillä paljon tekemisissä puoluesuhteittemme merkeissä.
	5. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko teillä ollut aikaa tutustua niiden toimintaan ulkomaanmatkoillanne?
	Olen eri puolilla maailmaa tutustunut Suomi-yhteisöjen ja myös Suomi-koulujen toimintaan. Ne ovat erittäin myönteisiä, rohkaisevia malleja siitä, miten kansallista identiteettiä ja vuorovaikutusta ylläpidetään. Ne ovat myös tärkeä sosiaalinen verkosto ja lisäarvo jäsenilleen. Tällainen toiminta ansaitsee kaiken tuen ja kannustuksen taakseen.
	6. Mitä maailman Suomi-koulujen pitäisi mielestänne tehdä, jotta Suomen valtion rahoittaisi niiden toimintaa enemmän?
	Suomi-koulujen pitäisi yhteisesti tehdä yksityiskohtainen malli siitä, millä tavalla valtion tulo- ja menoarviossa voitaisiin tukea tämäntyyppistä toimintaa.
	7. Mitä mieltä olette ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta?
	Ulkosuomalaisparlamentin toiminta on malliesimerkki koko suomalaisen yhteiskunnan perusfilosofiasta eli voimakkaasta kansalaisjärjestöperustaisesta mallista, jolla saadaan erinomaisia tuloksia aikaiseksi.
	8. Mitä urheilu teille merkitsee?
	Viime kädessä urheilu on laajin ja kokoavin kansanliike suomalaisessa yhteiskunnassa ja urheilun sanoma on aidosti myös globaali. 
	Urheilun sanoma on erittäin väkevä, vaikka urheiluun liittyy myös varjopuolia. Urheilussa voi olla yksilökohtaisesti mukana kovin erilaisista lähtökohdista ja saada siitä sellaista elämän evästä, joka merkitsee sekä fyysisen että henkisen vireyden kannalta merkittävää lisäarvoa.
	9. Suomen Olympiakisajoukkue toi maallemme 2 hopeamitalia ja pistesijoja terveisinä Ateenan kesäolympialaisista vuodelta 2004. Mitä mieltä olette, onko lähitulevaisuudessa Suomen kisajoukkueen tyytyminen vain pistesijoihin Olympialaisissa?
	Suomen ei pidä missään tapauksessa tyytyä vain pistesijoihin olympiakisoissa, vaan päinvastoin. Entistä päättäväisemmin on pyrittävä myös kansainvälisessä kovimmassa huippu-urheilutapahtumassa saamaan Suomelle mahdollisimman vahva ja voimakas näkyvyys ja menestys.
	10. Huippu-urheilijan arki on vaativaa ahertamista aamusta iltaan. Tuetaanko Suomen huippu-urheilijoita riittävästi valtion taholta vuonna 2004? Entäpä tulevaisuudessa tuleeko tuki mahdollisesti kasvamaan?
	Yhteiskunnan tuki huippu-urheilulle on Suomessa läntisen Euroopan maista kaikkein alimmalla tasolla. Itse olen valmis lisäämään valtion panostusta huippu-urheilun aseman vahvistamiseksi ja näen sen itse asiassa välttämättömäksi ratkaisuksi. Suomessa käymme parhaillaan keskustelua tuoreen mietinnön pohjalta, millä tavoin huippu-urheilun taloudellista ja organisatorista asemaa voitaisiin vahvistaa.
	11. Ateenan 28.kesäolympiakisat ovat siirtyneet historiaan. Olitte paikalla seuraamassa kisoja, onnistuiko Kreikka kisaisäntämaana mielestänne järjestelyissä?
	Olen käynyt monissa kansainvälisissä arvokilpailuissa eri puolilla maailmaa havaitakseni, että Kreikan kisaisännyys hoidettiin poikkeuksellisen tyylikkäällä ja elegantilla tavalla. Kreikka onnistui kisaisännyydessään yli kaikkien odotusten. Fantastinen suoritus.
	12. Kiinan pääkaupunki Peking voitti vuoden 2008 kesäolympialaisten  kisaisännyyden KOK:in yleiskokouksessa v.2001. Kiinan olympiaisännyys herätti maan heikon ihmisoikeustilanteen vuoksi ristiriitaisia tunteita eri puolilta maailmaa. Oletteko mahdollisesti vierailleet Pekingissä tutustumassa tulevan kisaisännän rakennushankkeisiin ja nykyiseen tilanteeseen maassa?
	Itse en ole käynyt Pekingissä toistaiseksi vielä paikan päällä, mutta olen sen sijaan omien kontaktieni merkeissä IAAF:n hallituksen jäsenenä voinut tarkoin seurata olympiahankkeen etenemistä Kiinassa. Valmistelut on tehty siellä kiinalaisella päättäväisyydellä ja Kiina tulee propagoimaan voimakkaasti omaa olympiaisännyyttään ja urheilullista menestystään omissa olympiakisoissaan. Olen aikeissa vierailla Pekingissä ensi tammikuussa.
	13. Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmanne?
	Mitä suurimmalla todennäköisyydellä tulevaisuus täyttyy yhteiskunnallisista riennoista ja urheilusta.
	14. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mieluiten loman kotimaassa vai ulkomailla ja onko teillä suosikkilomakohdetta? Oletteko asuneet ulkomailla pidempään?
	Monesti olen haaveillut pidemmästäkin rupeamasta ulkomailla. 
	Saan työni merkeissä ja harrastusteni puitteissa käydä ulkomailla poikkeuksellisen paljon, mutta mitään vakituista suosikkikohdetta ei mielessäni ole. Suosin moninaisuutta ja eri kansojen kulttuurien kohtaamista. Kun työhöni kuuluu aktiivinen matkustaminen, niin sydänkesän hetket haluan viettää kotimaassa.
	15. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin syvimmin?
	Kun häkellyttävän kaunis luonto ja ihmiskäden parhaat tulokset lyövät kättä, niin silloin ihmismieli saa sellaista henkistä pääomaa, joka jää syvästi vaikuttamaan ajatteluun ja asennoitumiseen - ehkäpä myös työn tuloksiinkin.
	16. Milloin Ilkka Kanerva on onnellinen?
	Vaikea sanoa muuta kuin se, että elämä on tarjonnut myös onnen hetkiä - runsaastikin!
	Tiedotteen toimikunta kiittää varapuhemies Kanervaa haastattelusta ja toivoo hänelle menestystä myös tulevaisuudessa.
	Haastateltavana Kristiina Kuvaaja ja Minna Niemi
	Tiedotteen toimitus haastatteli Suomen suurlähetystössä Ateenassa  ulkoasiansihteerinä toimivaa Kristiina Kuvaajaa ja tietohallintovastaavana toimivaa Minna Niemeä heidän taustastaan, tästä hetkestä ja tulevaisuuden suunnitelmistaan.
	Kristiina Kuvaaja

	1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin Suomen olette kotoisin? 
	Olen kotoisin Kuopiosta ja valmistunut yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Jyväskylän yliopistosta.
	2. Miten päädyitte ulkoministeriöön töihin ja missä asemamaissa olette palvelleet? 
	Siirryin ulkoministeriön palvelukseen v. 1999 ja olen palvellut Suomen ja Kreikan lisäksi Filippiineillä.
	3. Oletteko työskennelleet muualla ennen ulkoministeriötä? Missä? 
	Olen työskennellyt YK:ssa sekä Thaimaassa että Nigeriassa. Tätä ennen työskentelin luennoitsijana ja tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Mukaan mahtuu myös lyhyt rupeama yksityissektorilla organisaatioiden kehittämiseen erikoistuneessa konsulttiyrityksessä.
	4. Milloin aloititte Suomen suurlähetystössä Ateenassa ja mitkä ovat työtehtävänne? Millainen on ns. normaalipäivä työpaikallanne? 
	Siirryin Filippiineiltä Ateenan suurlähetystöön elokuussa 2003 ja virkanimikkeeni on ulkoasiansihteeri. Työtehtäviini kuuluvat lähinnä Kreikan sisä- ja ulkopolitiikan sekä EU-politiikan seuranta sekä Suomelle tärkeistä asioista raportointi kotimaahan. Tämän lisäksi osallistun erilaisiin Suomen tunnettuutta lisääviin tehtäviin (esim. vierailujen valmistelut). Toimin myös suurlähetystön henkilöstöpäällikkönä. 
	Tavallinen työpäiväni sisältää yleensä kokouksia ja tapaamisia sekä tausta-aineistojen läpikäyntiä. Jokapäiväiseen työhön liittyy paljon kirjallisia töitä joko raportoinnin tai erilaisen yhteydenpidon muodossa. Henkilöstö- ja kiinteistöasiat sekä erilaiset hallinnolliset rutiinit ottavat myös oman aikansa päivittäisestä työrupeamasta. 
	5. Millainen kuva teillä oli Kreikasta ennen tänne töihin tuloa, entä muutaman viikon täällä olon jälkeen? 
	Minulla on aina ollut Kreikasta erittäin positiivinen kuva ja varsinkin Kreikan luonto teki minuun vaikutuksen jo kun 16-vuotiaana vierailin Kreikassa perheeni kanssa ensimmäistä kertaa. Olen viihtynyt Ateenassa erittäin hyvin ja erityisesti Manilan (n. 15 miljoonaa asukasta) jälkeen Ateena on tuntunut mukavan pieneltä ja rauhalliselta kaupungilta!
	6. Onko teillä ollut aikaa tutustua Kreikan historiaan ja kulttuuriin näin paikan päältä?
	Olen ehtinyt vierailemaan joissakin antiikin Kreikan keskeisissä nähtävyyksissä. Varsinkin suurlähetystön muuton ja olympialaisten jälkeen aikaa on ollut enemmän ja olen päässyt näkemään maata paljon Ateenaa laajemmin. Tämä on ollut hurjan kivaa.
	7. Työssänne tapaatte varmaan paljon ulkomaalaisia ja suomalaisia poliitikkoja ja muita merkkihenkilöitä. Ketkä kaksi teille on jäänyt syvemmin mieleen ja miksi? 
	Tässä työssä tapaa todellakin paljon eri maiden päättäjiä, joiden tapaaminen on usein suuri kunnia. Suurimman vaikutuksen minuun ovat kuitenkin tehneet kussakin maassa työskentelevät paikalliset kollegat, jotka ovat ottaneet minut aina lämpimästi osaksi työyhteisöä.
	8. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko teillä ollut aikaa ottaa osaa Suomi-yhteisöjen toimintaan eri asemamaissa? 
	Aikaisemmissa asemamaissani suomalaisten yhteisöjen koko on ollut hurjan pieni (Nigeriassa rekisteröityjä suomalaisia oli n. 10 hlöä) ja näin yhteydet ovat perustuneet lähinnä syntyneisiin ystävyyssuhteisiin. Kreikka onkin ollut minulle uusi kokemus maasta, jossa suomalaisyhteisö on suuri ja järjestäytynyt. Yhteydet Suomi-yhteisöihin ovat syntyneet lähinnä työn kautta, ja ovat olleet arvokkaita. Minulla ei ole lapsia ja näin en ole osallistunut Suomi-koulujen toimintaan.   
	9. Olette lähdössä pois Kreikasta, mitkä ovat teidän tulevaisuuden suunnitelmat? 
	Siirryn vuoden virkavapaalle 1. toukokuuta ja tavoitteenani on saattaa loppuun kestävää kehitystä käsittelevä väitöskirjani.
	10. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mieluiten loman Suomessa vai ulkomailla ja onko teillä suosikkilomakohdetta? 
	Missä olenkin, pyrin viettämään kesäloman Suomessa. Lyhyet lomani vietän yleensä aina muualla. Aasiassa ollessani matkustin paljon tuolla alueella ja nyt olen suunnannut enemmän Eurooppaan ja tietysti Kreikkaan. Suosikkikohteita on monia, mutta yleensä niissä yhdistyvät rauhallisuus, luonto ja kulttuuri. Poikkeuksen tekevät Aasian suurkaupungit, joissa pidän arkipäivän vilinän ja historian hienosta yhteiselosta. 
	11. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin syvimmin? Miksi? 
	Hienoimmat matkakokemukseni ovat ehkä olleet matkani Yemeniin, Kamputseaan sekä Burmaan. Jokaisella näistä maista on takanaan henkeäsalpaava historia ja kulttuuri, mutta vieraillessaan ko. maissa ei voi myöskään sulkea silmiään maailman lähihistorian mielettömyyksiltä. Matkat ko. maihin ovat olleet äärimmäisen opettavaisia monella tavalla. 
	12. Milloin olette onnellinen? 
	Olen onnellinen silloin kun minulla on koti ja hyviä ystäviä ympärillä. Missä päin maailmaan tahansa. 
	Minna Niemi

	1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin Suomen olette kotoisin?
	Olen iloinen ja ylpeä satakuntalaisista juuristani. Kävin sekä peruskoulun että lukion Kankaanpäässä, jonka jälkeen suoritin Lahden nykyisessä ammattikorkeakoulussa keskiasteen opinnot kansainvälisessä markkinoinnissa sekä jatko-opintoja ulkomaankaupassa erikoistuen espanjankielisiin maihin. 
	2. Miten päädyitte ulkoministeriöön töihin ja missä asemamaissa olette palvelleet?
	Hakeuduin ulkoministeriöön lehti-ilmoituksen innoittamana. Ulkoministeriö vaikutti monipuoliselta ja haasteita tarjoavalta työpaikal
	ta. Työskentely ulkoministeriössä ei ole ainoastaan ura- vaan myös elämäntapavalinta. Ensimmäinen asemapaikkani oli Etelä-Amerikan kaukaisimman maan pääkaupungissa Santiago de Chilessä, jossa työskentelin neljän vuoden ajan.  
	3. Oletteko työskennelleet muualla ennen ulkoministeriötä? Missä?
	Ennen ulkoministeriötä olin työskennellyt mm. matkaoppaana USA:ssa, Portugalissa ja Espanjassa sekä risteilyemäntänä Helsingin ja Pietarin välisellä risteilyaluksella. Kotimaassa olen toiminut mm. pankin palveluksessa sekä brittiläisessä kielikoulutusyrityksessä. 
	4. Milloin aloititte Suomen suurlähetystössä Ateenassa ja mitkä ovat työtehtävänne? Millainen on ns. normaalipäivä työpaikallanne?
	Aloitin Suomen Ateenan edustustossa elokuussa 2002. Työskentelen suurlähetystön tietohallintovastaavana. Työtehtäviini kuuluu asiakirjahallinnon lisäksi mm. sähköinen viestintä, atk-pääkäyttäjän ja informaatikon tehtävät (tiedotustehtävät, Suomi-tietouden edistäminen ja tiedusteluihin vastaaminen) sekä osallistuminen web-sivujemme www.finland.gr sisällön kehittämiseen. Toimin myös konsulin lomasijaisena.
	Ns. normaalina työpäivänä voi keskittyä em. työtehtäviin. Viime vuodet ovat kuitenkin olleet poikkeuksellisen vilkkaita ja vaatineet suurlähetystön koko henkilöstön panostuksen - mm. Kreikan EU-puheenjohtajuuden ja olympialaisten virallisten vierailujen järjestelyt sekä edustuston muutto. 
	5. Millainen kuva teillä oli Kreikasta ennen tänne töihin tuloa, entä muutaman viikon täällä olon jälkeen?
	Olen aina mieltänyt Kreikan iloiseksi ja välittömäksi Välimeren maaksi, missä aurinko paistaa ja meri kimaltaa, missä talot on maalattu sini-valkoisiksi ja ruoka on taivaallista. Muutaman viikon täällä olon jälkeen tutustuin myös "liikennekaaos & ruuhkabussi" - Kreikkaan sekä "tupakansavua kaikkialla" – Kreikkaan. Lisäksi jouduin tunnustamaan totaalisen avuttomuuteni kreikkalaisten aakkosten edessä. Nyt kun aikaa on kulunut, niin eloa ja oloa ilostuttaa monet paikalliset ystävät ja tuttavat. Ilmasto hellii edelleen ja ruoka on toisinaan liiankin herkullista.
	6. Onko teillä ollut aikaa tutustua Kreikan historiaan ja kulttuuriin näin paikan päältä? 
	On ollut kiehtovaa tutustua aitiopaikalta maahan, joka on vaikuttanut koko länsimaisen sivistyksen syntyyn, historiaan, kulttuuriin ja demokratian kehitykseen. Onhan jopa kokonainen maanosa - Eurooppa - saanut nimensä Kreikalta. Monet historian tapahtumat ikään kuin heräävät eloon antiikin Kreikan vuosituhantisilla raunioilla sekä museoiden esineissä. Kulttuuri on erityisen lähellä sydäntäni näyttelijämieheni kautta. Olemme nauttineet Kreikassa niin konserteista ja taidenäyttelyistä kuin teatterista ja elokuvistakin. Myöskään tuttavuutta erinomaiseen ruokakulttuuriin ei sovi unohtaa.
	7. Työssänne tapaatte varmaan paljon ulkomaalaisia ja suomalaisia poliitikkoja ja muita merkki henkilöitä. Ketkä kaksi teille on jäänyt syvemmin mieleen ja miksi?
	Mieleeni on jäänyt erityisesti Suomen vahvat naiset. Minulla on ollut ilo ja kunnia tavata kahdesti Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen - kerran kummassakin asemamaassani. Arvostan suuresti hänen asiantuntemustaan ja esimerkkiään erityisesti ihmisoikeuksien puolestapuhujana. Toinen arvostamani nainen on Riitta Uosukainen, jonka tapasin Santiago de Chilessä. Hän hurmasi välittömyydellään ja positiivisydellään niin asemamaan poliitikot kuin meidät suomalaisetkin. 
	8. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko teillä ollut aikaa ottaa osaa Suomi-yhteisöjen toimintaan eri asemamaissa?
	Suomi-yhteisöjen ja Suomi-koulujen toiminta ulkomailla on ehdottoman tärkeää. Ne ovat tärkeä - ellei tärkein - kohtauspaikka suomalaisille siirtokunnalle ja matkailijoille ulkomailla. Niiden antama apu ja tuki sekä monipuolinen harrastustoiminta on mittaamattoman arvokasta. Ulkosuomalaiset ovat myös Suomen lähettiläitä, jotka tekevät toiminnallaan tutuksi suomalaisia tapoja, kansanluonnetta ja kulttuuria. 
	Santiago de Chilessä osallistuin sekä Suomi-koulun että kirkon toimintaan. Kreikassa olen auttanut skandinaavisen kirkon jokavuotisen joulubasaarin järjestelyissä sekä tietysti ollut asiakkaana paikanpäällä. Olen myös lähettänyt edustuston puolesta kaikille Kreikassa toimiville Suomi-kouluille kotimaista kirjallisuutta ja muuta tiedotusmateriaalia, jonka toivon olleen hyödyksi ja avuksi tärkeässä opetustyössään. Mieheni on puolestaan ollut mukana järjestämässä ohjelmaa skandinaavisen kirkon karnevaalijuhliin.
	9. Olette lähdössä pois Kreikasta, mitkä ovat teidän tulevaisuuden suunnitelmat?
	Palaan seitsemän vuoden työkomennuksen jälkeen takaisin Suomeen ja aloitan työni uusien tehtävien parissa ulkoministeriössä elokuussa 2005. Myös vapaa-aika tulee kokemaan mullistuksen, sillä kotimaan tarjoamat korkeatasoiset ja monipuoliset harrastus- ja opiskelumahdollisuudet tulevat olemaan käden ulottuvilla. Suomalaiset perusasiat kuten luonto ja sen tarjoama rauha – puhumattakaan saunasta tai ruisleivästä - on mukava päästä jakamaan vanhojen ystävien ja perheen kesken. Ennen Suomeen paluuta olisi kuitenkin vielä tutustuttava muutamiin Kreikan helmiin, kuten Santorinin-saareen. 
	10. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mieluiten loman Suomessa vai ulkomailla ja onko teillä suosikkilomakohdetta?
	Olen lomaillut joka vuosi kesänviettopaikassamme Länsi-Suomessa. Suomen kesää, sen raikasta vehreyttä, linnun laulua, kalaisia järviä, marja- ja sienimetsiä ei voita mikään – paitsi ehkä ainutlaatuinen suomalainen joulutunnelma... Muina aikoina olen pyrkinyt matkustamaan asemamaissani ja tutustumaan niiden antiin sekä kulttuurin että luonnon osalta.
	11. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin syvimmin? Miksi?
	Monet maat ja kansat ovat jättäneet lähtemättömän vaikutuksen - niin Uudessa-Seelannissa, Tahitilla, Intiassa kuin Japanissakin. Ehkä kuitenkin mieleenpainuvin matkakokemus oli häämatkamme Peruun ja Boliviaan, missä ketsua- ja aimara-intiaanien värikäs maailma oli suorastaan lumoavaa. Vaikuttavinta oli nähdä ja kokea yksi maailman suurista ihmeistä - inkojen mystinen seremoniakaupunki Machu Picchu. 
	12. Milloin olette onnellinen?
	Pyrin elämään hetkessä ja ammentamaan onnea elämän arkisista asioista. Siksi on moniakin asioita, jotka tekevät minut onnelliseksi. Onni voi olla vaikkapa aivan tavallinen koti-ilta, jolloin voi käpertyä villasukat jalassa sohvan nurkkaan, kuunnella musiikkia ja nauttia herkullista iltapalaa viinilasin kera. Mainittakoon, että mieheni on loisto-kokki!
	Tiedotteen toimikunta kiittää Kristiina Kuvaajaa ja Minna Niemeä haastatteluista ja toivottaa heille menestystä myös tulevaisuudessakin.
	Uutiskatsaus
	POLITIIKKA

	Vanhanen ja Halonen eri linjoilla globalisaatiosta (Helsingin Sanomat 09.11.2004)
	Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) suhtautuu globalisaation seurauksiin huomattavasti myönteisemmin kuin tasavallan presidentti Tarja Halonen. Vanhanen puolusti globalisaatiota voimakkaasti tiistaina ottaessaan vastaan Suomi maailmantaloudessa -ryhmän loppuraportin.
	Suomi ei houkuttele ulkomaista pääomaa eikä osaajia, kasvuyrityksiä on liian vähän, kilpailussa on toivomisen varaa eikä nopeasti kasvavan niin sanotun luovan talouden mahdollisuuksia hyödynnetä kylliksi. Tämä oli Vanhasen arvio Suomen tilasta Kesärannassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. ”Globalisaatio on ollut myönteinen mahdollisuus koko ihmiskunnalle ja tämän pitää olla perusvire, jolla Suomi ja suomalaiset tähän suhtautuvat”, Vanhanen sanoi.
	Halonen on kuvaillut globalisaatiota muun muassa moraalisesti vääränä ja poliittisesti kestämättömänä järjestelmänä.
	Sdp kuntavaalien ykkönen, koko maan äänestysprosentti 58,6 
	(Helsingin Sanomat 24.10.2004)
	Kun kaikki kuntavaalien äänet oli laskettu, sosiaalidemokraatit pitivät johtoasemansa maan suurimpana puolueena 24,1 prosentin osuudellaan. Laskennan alkuvaihetta johtaneen keskustan ja viime kuntavaalien voittajan ääniosuus oli painunut 22,8 prosenttiin.
	Kokoomuksen tulos, 21,8 prosenttia, on viime kuntavaaleja parempi. Vasemmistoliitto on saanut äänistä vajaat 9,6 prosenttia, Vihreä liitto 7,3 prosenttia ja Rkp runsaat 5 prosenttia.
	Kuntavaalien äänestysvilkkaus oli koko maassa 58,6 prosenttia, toisin sanoen selvästi parempi kuin neljä vuotta sitten. Kunnallisvaalien 2000 äänestysprosentti oli 55,9. Äänestysinto tuolloin oli alhaisinta sitten toisen maailmansodan. Helsingissä kasvua oli peräti kuusi prosenttiyksikköä 57 prosenttiin. 
	Vain Oulun seudulla oli pientä kiinnostuksen laskua. Vilkkaimmin äänestettiin Vaasan seudulla. Siellä äänestysprosentti oli lähes 66. Maan kaikkein korkein äänestysprosentti, 89,5, saavutettiin Iniössä ja alhaisin Vantaalla, 50,8.
	Kunnallisvaalien äänestysinto jäi kuitenkin selvästi jälkeen vuoden 2003 eduskuntavaaleista, jolloin äänestysprosentti oli liki 70. Viime kesän EU-vaaleissa osanotto vaaleihin jäi 41 prosenttiin. Tuloksia jännittäneet puoluejohtajat eivät yllättyneet lievästi kohonneesta äänestysprosentista. ”Sehän kasvoi myös viime eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa”, muistutti Sdp:n puoluesihteeri Eero Heinäluoma. ”Ihmisiä herättää olojen kärjistyminen ja kurjistuminen”, kommentoi vihreiden puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Kunnallisvaaleissa äänestysprosentin lieväkin nousu on poikkeuksellinen ilmiö. Äänestysprosentti on nimittäin ollut selkeässä laskusuunnassa vuodesta 1980 lähtien.
	Ennakkoon antoi äänensä vajaa neljännes äänioikeutetuista eli noin 930.000 suomalaista. Kunnallisvaaleissa valittiin kaikkiaan noin 12.000 uutta valtuutettua Suomen 444 kuntaan.
	Ensimmäinen somalinainen valtuustoon

	(Helsingin Sanomat 24.10.2004) 
	Vantaan valtuusto saa ensimmäisen maahanmuuttajanaisen riveihinsä. Vihreiden Batulo Essak keräsi maahanmuuttajista eniten ääniä. Batulo Essak on 37-vuotias AMK-kätilö ja terveydenhoitaja, joka asuu Hakunilassa.
	Aiemmin Essak on ollut mm. Rkp:n eduskuntavaaliehdokas. ”Olen ollut paljon äänessä maahanmuuttajien puolesta”, Essak sanoi sunnuntaina. Hän aikoo ajaa valtuustossa myös naisten ja lasten asioita.
	5092 äänesti kunnallisvaalien ennakkoäänestyksessä ulkomailla (USPn tiedote 21/2004)
	Kunnallisvaalien ulkomailla järjestetyssä ennakkoäänestyksessä annettiin yhteensä 5092 ääntä. Se on runsaat 700 ääntä enemmän kuin vuonna 2000, jolloin kunnallisvaaleissa voitiin ensi kertaa äänestää myös ulkomailla. Suomen edustustojen äänestyspisteissä annettiin 4822 ääntä ja laivoilla 270. Vilkkainta äänestys oli Espanjassa, jossa ääniä kertyi 1056, toiseksi eniten, 258 ääntä annettiin Brysselissä ja kolmanneksi eniten, 206 ääntä Ranskassa. Isossa-Britanniassa oli 194 äänestäjää, Saksassa 162 , Ruotsissa ja Kosovossa kummassakin 138.
	Kunnallisvaalien tuloksia reaaliajassa kännykkään (MTV3 20.10.2004)
	Äänestäjät voivat seurata haluamansa ehdokkaan tuloslaskentatilannetta tekstiviestien avulla.
	MTV3 ja Tietoenator lähettävät vastausviestin kenen tahansa ehdokkaan tuloslaskentatilanteesta. Kyse on ensimmäisestä näin laajamittaisesta mobiilin käytöstä viranomaisten ja kansalaisten välillä. 
	Maksullisissa palveluissa asiakas voi tilata kaksi eri laajuista vaihtoehtoa. Suppeammassa ja halvemmassa vaihtoehdossa tilataan jonkun ehdokkaan reaaliaikainen tilanne kertaalleen. 
	Toisessa vaihtoehdossa ehdokkaan tulostiedot päivittyvät 15 minuutin välein koko ääntenlaskennan ajan. Tekstiviesti ei kilpaile varsinaisten joukkotiedotusvälineiden kanssa tulospalvelussa vaan keskittyy tarkoin kohdistettuun tiedonsiirtoon. 
	TietoEnatorin kehitysjohtaja Eino Styrman uskoo, että tämäntyyppinen palvelu yleistyy tulevaisuudessa. 
	Hallitus pohtii kihlakuntien lakkautusta

	(Helsingin Sanomat 26.11.2004)
	Hallitus harkitsee valtionhallinnon paikallisvirastojen, kihlakuntien, lakkauttamista kokonaan. Vaihtoehtona on, että niiden määrä karsitaan vähempään kuin puoleen. Linjaukset sisältyvät luonnosasteella olevaan, valtionhallinnon kehittämistä koskevaan selontekoon, jota hallinnosta vastaava ministeriryhmä valmistelee annettavaksi eduskunnalle.
	Kihlakunnanvirastot itse pitävät nykyistä kihlakuntajakoa hyvänä, mutta keskemmällä valtionhallintoa ei selontekoluonnoksen mukaan olla samaa mieltä. Sisäministeriö, oikeusministeriö, valtakunnansyyttäjänvirasto ja lääninhallitukset pitävät kihlakuntia liian pieninä yksiköinä, jotka eivät pysty järkevään toimintaan eivätkä kehittämään toimintaa tarkoituksenmukaisesti. Koska rahaa on niukasti, virastojen toimitilatkin ovat huonossa kunnossa eivätkä aina täytä työsuojeluvaatimuksia, selontekoluonnoksessa huomautetaan.
	Vanhanen ei lämpene nettiäänestykselle 

	(MTV3 05.10.2004)
	Pääministeri Matti Vanhanen ei lämpene lainkaan nettiäänestyksen käyttöön vaaleissa. Hänen mielestään nettiäänestys ei ole vielä tämän päivän kysymys. 
	Vanhanen vastasi kysymykseen nettiäänestyksestä tilaisuudessa, jossa hän otti vastaan valtion tietohallinnon menettelytapojen uudistamista suunnittelevan työryhmän ehdotukset. 
	Perillisten velkavastuu lievenee marraskuun alusta (Oikeusministeriö 01.11.2004)
	Perintölainsäädäntö muuttuu 1. marraskuuta siten, että perilliset vastaavat vainajan veloista yleensä vain vainajalta jääneellä omaisuudella. Henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista kuolinpesän osakas voi joutua vain poikkeustapauksissa. Velkavastuun voi aiheuttaa perunkirjoituksen laiminlyöminen sekä tahallinen väärien tietojen antaminen tai tietojen salaaminen perunkirjoituksessa.
	Näissäkään tapauksissa kuolinpesän osakas ei joudu vastuuseen vainajan kaikista veloista, kuten aiemmin. Hänen vastuunsa rajoittuu velkojalle aiheutuneen vahingon määrään. Osakas voi kokonaan vapautua velkavastuusta osoittamalla, ettei hänen menettelynsä ole aiheuttanut velkojalle vahinkoa. Jos kuolinpesän varat riittävät enintään pesänselvitys- ja hautajaiskustannuksiin, ei osakas voi joutua velkavastuuseen kuten ei aiemminkaan.
	Uudistuksessa laajennetaan velkojan oikeutta saada pesä virallisselvitykseen eli pesänselvittäjän hallintoon. Velkojan ei enää tarvitse osoittaa, että pesän varat eivät riitä velkojen maksuun.
	Konkurssin käytettävyyttä ylivelkaisen pesän selvittämiseen rajoitetaan. Pesänselvittäjä voi päättää ylivelkaisen kuolinpesän varojen jakamisesta silloinkin, kun velkojien kanssa ei päästä sopimukseen varojen jaosta. Kuolinpesän konkurssiin on mahdollinen vain jos sitä pidetään pesänselvitystä tarkoituksenmukaisempana vaihtoehtona pesän varojen jakamiseksi velkojille.
	Maaliskuun 2004 alussa tuli voimaan ulosottolain muutos, jonka mukaan velkaa voidaan periä ulosottotoimin 15 vuoden ajan. Ulosoton päättyminen ei kuitenkaan merkitse velan lakkaamista, vaan velka on edelleen olemassa, kun velallinen kuolee.
	Nyt voimaan tulevan uudistuksen mukaan velka, jonka ulosotto on määräajan päättymisen vuoksi lakannut, on maksettava kuolinpesän varoista vasta viimesijaisena sen jälkeen, kun pesänselvitysvelat ja muut vainajan velat on maksettu.
	Ortodoksinen kirkko ehkä valtiosta riippumattomaksi 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2004)
	Ortodoksisen kirkon keskus- ja hippakuntahallinnon asemaa esitetään muutettavaksi valtiosta riippumattomaksi siten, ettei sen toimintamenoja enää maksettaisi suoraan valtion varoista. Jatkossa kirkon taloudelliset toimintaedellytykset turvattaisiin vastaavan suuruisella valtionavulla. 
	Ehdotus laiksi ortodoksisesta kirkosta on luovutettu kulttuuriministeri Tanja Karpelalle (kesk.). Lailla korvattaisiin nykyinen ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluu noin 1,1 prosenttia suomalaisista.
	Suomen lakivaliokunta Ateenassa 

	(www.finland.gr, 12.11.2004) 
	Suomen eduskunnan lakivaliokunta vieraili Ateenassa 10.-12. marraskuuta kansanedustaja Tuija Braxin johdolla.
	Lakivaliokunta tapasi vierailunsa aikana mm. Kreikan oikeusasiamiehen ja Kreikan korkeimman oikeuden sekä oikeus- ja sisäasianministeriön edustajia.  
	Suomalaiset kansanedustajat vierailivat myös Kreikan eduskunnassa, jossa he tapasivat kreikkalaisen lakivaliokunnan sekä eduskunnan Kreikka-Suomi ystävyysryhmän edustajia. Tapaamisissa keskusteltiin EU:n jäsenmaiden välisestä yhteistyöstä oikeussektorilla, kreikkalaisen oikeuslaitoksen ja poliisiviranomaisten toiminnasta sekä niistä oikeusjärjestelmän ongelmista, joita Suomen kansalaiset ovat Kreikassa kohdanneet.
	EUROOPAN UNIONI

	(europa.eu.int)
	EU:n perustuslaki allekirjoitettiin

	(Helsingin Sanomat 29.10.2004
	EU:n jäsenmaiden johtajat allekirjoittivat unionin perustuslain Roomassa perjantaina iltapäivällä. Suomesta tilaisuuteen osallistuivat pääministeri Matti Vanhanen (kesk) ja ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd). Allekirjoitusta edeltäneissä puheissa vaadittiin, että jäsenmaat vahvistavat perustuslain viivytyksettä. Italian pääministeri Silvio Berlusconi lupasi, että Italia toimii esimerkkinä viemällä ratifioinnin nopeasti läpi.
	Perustuslain on määrä tulla voimaan aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sen jälkeen kun kansalliset parlamentit ovat vahvistaneet asiakirjan. Sitä ennen useissa jäsenmaissa järjestetään kuitenkin vielä kansanäänestys perustuslain hyväksymisestä. Perustuslain tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa päätöksentekoa sekä selkiyttää toimivaltajakoa laajentuneessa EU:ssa.
	EU-kansanäänestyksestä lakialoite

	(Helsingin Sanomat 27.10.2004)
	Eduskunnassa on tehty lakialoite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä toukokuussa 2006 Euroopan unionin perustuslaillisen sopimuksen hyväksymisestä. Sen ensimmäinen allekirjoittaja on Sdp:n kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Arja Alho. Hankkeen takana on puoli tusinaa sekä hallituspuolueiden että opposition kansanedustajaa, jotka suhtautuvat eri tavoin sopimuksen hyväksymiseen. Aloitteeseen kerätään vielä lisää nimiä ennen sen jättämistä.
	Kansanäänestyksen tarpeellisuutta perustellaan sillä, että perustuslakisopimuksen myötä EU:n toimivalta laajenee, sen päätöksentekojärjestelmä muuttuu ja kansalaisten oikeusasema kehittyy. Unionin luonne on toisenlainen kuin mikä se oli Suomen liittymistä koskevan kansanäänestyksen aikoihin vuonna 1994. Hallitus ei aio antaa eduskunnalle kansanäänestystä koskevaa esitystä. Hallitusryhmien puheenjohtajien mielestä sen järjestäminen ei ole tarpeellista.
	Kansa epävarmaa EU-perustuslaista 

	(Helsingin Sanomat 14.11.2004)
	Noin 45 prosenttia suomalaisista ei osaa sanoa, pitäisikö EU:n perustuslaki hyväksyä vai ei. Kolmannes katsoo että laki voidaan hyväksyä ja varmasti perustuslakia vastaan on noin viidennes suomalaisista. 
	Aamulehti teetti taloustutkimuksella kyselyn suomalaisten suhtautumisesta EU-perustuslakiin ja siitä käytävään kansanäänestyskeskusteluun. Hieman yli tuhannesta haastatellusta noin 48 prosenttia antaisi päätöksen perustuslain hyväksymisestä eduskunnalle ja 43 päättäisi asiasta kansanäänestyksellä. 
	Neuvoa antavaa kansanäänestystä kannattivat kyselyssä eniten vasemmistoliittoa ja keskustaa eduskuntavaaleissa äänestävät. Kokoomuksen ja vihreiden kannattajat puolestaan antaisivat eduskunnan päättää asiasta. Aamulehden kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
	Rikosrekisteritietojen vaihtoa EU:n jäsenmaiden välillä aiotaan parantaa
	(Oikeusministeriö 11.11.2004)
	Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle tiedoksi EU:n komission päätösehdotuksen, jonka tarkoituksena on nopeuttaa rikosrekisteritietojen vaihtamista EU:n jäsenvaltioiden välillä. Tavoitteena on parantaa jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä kansainvälisessä rikosoikeusavussa.
	Asian käsittely on kesken EU:n työryhmässä.
	Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulisi oma-aloitteisesti ja viivytyksettä informoida toisia jäsenmaita niiden kansalaisille tuomituista rikosrekisteriin merkityistä rangaistuksista.
	Toisen jäsenvaltion esittämään rikosrekisteritietoja koskevaan pyyntöön tulisi vastata viiden päivän kuluessa. Jotta nopea vastaaminen olisi mahdollista, tiedon pyytämistä ja antamista varten laadittaisiin vakiolomakkeita, joita olisi saatavissa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Jokaisen jäsenvaltion tulisi lisäksi nimetä keskusviranomainen hoitamaan rikosrekisteritietojen välitystä.
	Päätösesitys koskee pääasiassa eurooppalaisessa oikeusapusopimuksessa säädetyn tietojen vaihtoa koskevan menettelyn nopeuttamista. Sopimuksen mukaisena keskusviranomaisena toimii Suomessa oikeusministeriö, joka päättää mm. rikosrekisteritietojen luovuttamisesta.
	Valtioneuvosto katsoo, että päätös merkitsisi käytännön parannuksia nykyiseen järjestelmään ja tehostaisi rikosrekisteritietojen luovuttamista EU-maiden välillä. Rikosrekisteritietojen antamisen nopeuttaminen tehostaisi etenkin rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa ja rangaistusten täytäntöönpanoa.
	EU-maiden asukkaille myönnettävään oikeusapuun esitetään laajennuksia
	(Oikeusministeriö 23.09.2004)
	Oikeusapulakia esitetään muutettavaksi niin, että oikeusapua voisivat Suomessa käsiteltävissä asioissaan saada henkilöt, joilla on koti- tai asuinpaikka EU-valtiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Hallitus hyväksyi esityksen sisällön ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 1. lokakuuta.
	Esitys liittyy EU:n oikeusapudirektiivin täytäntöönpanoon. Suomen oikeusapulaki täyttää jo nyt pääosin direktiivin vaatimukset. Oikeusavun saajien piiri ei käytännössä juuri laajenisi, sillä toisen EU-maan kansalainen voi nykyisinkin saada Suomessa oikeusapua.
	Uutta olisi, että oikeusavun hakijalle annettaisiin mahdollisuus osoittaa, että hän asuinvaltionsa korkeampien elinkustannusten vuoksi tarvitsee oikeusapua Suomessa, vaikka hän ei sitä täällä saisikaan tulojensa ja varallisuutensa perusteella.
	Oikeusapu laajenisi ulosottomaksuihin ja –kuluihin liittyen. Pääasian käsittelyssä myönnetty oikeusapu vapauttaisi ulosoton hakijan ulosottomaksusta myös silloin, kun ulosottoa haetaan myöhemmin uudelleen tuloksettoman ulosottoyrityksen jälkeen.
	Toisessa EU-valtiossa myönnetty oikeusapu tuottaisi myös Suomessa vapautuksen ulosottomaksuista ja -kuluista, jos kyseisessä asiassa toisessa jäsenvaltiossa annettu tuomio pannaan täytäntöön Suomessa.
	Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Vuosittain on arvion mukaan vain joitakin kymmeniä asioita, joissa toisen EU-maan asukas tarvitsee oikeusapua Suomessa.
	Tarkoitus on, että muista EU-maista saapuvat oikeusapuhakemukset käsiteltäisiin Helsingin oikeusaputoimistossa.
	EU sopi biopasseista

	(Digitoday 26.10.2004)
	Euroopan Unioni ottaa uudenlaiset biometrisellä tunnisteella varustetut passit käyttöön parin vuoden kuluessa, kertoo Yleq:n radiouutiset. EU:n sisä- ja oikeusministerit päättivät Luxemburgissa suosia tunnisteena alkuvaiheessa kasvokuvaa.
	Todennäköistä on, että myöhemmin biopasseihin sisällytetään digitaalinen sormenjälki.
	Suomen on määrä ottaa uudet passit käyttöön aikaisintaan ensi keväänä. Yhdysvallat vaatii, että henkilöillä, jotka saapuvat maahan viisumivapauden piirissä olevista maista, on oltava biopassit tasan vuoden päästä.
	USA lykkäsi vaatimuksiaan passeista aiemmin tänä vuonna sen jälkeen, kun tuli selväksi, että alkuperäinen takaraja, joka olisi ollut tänään, oli aikataulultaan liian kireä.
	Prodi: EU:n pyrkimys talousmahdiksi epäonnistunut (Helsingin Sanomat 25.10.2004)
	Euroopan unionin yritys nousta Yhdysvaltain ohi maailman kilpailukykyisimmäksi taloudeksi on ollut "suuri epäonnistuminen", EU:n komission puheenjohtaja Romano Prodi tunnusti maanantaina Financial Times -lehden haastattelussa. Prodi sysäsi vastuun EU:n jäsenmaille, joiden veto-oikeus on estänyt kilpailukyvyn kehittämisen komission ponnisteluista huolimatta.
	EU päätti neljä vuotta sitten niin sanotusta Lissabonin strategiasta, jonka tavoitteena on nostaa EU:n kilpailukyky vuoteen 2010 mennessä Yhdysvaltain ohi. Vain harvat uskovat enää tavoitteen saavuttamiseen, ja eräiden arvostelijoiden mukaan EU on jopa jäänyt lisää jälkeen Yhdysvalloista kuluneiden neljän vuoden aikana. Viisi vuotta unionia johtaneen Prodin komission on määrä päättää työnsä tällä viikolla.
	Liikenneministerit suunnittelevat EU-ajokorttia (Helsingin Sanomat 07.10.2004(
	EU:n liikenneministerit ovat ottaneet kokouksensa asialistalle ehdotuksen yhteisen ajokorttimallin ottamisesta käyttöön koko unionin alueella. Suomi kannattaa ajokorttien pakollista vaihtamista uusiin sillä ehdolla, että siirtymäaika on tarpeeksi pitkä. Liikenneministerit kokoontuvat tänään Luxemburgissa.
	Suomi kannattaa EU-neuvotteluja Turkin kanssa (Helsingin Sanomat 15.10.2004)
	Suomi kannattaa EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamista Turkin kanssa EU:n komission antaman ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannan perjantaina ja katsoi, että joulukuun EU-huippukokouksessa pitäisi lisäksi päättää neuvottelujen aloittamisen ajankohdasta. Ministerivaliokunta antoi myös tukensa sille, että jäsenyysneuvottelut Kroatian kanssa voidaan aloittaa ensi vuoden alkupuolella.
	Unionin laajentumisen seuraava vaihe on esillä joulukuussa pidettävässä EU-huippukokouksessa. EU-maiden on silloin määrä päättää, voidaanko Turkin neuvottelut aloittaa. Muutamien EU-maiden edustajat ovat suhtautuneet ajatukseen kielteisesti. Ranskan pääministeri Jean-Pierre Raffarin sanoi torstaina, ettei sen paremmin Turkki kuin EU:kaan ole tähän valmiita.
	Mattilalle tunnustusta Brysselistä

	Mattilan valintaa European Voice -lehti perustelee sillä, että tämä on haastanut menestyksellä Euro-elinten julkisuuslinjaukset. Maanpetostuomioon raati ei ota kantaa. 
	Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tulvii valituksia (Helsingin Sanomat 14.11.2004) 
	Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tukehtua tavallisilta kansalaisilta saamiinsa valituksiin, kirjoittaa tanskalainen Jyllands-Posten-lehti. Lehden mukaan tuomioistuimen käsittelyyn lähetetään yli tuhat tapausta joka kuukausi. "Tilanne pahenee sellaista vauhtia, että sitä voi sanoa katastrofaaliseksi", sanoo tanskalainen EIT-tuomari Peer Lorenzen Jyllands-Postenissa. 
	Strasbourgissa Ranskassa sijaitsevaan ihmisoikeustuomioistuimeen tulee valituksia aina yksittäisistä eläketapauksista Tshetshenian tilanteeseen ja uskonnollisen syrjinnän epäilyistä vankilaolosuhteita koskeviin valituksiin. "Kuinka me voimme arvostella kansallisia tuomioistuimia viivyttelystä, kun itsellämme on pitkät jonot", sanoo EIT:n presidentti Luzius Wildhaber. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin käsittelee 43 jäsenmaan asioita. Eniten työllistävät Puola, Venäjä, Romania, Turkki ja Italia, listaa Jyllands-posten.
	TALOUSUUTISET
	Varallisuusvero poistuu vuonna 2006

	(Helsingin Sanomat 30.11.2004)
	Hallitus on sitoutunut luopumaan varallisuusverosta vuonna 2006, mikäli tulopoliittisesta sopimuksesta saavutettu neuvotteluratkaisu hyväksytään. Hallitus tiedotti omista tulopoliittisista toimenpiteistään tiistaina puoliltapäivin. Veronkevennyksiä hallitus lupaa vuosille 2005–2007 siten, että työn verotusta kevennetään kolmen vuoden aikana bruttomääräisesti yhteensä € 1,7 miljardilla.
	Eniten verotus kevenee vuonna 2006, jolloin muun muassa alennetaan marginaaliveroprosentteja ja tulorajoja korotetaan. Samalla otetaan käyttöön uusi valtionverotuksen ansiotulovähennys.
	Ensi vuonna verotusta kevennetään kasvattamalla kunnallisveron ansiotulovähennystä ja keventämällä valtion tuloveroasteikkoa. Veroasteikkoon on myös luvassa kahden prosentin inflaatiotarkistus. Tästä seuraavan kuntien verotulojen vähenemisen lupaa hallitus korvata lisäämällä sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksia.
	Hallituksen esitykset kuitenkin raukeavat, mikäli tulopoliittinen sopimus ei saa sen mielestä riittävää kattavuutta liittotason neuvotteluissa 15. joulukuuta kello 16 mennessä.
	Suomi jälleen ykkönen korruptiovertailussa

	(Taloussanomat 20.10.2004)
	Suomi sijoittuu jälleen ykköseksi Transparency International -järjestön selvityksessä, jossa vertaillaan korruption vähäisyyttä 146 maassa. Suomen jälkeen kakkossijalle sijoittuu Uusi-Seelanti. Kolmossijan jakavat Tanska ja Islanti. Kaikki Pohjoismaat pääsevät vertailussa kymmenen parhaan joukkoon. Ruotsi sijoittuu Singaporen jälkeen vertailussa kuudenneksi ja Norja kahdeksanneksi.
	Yhdysvallat sijoittuu vertailussa jaetulle 17. sijalle yhdessä Irlannin ja Belgian kanssa, kun taas Venäjä löytyy jaetulta 90. sijalta muun muassa Nepalin ja Mosambikin rinnalta. Viro sijoittuu vertailussa jaetulle 31. sijalle.
	Pahin korruptiotilanne on vertailun mukaan Bangladeshissa ja Haitissa.
	Suomi on sijoittunut Transparency Internationalin vertailun ykköseksi jo viitenä vuonna peräkkäin. Vuonna 1999 Suomi oli toinen Tanskan jälkeen.
	Transparency International on riippumaton kansainvälinen järjestö, joka omistautunut korruption vähentämiseen maailmassa.
	Välimerenmaiden sijoituksia raportissa:
	Espanja sija 22., Malta sija 25., Israel sija. 26, Portugali sija 27., Kypros sija 36., Italia sija 42., Kreikka sija 49.
	Suomen talous johtaa maailmassa

	(Digitoday 14.10.2004)
	Suomen talouskasvu pärjää parhaiten koko maailmassa, WEF:n eli World Economic Forumin raportissa sanotaan. WEF uskoo myös Ruotsin ja Tanskan kasvuun. Suomen jälkeen tulevat Yhdysvallat ja Taiwan.
	WEF tutki kaikkiaan 101 maan kasvunäkymiä. Suomen menestys perustui ylijäämäiseen budjettiin ja it-teknologian onnistuneeseen hyödyntämiseen.
	Isot EU-maat kuten Britannia, Saksa ja Ranska sijoittuivat selvästi heikommille sijoille. Välimerenmaiden sijoitukset raportissa olivat seuraavat: Espanja sija 23., Portugali sija 24., Kreikka sija 37. ja Italia sija 47.
	Suomen veroaste OECD-maiden huippua

	(Yle Online 20.10.2004)
	Suomen veroaste oli viime vuonna teollisuusmaiden neljänneksi korkein, kertoo OECD:n tilasto. Veroaste laski edellisvuodesta hieman. OECD esittää työllisyystilanteen parantamiseksi työaikojen joustoa. Myös lyhyempi työaika voi järjestön mukaan parantaa työllisyyttä.
	IMF varoittaa Suomea ikäongelmasta

	(Helsingin Sanomat 28.10.2004)
	Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n asiantuntijaryhmä patistaa Suomea ryhtymään kiireesti uudistuksiin, joilla valmistaudutaan 
	väestön ikääntymiseen. Valtuuskuntaa johtaneen Subhash Thakurin mukaan Suomella on vain muutama vuosi aikaa tehdä ratkaisevia päätöksiä, sillä Suomessa väestö vanhenee nopeammin kuin muissa EU-maissa. Vuoteen 2010 mennessä enemmistö äänestäjistä on jo yli 50-vuotiaita.
	Vuotuisella vierailullaan Suomessa IMF:n nelihenkinen valtuuskunta tapasi laajalti suomalaisia asiantuntijoita. Ehkä siitä johtuen monet IMF:n suositukset kuulostavat tutulta. Lähteet on helppo tunnistaa. IMF:n valtuuskunta kehottaa Suomea muun muassa uudistamaan palkkaneuvottelukäytäntöään hajautetumpaan suuntaan. Vaikka keskitetty ratkaisu on ollut hyvä inflaation ja kilpailukyvyn kannalta, se on IMF:n mukaan tehnyt palkoista jäykkiä.
	Tutkija: Eläkepommia ei tulekaan

	(Helsingin Sanomat 16.11.2004)
	Paljon puhuttua eläkepommia ei tulekaan, sillä aikaisemmassa tutkimuksessa on jätetty huomioimatta eläkkeiden ja hoivamenojen tuottamat verotulot, esittää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Pekka Parkkinen Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä ilmestyneessä artikkelissaan.
	Parkkisen mukaan eläkepommista puhuttaessa on jätetty huomioimatta se, että tulevat eläkeläiset maksavat saamistaan eläkkeistä tuntuvasti enemmän välittömiä veroja kuin eläkeläiset nyt. Pienituloisten eläkeläisten osuus tulee nopeasti vähenemään ja eläkkeiden keskitaso nousemaan, koska tulevista eläkeläisistä valtaosa on palkansaajia, joiden työeläkkeet ovat kertyneet täysimääräisiksi.
	Vastaavasti kasvavista hoitomenoista palautuu kasvava osuus julkiselle sektorille, koska pääosa hoivamenoista on henkilökunnan palkkoja, joista maksetaan normaalit palkkaverot. Parkkisen mukaan hänen vuoteen 2050 ulottuva skenaarionsa on ensimmäinen, jossa julkiselle sektorille palautuvat verotulot ovat laskelmassa mukana.
	Hallitus haluaa lisää maahanmuuttajia Suomeen (Suomen Sillan uutisviikko 44/2004)
	Hallitus haluaa Suomeen tuntuvasti lisää maahanmuuttajia lieventämään työvoimapulaa, joka uhkaa tulevina vuosikymmeninä väestön ikääntyessä. Maahanmuuttomyönteinen kanta sisältyy hallituksen torstaina hyväksymään tulevaisuusselontekoon. 
	Selonteon mukaan maahanmuuttoa lisäämällä ei ratkaista perusongelmaa väestön ikärakenteessa, mutta se on yksi keino huolehtia työvoiman riittävyydestä. 
	Asiakirjaa esitellyt pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) myönsi, ettei Suomen asenneilmasto ehkä suvaitse nopeita muutoksia nykytilanteeseen. Vanhasen mukaan hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan kuuluu myös nykyistä useampien opiskelijoiden houkutteleminen Suomeen ja ennen kaikkea heidän pitämisensä Suomessa. Nykyään vain yksi kymmenestä ulkomaisesta opiskelijasta jää Suomeen asumaan.
	SAK vaatii myös isyyslomasta palkkaa

	(Helsingin Sanomat 22.10.2004)
	Palkansaajajärjestö SAK haluaa myös isyyslomalle jäävälle palkkaa. SAK on valmistelemassa asiasta kyselyä tasa-arvovaltuutetulle, kertoo sanomalehti Kaleva. Nykyisin äidit saavat osan aikaa äitiyslomalta palkkaa ja isät isyyslomalta Kelan päivärahaa.  SAK:ssa epäillään, että tapa on ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.
	SAK:n johtajan Kirsti Palanko-Laakan (sd) mukaan perhevapaiden käyttöä voitaisiinkin edistää sillä, että isyysvapaalta saisi palkkaa niillä aloilla, joilla äiti saa palkallisen äitiysvapaan. Palanko-Laakan mukaan asiaa ei kuitenkaan oteta esiin lähiaikoina mahdollisesti alkavissa tulopoliittisissa neuvotteluissa.
	FT: Nokian Baldauf Euroopan vaikutusvaltaisin bisnesnainen 
	(Helsingin Sanomat 01.10.2004)
	Nokia Networksin toimitusjohtaja Sari Baldauf on sijoitettu ykköstilalle talouslehti Financial Timesin listalla, johon on valittu 25 vaikutusvaltaisinta naista eurooppalaisissa yrityksissä. Lehden viisihenkinen valitsijaraati painotti etenkin naisen asemaa yrityksessä, hänen johtamansa yrityksen tai liiketoiminnan laajuutta sekä itse yrityksen kokoa.
	Marimekon tulos parani

	(Kauppalehti 28.10.2004)
	Marimekon tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli tammi-syyskuussa 6,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin vastaavalla jaksolla oli 5,6 miljoonaa euroa.
	Marimekon Kirsti Paakkanen Vuoden kasvuyrittäjä (Digitoday 17.11.2004)
	Marimekko Oyj:n Kirsti Paakkanen on valittu Vuoden 2004 kasvuyrittäjäksi Suomessa. Paakkanen palkittiin Finlandia-talolla järjestetyssä EOY-loppukilpailun juhlagaalassa. Valtakunnalliseen loppukilpailuun oli valikoitunut yhdeksän suomalaista kasvuyrittäjää.
	Paakkanen edustaa Suomea World Entrepreneur of the Year (WEOY) -kilpailussa Monte Carlossa kesäkuussa 2005.
	Tämän vuoden EOY-finalistit olivat Heikki Vienola, Beltton-Yhtiöt Oyj; Pekka Sivonen, Digia Oy; Seppo Sairanen, FIM Group Oy; Kirsti Paakkanen, Marimekko Oyj; Einari Vidgrén, Ponsse Oyj; Jorma J. Takanen, Scanfil Oyj; Hannu Savisalo, Savcor Group Ltd Oy; Mauno ja Riitta Savolainen, Suomen Varamiespalvelu Oy ja Petri Lehmuskoski, Toptronics Oy.
	Riippumaton, 9-jäseninen EOY-tuomaristo tapasi finalistit henkilökohtaisesti. Haastatteluissa se halusi kuulla erityisesti yrittäjien visioista. Tämä antoi kuvan yrittäjien kasvuhakuisuudesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tapaamisissa selvitettiin myös yrittäjän roolia ja merkitystä yrityksen tämänhetkisessä toiminnassa. 
	Prosessin edellisessä vaiheessa tuomaristo etsi ehdokkaiden liiketoiminnasta piirteitä, jotka tekevät niistä ylivertaisia muihin nähden. Tarkasteltavat aihealueet olivat yrittäjähenki, liiketoimintastrategia, toimintatavat, taloudellinen menestys ja etiikka.
	”Kirsti Paakkasen yrittäjätarina on hieno. Sitä kuvaavat parhaiten rohkeus, luovuus, toiminnan omaperäisyys sekä uskallus ajatella eri tavalla kuin muut. Paakkasessa on karismaattisuutta ja peräänantamattomuutta. Häneltä on paljon opittavaa ja hänen johtamistaitonsa on tunnustettu laajasti. Marimekossa perinteinen "valta ja vastuu" on kuvattu "vapautena ja vastuuna", jota korostetaan koko henkilöstön työtehtävissä. 
	”Paakkasessa on myös esimerkillisyyttä ja isänmaallisuutta. Hän on toteuttanut "amerikkalaisen unelman" suomalaisille. Hän on todellinen kolminkertainen self-made-woman, sanoo EOY-tuomariston puheenjohtajana toiminut kauppaneuvos Eero Lehti.
	Olli Muurainen vuoden nuori yrittäjä

	(Digitoday 24.11.2004)
	Ernst & Young Entrepreneur of the Year (EOY) on yrittäjyyden maailmanmestaruuskilpailu, jonka tarkoituksena on löytää menestyviä yrittäjiä ja nostaa heidät kansallisiksi esikuviksi.
	Tänä vuonna eli 17. marraskuuta pääsarjojen lisäksi kilpailussa jaettiin myös erikoispalkinto menestyvälle nuorelle kasvuyrittäjälle.
	Young Entrepreneur of the Year -palkinnon sai helsinkiläisen Kontakti.netin perustaja ja toimitusjohtaja Olli Muurainen.
	CRN: Torvalds vuoden 2004 johtaja

	(Sektori.com 25.11.2004)
	CMP-konserniin kuuluva CRN-lehti on valinnut Linus Torvaldsin vuoden 2004 vaikutusvaltaisimmaksi johtajaksi. 
	Torvaldsin jälkeen jäivät muun muuassa IBM:n pääjohtaja Sam Palmisano ja Microsoftin pääjohtaja Steve Ballmer. Lehden mukaan kaikki listalle päässeet 25 henkilöä tulevat muuttamaan alan "pelisääntöjä" erityisesti avointen standardien, web-palveluiden (web services) ja on-demand-tiedonhallinnan suhteen.
	Finnairin matkustajamäärä kasvoi

	(Helsingin Sanomat 10.11.2004)
	Finnairin liikenne kasvoi lokakuussa 10 %. Reittiliikenteessä lensi 566.700 matkustajaa, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna on 9,2 %. Matkustajakäyttöaste oli reittiliikenteessä 64,5 %, mikä on 1,4 prosenttiyksikköä matalampi kuin viime vuoden lokakuussa.
	Kokonaiskysyntä kasvoi lokakuussa 10,6 % ja tarjonta nousi 11,6 %. Matkustajakäyttö
	aste oli 69,8 % eli 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna.
	Finnair kuljetti lokakuussa yhteensä 706.500 matkustajaa, mikä on 9,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
	Suomen tuonti nousussa

	(Helsingin Sanomat 10.11.2004)
	Suomen vienti pysyi syyskuussa viime vuoden syyskuun tasolla. Viennin arvo oli syyskuussa € 4,18 miljardia, ilmenee Tullihallituksen ennakkotiedoista. Tuonti sen sijaan kasvoi viisi prosenttia viime vuodesta ja oli arvoltaan € 3,28 miljardia. Kauppataseen ylijäämää kertyi € 0,90 miljardia syyskuussa.
	Vienti EU-alueelle laski prosentin ja oli € 2,38 miljardia. Myös tuonti väheni prosentin ja oli arvoltaan € 1,88 miljardia. EU-alueen ulkopuolisen viennin arvo oli syyskuussa € 1,80 miljardia, jossa kasvua on prosentti. Tuonnin arvo EU-alueen ulkopuolelta nousi 14 % ja oli yhteensä € 1,40 miljardia.
	Nissanin tuonti Pohjoismaihin keskittyy Helsinkiin (Taloussanomat 25.11.2004)
	Autoja ja varaosia maahantuova Aro-Yhtymä kaavailee yhteisyrityksen perustamista Nissan Europen kanssa. Yrityksen on määrä vastata Nissanin autojen maahantuonnista Suomen ohella Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
	Aro-Yhtymän mukaan perustettavan yhtiön pääkonttori sijoittuisi Helsinkiin, minkä lisäksi jokaiseen Pohjoismaahan perustettaisiin paikallinen konttori. Tavoitteena on, että maahantuontitoiminnot siirtyvät uudelle yhtiölle vuoden 2006 alusta.
	Aro-Yhtymän mukaan suunnitteilla oleva Nissanin maahantuontijärjestely ei vaikuta yhtymän muihin liiketoimintoihin, vaan se jatkaa lisäksi Chryslerin ja Jeepin maahantuontia.
	Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Hämeenlinnassa toimiva Aro-Yhtymä ja Autokeskus Oy työllistävät noin 320 henkilöä. Konsernin viime vuoden liikevaihto oli 403 miljoonaa euroa.
	SanomaWSOY:n Aatos Erkko edelleen Suomen rikkain (Taloussanomat 01.11.2004)
	SanomaWSOY:n suuromistaja ministeri Aatos Erkko oli viime vuoden verotietojen perusteella edelleen Suomen rikkain. Erkon verotettava varallisuus oli € 176 miljoonaa, mikä oli jopa 80 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna.
	Toiselle sijalle viime vuoden kakkosen Sammon konsernijohtaja Björn Wahlroosin ohi nousi Erkon sisarentytär Rafaela Seppälä. Seppälän verotettava varallisuus oli viime vuonna € 104 miljoonaa, kun Björn Wahlroosin varallisuus oli € 70 miljoonaa.
	Rikkaimpien joukossa on merkittäviä kuolinpesiä, kuten Erkon sisaren Patricia Seppälän kuolinpesä € 67 miljoonalla, hissiyhtiö Koneen entisen pääjohtajan Pekka Herlinin kuolinpesä lähes € 40 miljoonalla sekä Per Hartwallin kuolinpesä € 105 miljoonalla.
	Suomessa tehdään yötöitä toiseksi eniten Euroopassa (Helsingin Sanomat 15.11.2004)
	Yötöitä tehdään Suomessa toiseksi eniten Euroopassa, kertoo Aamulehti tuoreeseen tutkimukseen viitaten. Viidennes suomalaisista tekee EU-tutkimuksen mukaan yötyötä vähintään kaksi tuntia kuukaudessa.
	Eniten yötöitä tehdään EU-maista Virossa, Suomen kanssa samalla tasolla on Britannia. Irlannissa ja Ruotsissa yötöiden tekeminen on lähes yhtä yleistä. Suomalaisista naisista öisin työskentelee 26 prosenttia, mikä on eniten kaikissa EU-maissa.
	Yötyöksi luetaan tutkimuksessa ilta yhdentoista ja aamukuuden välillä tehtävä työ. Vuonna 2000 vuorotöitä, joihin sisältyy myös yötyötä, teki 24 prosenttia suomalaisista.
	Virheelliset tilastot auttoivat Kreikan euroon

	(Helsingin Sanomat 15.11.2004)
	Kreikka pääsi liittymään euroon virheellisten talouslukujen perusteella, maan valtiovarainministeri Georgios Alogoskoufis myönsi maanantaina. Rahaliiton jäsenyyden yksi ehto on, että julkisen talouden alijäämä on vähemmän kuin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta. Ennen liittymistään Kreikka toimitti EU:lle tilastoja, joiden mukaan sen alijäämä olisi jäänyt selvästi kolmen prosentin rajan alle. Nyt on käymässä ilmi, etteivät luvut pitäneet paikkaansa, vaan alijäämä oli koko 1990-luvun lopun reippaasti yli kolme prosenttia. EU:n komissio esitteli teettämiensä selvitysten tulokset euroalueen valtiovarainministereille heidän kokoontuessaan Brysseliin myöhään maanantai-iltana.
	Tarkastuksissa on selvinnyt, että Kreikan vaje olikin 3,38 prosenttia vuonna 1999. Alun perin Kreikka oli ilmoittanut vajeeksi vain 1,8 prosenttia. Vuonna 1997 vaje on saattanut olla jopa 6,44 prosenttia ja seuraavana vuonna 4,13 prosenttia. Komission tiedottaja Gerassimos Thomas vakuutti maanantaina, että Kreikan jäsenyyttä rahaliitossa ei voida peruuttaa huolimatta siitä, että se ilmeisesti päätettiin väärin perustein. Euroalueen valtiovarainministereiden on määrä vasta joulukuussa pohtia, minkälaisia rangaistuksia Kreikalle mahdollisesti asetetaan.
	Rangaistuskeinoina on ollut esillä muun muassa Kreikan rakennerahastoista saaman tuen jäädyttäminen tai sakot. Mahdollista on myös, että rangaistuksia ei tule lainkaan.
	KOULUTUS ja KULTTUURI 
	Suomi jälleen ykkönen osaamisvertailussa

	(Helsingin Sanomat 24.11.2004) 
	Suomalaiskoululaiset valloittivat jälleen ykkössijan kansainvälisessä 15-vuotiaiden osaamisvertailussa, kun mittauksen pääkohteena oli matematiikka. Myös ensimmäisessä Pisa-tutkimuksessa Suomi oli ykkönen kolme vuotta sitten, kun pääkohteena oli lukutaito. Kolmantena osaamisen alueena ohjelmassa ovat luonnontieteet, ja myös ongelmanratkaisukykyä arvioidaan.
	Tuoreista tuloksista kertoi saksalainen Stern-lehti. Virallisesti ne julkaistaan 6. joulukuuta Brysselissä. Juuri Saksassa Pisan tulokset herättivät aikoinaan erityisen paljon huomiota, sillä maa sijoittui vain keskinkertaisesti, eikä nytkään sijoitus juuri parantunut. Sen sijaan naapurimaa Puola onnistui kohentamaan tuloksiaan.
	Pisa tulee sanoista Programme for International Student Assessment. Pisa-tutkimuksen toiseen vaiheeseen osallistui yhteensä 41 maata. Suomesta mukana oli noin 200 koulua ja lähes 6.000 oppilasta.
	Suomalaiset koulutuksen asiantuntijat eivät ole kovin yllättyneitä siitä, että Suomi sai jälleen ykkössijan, vaikka entuudestaan vahvaksi tiedetyn lukutaidon sijaan pääkohteena oli nyt matematiikka tai oikeastaan matemaattinen lukutaito. "Kyllähän meillä on koko ajan kiinnitetty huomiota perustaitojen kehittämiseen ja olihan meillä myös Luma-hanke, joka pyrki parantamaan erityisesti luonnontieteiden ja matematiikan osaamista", kommentoi tuloksia Opetushallituksen pääjohtaja Kirsi Lindroos.
	Kirjailija Marjatta Kurenniemi kuollut

	(Helsingin Sanomat 16.11.2004)
	Kirjailija Marjatta Kurenniemi on kuollut. Hän oli kuollessaan 86-vuotias. Kurenniemi on tunnettu etenkin lasten- ja nuortenkirjoistaan, hän on kirjoittanut muun muassa Onneli ja Anneli-kirjoja. Kirjoittamisen lisäksi hän on myös suomentanut lukuisia lastenkirjoja.
	Kurenniemi on saanut kolmasti Topelius-palkinnon, kahdesti Valtion nuorisokirjailijapalkinnon sekä Pro Finlandia -mitalin.
	Säveltäjä ja pianisti Valto Laitinen kuollut

	(Helsingin Sanomat 12.10.2004)
	Ranskassa merkittävän uran luonut suomalainen säveltäjä ja pianisti Valto Laitinen kuoli maanantaina kotonaan Pariisissa. Laitinen oli sairastanut syöpää usean kuukauden ajan. Hän oli 77-vuotias.
	Helsingissä 1926 syntynyt Laitinen muutti Pariisiin 1958. Sitä ennen hänet tunnettiin jo Suomessa mainetta modernina jazzpianistina. Laitinen osallistui 1949 Pariisin jazzfestivaaleilla järjestettyyn pianistikilpailuun, jossa hän sijoittui kolmanneksi. Suomessa hänen tunnetuin sävelmänsä on Kun syksy saapuu Helsinkiin, jonka laulajatar Maynie Siren levytti 1955.
	Pariisissa Laitinen soitti useissa tunnetuissa hotelleissa pitkiä kiinnityksiä, muun muassa Ritzissä yhtäjaksoisesti 1980–1992. Hän sai mainetta kuitenkin ennen muuta säveltäjänä, jonka lauluja muun muassa chanson-laulajatar Mireille Mathieu levytti.
	Viime vuosina Laitinen vieraili usein Suomessa, ja hänestä on tekeillä televisiodokumentti. Kaksi vuotta sitten hän esiintyi vanhojen suomalaisten soittokaveriensa kanssa muun muassa Saariselän Kaamosjazz-festivaaleilla.
	Säveltäjä Usko Meriläinen kuollut 

	(MTV3 12.11.2004)
	Usko Meriläinen on kuulunut 1950-luvulta lähtien säveltaiteemme keskeisimpiin hahmoihin. Hänen laaja tuotantonsa edustaa korkeaa kansainvälistä tasoa. Tampere-biennaalin taiteellisena johtajana Meriläinen oli luomassa tärkeää foorumia uudelle suomalaiselle musiikille. 
	Usko Meriläinen oli kuollessaan 74-vuotias. Meriläinen syntyi Tampereella 27. tammikuuta 1930. Hän suoritti kapellimestaritutkinnon Sibelius-Akatemiassa vuonna 1953 ja sävellysdiplomin vuonna 1955. Sävellystyön rinnalla Meriläinen toimi kapellimestarina sekä myöhemmin opettajana Tampereen konservatoriossa ja Tampereen yliopiston musiikkitieteen laitoksella. 
	Usko Meriläinen on säveltänyt kuusi sinfoniaa sekä useita konserttoja ja muita pienimuotoisia sävellyksiä. Meriläinen sävelsi monenlaisille soittimille ja kokoonpanoille, mutta etenkin 1980-luvulta lähtien hänen suosikkisoittimensa oli huilu. Meriläisen viimeiseksi mittavaksi teokseksi jäi sinfoniaorkesterille sävelletty Kehrä (Sinfonia 6), jossa jousisoittimilla on hallitseva osuus. Meriläinen sävelsi sen vuonna 1996, mutta muokkasi partituuria vielä vuosina 2002-2003.
	EU halua lisää eurooppalaisia elokuvia

	(Helsingin Sanomat 16.11.2004)
	EU haluaisi kaksinkertaistaa maanosan elokuvateattereissa esitettävien eurooppalaisten elokuvien määrän. Tällä hetkellä 10 prosenttia teattereissa pyörivistä elokuvista on tämän maanosan tuotantoa, mutta tiistaina Brysselissä kokoontuneet kulttuuriministerit haluaisivat nostaa määrän 20 prosenttiin.
	Suunnitelma elokuvien määrän kaksinkertaistamisesta sisältyy EU:n komission heinäkuussa ehdottamaan uuteen audiovisuaalisen alan ohjelmaan Media 2007:ään. Ohjelman tavoitteena on muun muassa vaalia Euroopan kulttuurista moninaisuutta ja lisätä eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten levittämistä.
	EU:n komissio on ehdottanut ohjelmalle hiukan yli miljardin euron budjettia vuosille 2007–2013, mutta budjettineuvottelut ovat vasta alkamassa. Koko EU:n budjetti noille vuosille on ylipäätään vielä sopimatta.
	Kulttuuriministeri Tanja Karpela (kesk) myönsi, että ajatus eurooppalaisten elokuvien määrän roimasta noususta on kunnianhimoinen. "Ne ovat haasteellisia tavoitteita, mutta kaikilla on tämä yhteinen tavoite", Karpela sanoi kulttuuriministereiden kokouksen jälkeen.
	Turku pyrkii Euroopan kulttuurikaupungiksi

	(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2004)
	Turku pyrkii Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2011, jolloin sekä Virosta että Suomesta valitaan tehtävään yksi kaupunki. Myös ainakin Tampere, Savonlinna, Rauma ja Lahti ovat kiinnostuneita tehtävästä, kertoo kulttuurisihteeri Mervi Tiensuu-Nylund opetusministeriöstä. Hakemukset pitää jättää opetusministeriöön vuoden 2006 maaliskuun alkuun mennessä.
	Suomesta Helsinki on ollut Euroopan kulttuurikaupunkina vuonna 2000, jolloin se jakoi tehtävän kahdeksan muun eurooppalaisen kaupungin kanssa.
	Musiikkitalon rakentaminen varmistui

	(Helsingin Sanomat 16.11.2004) 
	Yleisradion hallintoneuvosto hyväksyi Yleisradion mukaantulon Helsingin musiikkitalohankkeeseen äänin 15–5 kokouksessaan tiistaina. Ylen mukaantulo rahoittajaksi varmisti musiikkitalon rakentamisen.
	Musiikkitaloon sijoittuvat muun muassa kaksi Suomen johtavaa orkesteria, Helsingin Kaupunginorkesteri ja Radion Sinfoniaorkesteri. Uusi musiikkitalo rakennetaan eduskuntatalon eteen Töölönlahden rannalle Helsingin keskustaan. Rakentaminen alkanee 2006, ja valmiina talon pitäisi olla 2008.
	Musiikkitalo on valtion, Helsingin kaupungin ja Yleisradion yhteishanke. Talon hinnaksi on arvioitu noin € 95 miljoonaa. Summasta valtio maksaa noin puolet, Yle ja Helsinki jakavat toisen puolen.
	Elokuva Mannerheimista jäi ilman ulkomaista rahoitusta (Helsingin Sanomat 30.09.2004)
	Marsalkka C. G. Mannerheimista vireillä ollut kansainvälinen elokuvahanke on ajautunut karille. Kansainvälistä riskirahaa ei ole löytynyt, joten elokuva aiotaan nyt tuottaa suomalaisin voimin ja suomeksi. "Toivotaan että kuvaukset alkaisivat ensi vuonna", elokuvaohjaaja Renny Harlin sanoi torstaina Helsingissä.
	Elokuvan budjetiksi arvioidaan nyt vajaat 10 miljoonaa aiemman 60 miljoonan euron asemasta. Hanke on yhä vaarassa kaatua kokonaan, sillä kotimainen rahoituskin on auki. "Vasta siemenrahat on olemassa", Harlin sanoi.
	Hanketta vetää Harlinia lähellä oleva tuotantoyhtiö Solar Films. Yhtiö huomasi, että Mannerheim on suurmies vain Suomessa. Vielä viime kesänä suunniteltiin elokuvan käsikirjoituksen kääntämistä englanniksi. Nyt käsikirjoittaja Heikki Vihinen jatkaa tekstin muokkaamista suomeksi.  
	Arto Halosen dokumentille pääpalkinto Italiassa (MTV3 11.10.2004)
	Arto Halosen Tynnyrimies on saanut pääpalkinnon dokumenttielokuvien sarjassa Sisilian Magma-lyhytelokuvafestivaalilla Italiassa. 
	Arto Halosen dokumenttielokuva Tynnyrimies kertoo kuubalaisesta Jesus Triguerosta, joka hankkii elannon perheelleen bensiinikanistereita pyörittämällä. Elokuvassa seurataan Jesuksen matkaa aamusta iltaan läpi Havannan. Elokuvan on tuottanut Art Films Production Oy. 
	Elokuvataiteen valtionpalkinto Jukka Nykäselle (MTV3 21.10.2004)
	Elokuvataiteen € 13.000 valtionpalkinnon on saanut alan huippuihin Suomessa kuuluva leikkaaja Jukka Nykänen. 
	Elokuvataidetoimikunnan mielestä Nykäsen leikkaamien elokuvien pitkä ja kunnioitettava luettelo osoittaa parhaiten hänen ammattitaitonsa. Nykänen on leikannut muun muassa Markku Pölösen Kivenpyörittäjän kylän, Kuningasjätkän ja Baddingin sekä Raimo O. Niemen elokuvan Poika ja ilves, Olli Saarelan Rukajärven tien ja Simo Halisen Cyclomanian, joista hän oli Jussi-ehdokkaanakin. Lisäksi hän on leikannut useita lyhytelokuvia ja dokumentteja sekä käsikirjoittanut ja ohjannut Kimmo Pohjosen Kalmuk-sinfonian. 
	Pirjo Honkasalon dokumentti voitti Kööpenhaminassa (Helsingin Sanomat 14.11.2004) 
	Venäjällä, Tshetsheniassa ja Ingushiassa kuvattu Melancholian kolme huonetta voitti lauantai-iltana Kööpenhaminan kansainvälisen dokumenttielokuvafestivaalin pääpalkinnon. Pirjo Honkasalon ohjaama ja kuvaama elokuva jakoi CPH:DOX-sarjan voiton itävaltalaisen Darwin's Nightmare -dokumentin kanssa. Kovatasoisessa kilpailusarjassa oli mukana 11 elokuvaa kaikkialta maailmasta. Tuomaristoa johti Lars von Trierin elokuvien tuottaja Vibeke Vindelov.
	Kari Sohlberg sai elokuva-Finlandian 

	(Yle Online 13.11.2004) 
	Vuonna 1940 syntynyt Kari Sohlberg sai palkinnon erityisesti työstään elokuvissa Koirankynnen leikkaaja ja Keisarikunta. Tuomariston mukaan Sohlberg osoittaa näiden kahden hyvin erilaisen elokuvan kuvaajana verratonta välineen hallintaa.
	Vuonna 1940 syntynyt Kari Sohlberg on tehnyt pitkän uran ja kuvannut kaikkiaan kymmeniä elokuvia. Hän on aiemmin saanut mm. kuusi Jussi-palkintoa.
	Sohlbergin ohella kuuden palkintoehdokkaan joukossa olivat mm. tuottaja Markus Selin ja näyttelijä Minna Haapkylä.
	Valinnan teki kolmihenkinen tuomaristo, johon kuuluivat vuorineuvos Tauno Matomäki, tuottaja Jarkko Hentula sekä Satakunnan Kansan toimittaja ja elokuvakriitikko Jarmo Huida.
	Elokuva-alan Finlandia-palkinnon myöntää Satakunnan viestintäalan kehittämissäätiö. Jatkossa palkinto on määrä jakaa vuosittain.
	Pohjoismaisen kuvakirjakilpailun päävoitto Suomeen (Helsingin Sanomat 15.10.2004)
	Kuvittaja Martti Ruokosen ja kirjailija Jukka Laajarinteen Mummon kone on voittanut pohjoismaisen kuvakirjakilpailun. Pääpalkinto, € 13.500 luovutetaan tekijöille Bolognan kansainvälisillä lastenkirjamessuilla ensi vuoden huhtikuussa.
	Mummon kone on kuvakirja pienestä uteliaasta Laurasta, joka ei varoituksista piittaa. Tuomariston mukaan aukeama aukeamalta teemaa kertaava ja muunteleva tarina houkuttelee pohtimaan laajemminkin ihmisen suhdetta konemaailmaan. 
	Vuoden tieteentekijä kuvaa yliopistotutkijan arkea (Helsingin Sanomat 25.10.2004)
	Tutkija, kääntäjä ja kirjailija Virpi Hämeen-Anttila on valittu vuoden tieteentekijäksi. Hämeen-Anttila on tuonut kirjoissaan ja julkisissa esiintymisissään yliopistotutkijan ja opettajan arkea esiin myönteisellä tavalla, perustelee tunnustuksen myöntänyt Tieteentekijöiden liitto valintaansa. Hän on myös puolustanut humanististen tieteiden ja sivistysyliopiston arvoja hyödyn ja tuottavuuden korostamisen paineessa.
	Hämeen-Anttila toimii parhaillaan tuntiopettajana Helsingin yliopistossa Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella. Hän valmistelee myös väitöskirjaansa, jonka alana on Intian kirjallisuus. Vieraiden kulttuurien esittely suurelle yleisölle on globalisaation aikakaudella entistä tärkeämpää, Hämeen-Anttila sanoo. Hänen esikoisromaaninsa Suden vuosi kertoo yliopistojen nykytilasta ja yliopistotutkijan asemasta.
	Muotoilun valtionpalkinto Ilmo Valtoselle

	(Helsingin Sanomat 25.10.2004)
	Graafinen suunnittelija Ilmo Valtonen on saanut muotoilun € 13.000 valtionpalkinnon. Valtion muotoilutoimikunta sanoo halunneensa palkita lahjakkaan ja monipuolisen osaajan ja osoittaa samalla huomion anonyymeinä työskenteleviin suunnittelijoihin, joiden työ kuitenkin näkyy ja on käytössä kansalaisten jokapäiväisessä arjessa.
	Lahden muotoiluinstituutista vuonna 1990 valmistunut Ilmo Valtonen on Suomen palkituimpia graafisia suunnittelijoita. Hän ja hänen tiiminsä suunnittelemia ovat monien suurten yritysten kuten Suomen postin, Rautaruukin, Veikkausliigan, Elisan ja Lahti Sinfonian visuaaliset ilmeet sekä muun muassa Helsingin kulttuurikaupunkivuoden 2000 tunnus.
	HS:n kirjallisuuspalkinto Sanna Karlströmille 

	(Yle Online 16.11.2004) 
	Sanna Karlström on voittanut Helsingin Sanomain kirjallisuuspalkinnon runokokoelmallaan Taivaan mittakaava. Palkinto myönnetään vuosittain parhaan esikoisteoksen kirjoittajalle. Tunnustus on suuruudeltaan € 12.500. 
	Tämän vuoden voittaja hallitsee runon rakenteen poikkeuksellisen hyvin, jokainen säe merkitsee, kiitetään perusteluissa.
	Palkintoraadin valloittaneiden runojen pienistä eleistä kehkeytyy vaatimattomia liikahduksia, joiden kaikupohja on suunnaton: suru, luhistunut rakkaus, erotiikka, lapsen haavoittuvuus, äidin merkitys, ihmisen hauraus.
	Sanna Karlström on vuonna 1975 Kokkolassa syntynyt estetiikan opiskelija. Hän on opiskellut myös vuoden verran Oriveden opistossa kirjoittamista.
	Karlströmin kokoelman on julkaissut Otava. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi kirjallisuustoimittaja Antti Majander.
	Finlandia-palkinto Helena Sinervolle

	(Helsingin Sanomat 02.12.2004)
	Runoilija Helena Sinervo sai vuoden 2004 kirjallisuuden Finlandia-palkinnon ja 26.000 euron suuruisen shekin romaanillaan Runoilijan talossa. Voittajan valinnut professori Jukka Sarjala piti Sinervon elämäkertaromaania rohkeana, kielenkäytöltään huoliteltuna, ekonomisena ja rujon kauniina.
	Runoilijan talossa on viisi kiitettyä runokokoelmaa kirjoittaneen Sinervon ensimmäinen romaani. Fiktiivinen voittoteos kertoo sisäisten ajatusten kautta tarinaa runoilija Eeva-Liisa Mannerin poikkeuksellisesta elämästä.
	Tyttö ja naakkapuu voitti Finlandia Juniorin

	(Helsingin Sanomat 25.11.2004)
	Riitta Jalonen ja Kristiina Louhi saivat vuoden ensimmäisen Finlandia-kirjapalkinnon lastenkirjastaan Tyttö ja naakkapuu. Jalonen on kirjoittanut kirjan tekstin ja Louhi tehnyt kuvat. Teoksen on kustantanut Tammi.
	Finlandia Junior -palkinnosta päätti tänä vuonna Helsingin Sanomien kriitikko-toimittaja Jukka Kajava. Kajavan mukaan valinta oli hankala, koska kaikki kuusi ehdokaskirjaa olivat keskenään hyvin erilaisia.
	Viisi muuta ehdokaskirjaa olivat Annika Eräpuron Fria ja kuunainen (Tammi), Tuula Kallioniemen Nikolai Kärpäsen ihmeellinen talvi (Otava), Jukka Parkkisen Sananjalkoja metsäpolulla, kuvitus Satu Paakkala (WSOY), Jorma Ranivaaran Skeittaajan paluu (WSOY) ja Marika Uskalin Hopeanorsu (WSOY).
	Riitta Uosukaiselta uusi kirja 

	(Ilta-sanomat 20.10.2004)
	Riitta Uosukainen julkaisi eilen uutuuskirjansa Nuijanisku pöytään (Otava). Kirjassa ei ole samanlaista eroottista latausta kuin kovan kohun 1996 herättäneessä kirjassa Liehuva liekinvarsi, mutta ei erotiikkaa ole tälläkään kertaa unohdettu. 
	”Halusin selvittää, miksi sellainen kohu nousi Liehuva liekinvarsi –kirjastani”, Uosukainen kertoo.
	Tuntemattoman sotilaan kokonaispainos yli 700.000 (Suomen Sillan uutisviikko 45/2004)
	Viime viikolla julkaisunsa 50-vuotisjuhlaa viettänyt Väinö Linnan romaani Tuntematon sotilas on yltänyt yli 700 000 kappaleen kokonaispainokseen. Kirjan kustantajan WSOY:n mukaan viime aikoina kirjan on hankkinut vuosittain runsaat 10.000 ostajaa. 
	700.000 kappaleen kokonaispainokseen sisältyy myös vuonna 2000 julkaistu kirja Sotaromaani. Teos on Tuntematon sotilas alkuperäisessä, kirjailijan tarkoittamassa muodossa. Sotaromaania on myyty tähän mennessä 77.500 kappaletta. 
	Heti julkaisunsa jälkeen vuonna 1954 Tuntematon myi hämmästyttäviä määriä. Jo elokuussa 1955 ilmestyi teoksen 14. painos ja 175.000 kirjan painosmäärä täyttyi. Kirjan 40. painos ilmestyi vuonna 1992, jolloin painosten yhteismäärä oli 476.000. Tänä vuonna ilmestynyt kirjan 60. painos on taskukirjaversio. Tuntematon sotilas on käännetty 21 kielelle.
	Radion kamarikuoro lakkautetaan ensi vuonna (Helsingin Sanomat 14.10.2004)
	Yleisradio on päättänyt lakkauttaa Radion kamarikuoron ensi vuonna. Toiminta jatkuu entisellään vielä käynnissä olevan kauden ajan, mutta toukokuun 2005 jälkeen Yle luopuu kuorosta.
	Lakkauttaminen on osa Yleisradiossa käynnissä olevaa säästökuuria. Kuoron ylläpitäminen on maksanut noin 200 000 euroa kaudessa. "Yleisradio ei yksinään pysty ylläpitämään ammattimaista kuoroa, vaan ylläpitäjien joukon pitäisi olla laajempi. Laajassa koalitiossa Yleisradio voisi olla mukana", sanoo radion ohjelmajohtaja Heikki Peltonen.
	Radion kamarikuorossa on 24 laulajaa, jotka Yleisradio on palkannut vuosittain syyskuusta toukokuuhun. Kamarikuoron lakkauttamisen jälkeen ammattimaista kuorotoimintaa jatkaa Suomessa vain Suomen Kansallisoopperan kuoro.
	New York Times ylistää Juho Pohjosta

	(Helsingin Sanomat 21.10.2004)
	Suomalaispianisti Juho Pohjonen, 24, on saanut ylistävät arviot ensikonsertistaan New Yorkin Carnegie Hallin Weill-salissa New York Times -lehdeltä.
	"Uusi kasvo saapui Amerikkaan ujon eloisasti", Anthony Tommasini kirjoittaa. "Pohjonen ei näytä valtavalta virtuoosilta, vaan 24-vuotias kävisi hyvin lapsenkasvoisesta, tuskaisen ujosta 16-vuotiaasta. Mutta kaikki hänen konsertissaan oli valtavaa." Kiitosta saa kunnianhimoinen ohjelma Mozartista Esa-Pekka Salosen pianoteoksiin, jotka olivat illan "huippukohta".
	Kriitikon mielestä Yta II kuulostaa atonaaliselta Art Tatumilta ja Dichotomie Stravinskyn Petrushkan suomalaiselta avantgarde-versiolta. "Pohjonen soitti molemmat teokset henkeäsalpaavasti. Ja kun yleisö ponnahti 
	seisomaan, nuori pianisti lopulta jopa hymyili hieman", Tommasini kirjoittaa.
	Mikkola sai Louis Armstrong -palkinnon

	(MTV3 12.11.2004)
	Muusikko Atro "Wade" Mikkola on saanut Classic Jazz ry:n myöntämän Louis Armstrong -palkinnon klassisen jazzin hyväksi tehdystä työstä Suomessa. Vuonna 1956 syntynyt Mikkola soittaa kontrabassoa oman orkesterinsa lisäksi muun muassa New Orleans Ramblerseissa. Mikkola on opiskellut ja työskennellyt ammattimuusikkona myös Yhdysvalloissa.
	69 Eyes –yhtye kansainväliselle levy-yhtiölle 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2004)
	Helsinkiläinen kulttiyhtye The 69 Eyes on siirtynyt kansainväliselle levy-yhtiölle. Yhtyeen uusin albumi Devils julkaistaan Saksan ja Skandinavian lisäksi myös muualla Euroopassa sekä Japanissa. Albumi julkaistaan mahdollisesti myös Yhdysvalloissa.
	Eppu Normaalin albumi myi päivässä platinaa (Ilta-Sanomat 02.11.2004)
	Eppu Normaalin 11 vuotta odotettu uusi levy Sadan vuoden päästäkin myi platinalevyyn oikeuttavat 30.000 kappaletta heti julkaisupäivänään viime perjantaina. Levyä oli tilattu ennakkoon kauppoihin 25000 kappaletta, mutta jo ennen puolta päivää kauppiaat alkoivat tilata albumeita lisää, jotta tavaraa riittäisi viikonlopuksi. 
	Sama tahti jatkuu, ja myynti lähenee jo 40.000 kappaletta. Sadan vuoden päästäkin on saanut lehdistöltä loistavat arviot, ja nyt arvattavaksi jää vain se, kuinka moneksi viikoksi levystä tulee listaykkönen.
	Eput laajalle kiertueelle 

	(Suomen Sillan uutisviikko 45/2004)
	Eppu Normaali yhtye lähtee helmikuun lopussa ainakin 15 paikkakuntaa käsittävälle kiertueelle. Kyseessä on Eppujen ensimmäinen laaja kiertue sitten vuoden 1996, jolloin se kiersi Repullinen hittejä -kokoelman merkeissä. 
	Eppu Normaali on ollut jo vuosia Suomen suosituin yhtye. Sen levyjä on myyty 1,4 miljoonaa kappaletta, ja yhtyeen harvat keikat ovat olleet loppuunmyytyjä. Uusi levy, 11 vuoden levytystauon katkaissut Sadan vuoden päästäkin, on myynyt jo parissa viikossa tuplaplatinaa eli 60.000 kappaletta.
	Sanoituksia verkosta - uusi verkkopalvelu avattu (Kopiosto ry tiedote 10.11.2004)
	Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto on yhdessä musiikinkustantajien kanssa tuottanut uuden internetissä toimivan laulunsanojen välityspalvelun www.laulut.fi. Verkkopalvelusta voi hankkia nyt ensimmäistä kertaa sekä laulujen sanoitukset että niiden kopiointiluvat suoraan omaan sähköpostiosoitteeseensa.
	Kysyntä sanoituksille on suurta. Palvelulla halutaankin vastata kysyntään laillisin keinoin ja varmistaa, että tuotosta saavat osansa myös sanoitusten tekijät. 
	"Palvelulle on selvä tilaus", sanoo Kopioston varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen. "Tietenkin olemme törmänneet laittomiin sanoituksiin ja joutuneet tekemään sivujen alasajopyyntöjä. Laillisen vaihtoehdon tarjoaminen on kuitenkin hedelmällisempää kuin kieltäminen. Tavoitteenamme on hyödyntää internetin hyviä ominaisuuksia, niin että kaikki osapuolet hyötyvät. Jatkossa voi olla luvassa lisää ulkomaisia sanoituksia, sointu-ja ja jopa melodialinjoja." Timonen kaavailee.
	Laulattajan laulut (Artikkeli: Sanna Puhto)
	(Kopiosto ry tiedote 10.11.2004)

	Jukka Kuoppamäki on tunnetuimpia lauluntekijöitämme, mutta hänen uransa alkoi muiden laulattamisesta, yhdessä laulamisen taiasta. Legendaarinen lauluntekijä vetää edelleen erilaisia yhteislaulutilaisuuksia ja nauttii siitä.
	Jukka Kuoppamäki on tehnyt lauluja pian neljäkymmentä vuotta. Vuosikymmenten varrella on syntynyt niin paljon lauluja, että hän ei itsekään ole selvillä niiden tarkasta lukumäärästä. ”En ole niitä laskenut, enkä laske. Jos teen laulun viikossa, niitä on vuosien aikana syntynyt pari tuhatta. Olen kuin käsityöläinen, ja ajattelen, että huomenna teen taas uuden laulun”.
	Vaikka Kuoppamäki on lauluntekijänä elävä legenda ja sinivalkoinen instituutio, hänelle itselleen laulaminen ja laulattaminen ovat yhtä tärkeitä asioita kuin uusien laulujen tekeminen. Laulaminen tarttui jo lapsena Kuoppamäkeen, sillä hän oli paljon mummon hoidossa, joka lauloi aina. Pieni Jukka oppi kansanlaulut, virret ja ajan iskelmät.
	Teini-iässä hän sai kitaran, ja siitä aukesi uusi maailma, kun hän pääsi laulattamaan kavereitaan partion iltanuotioilla ja seurakuntanuorissa. Suomeenkin 60-luvulla rantautunut hootenanny-laululiike imaisi mukaansa parikymppisen Kuoppamäen. ”Hootenanny on intiaanien kieltä ja tarkoittaa yhdessäoloa, ja juuri siitä siinä oli kyse. Meitä kokoontui Munkkivuoren seurakunnan tiloissa aika iso porukka, johon kuului muun muassa Hector ja Päivi Paunu. Lauloimme kansalaisoikeusliikkeen We shall overcome’ia ja minunkin kitarassani oli rauhanmerkki”.
	Kuoppamäki on huomannut, että yhdessä laulaminen suomalaisille tutumpaa kuin se on hänen kotimaassaan Saksassa. Yhdessä laulamisen perinnettä on ryhdytty Saksassa elvyttämään muun muassa Yehudi Menuhinin viisi vuotta sitten käynnistämällä Il canto del mondo -toiminnalla. Siinä Kuoppamäkikin on mukana ja tutustuttaa tavallisia saksalaisia näiden omiin lauluihin.
	Kuoppamäki arvelee, että Suomessa laulaminen on voimissaan pitkälti ruohonjuuritason arkisen toiminnan takia. ”Suomessa lauletaan paljon jo lastentarhoissa ja siinä lapset oppivat kuin itsestään ison osan lauluperinnettä. Musiikkitieteilijät ovat tutkineet laulamista ja oppimista ahkerasti ja ovat sitä mieltä, että runsas laulaminen korreloi hyvien oppimistulosten kanssa.
	Kuoppamäki on laulattanut suomalaisia muun muassa television Tammerkosken sillalla -ohjelman isäntänä, mutta myös monissa pienimuotoisemmissa tilaisuuksissa. ”Minun ei itse tarvitse laulatuskeikoilla huolehtia siitä, että yleisöllä on laulujen sanat vaan tilaaja hoitaa sen puolen. Laulun sanojen hankkiminen ei näytä olevan aivan ongelmatonta, sillä paikan päällä näkee kaikenlaisia monisteita, useimmiten suoraan laulukirjosta ilman lupaa kopioituja”.
	Aika usein Kuoppamäeltä kysytään esiintymispaikoilla hänen omien laulujensa sanoja. Varsinkin Vanhaa viiniä on ollut kysytty. Laulatusohjelmistojen rakentamista varten Kuoppamäellä on omassa kotikirjastossaan muun muassa kaikki Toivelaulukirjat ja Uusi kultainen laulukirja. ”Niistä löytyy kaikki, mitä tarvitsen”.
	Siitä huolimatta hänkin hakee aika ajoin jonkin tietyn laulun tekstiä kissojen ja koirien kanssa, niin kuin hiljakkoin erään italialaisen kansanlaulun Vieni sul mar -sanoja. Sanat olisi saanut ostamalla 25 euron hintaisen saksalaisen laulukirjan, joten Kuoppamäki kysyi mieluummin italialaisilta ystäviltään. “Emme ole napolilaisia”, nämä vastasivat ja pyörittelivät päitään. Kysely isosta musiikkikustantamostakaan ei auttanut, mutta Kuoppamäen oma poika löysi laulun internetistä minuutissa.
	Lauluntekijänä Kuoppamäki kunnioittaa muiden musiikin tekijöiden työtä ja iloitsee sen takia Laulut.fi-palvelusta, jossa tekijöille kuuluvat korvaukset tulevat automaattisesti hoidettua. ”Tervehdin ilolla myös sitä, että laulun sanoja saa nyt tekniikalla, jota jokainen osaa käyttää. Yhdessä laulaminen on hieno asia ja varmasti yksi yhteisöllisen hyvinvoinnin lähteistä”.
	Jukka Kuoppamäen lauluja Laulut.fi:ssä
	 Anna mulle tähtitaivas
	 Ei kauniimpaa
	 Kiskot vievät etelään
	 Kultaa tai kunnia
	 R-A-K-A-S
	 Sade on mun kyyneleeni
	 Satulinna
	 Sininen ja valkoinen
	R.E.M. Suomeen tammikuussa 

	(MTV3 15.09.2004)
	Vaihtoehtorockin veteraani R.E.M. julkaisee 6. lokakuuta Around the Sun -albumin, jonka kunniaksi amerikkalaisyhtye lähtee 24 maata käsittävälle Euroopan-kiertueelle vuoden 2005 alussa. Suomen-konsertti toteutuu lauantaina 29. tammikuuta Helsingin Areenalla.
	Anastacia keväällä Suomeen 

	(www.stara.fi 04.11.2004 ja MTV3 )
	Tiistaina myyntiin tulleet Anastacian Helsingin-konsertin liput loppuivat parissa tunnissa. Suuren kysynnän vuoksi ryhdyttiin neuvottelemaan toisesta keikasta, joka on nyt saatu varmistettua. 
	Muhkeaääninen amerikkalaislaulaja siis esiintyy Helsingin Areenalla 10.3. ja 11.3.
	Anastacia on viime vuosien aikana noussut poppareiden ehdottomaan ykköskaartiin, ja hänen levyjään on myyty jo yli 10 miljoonaa kappaletta. 
	Anastacian tuorein levy Anastacia hipoo Suomessa jo platinamyyntirajaa radiohittien Sick And Tired ja Left Outside Alone ansiosta. 
	New Yorkissa muusikkoperheessä varttunut Anastacia aloitti show-uransa Music TV:n tanssijana. Läpimurto laulajana tapahtui heti ensialbumilla Not That Kind vuonna 2000. Keväällä 2002 ilmestynyt soulia, poppia ja rockia yhdistävä kakkoslevy Freak Of Nature menestyi debyyttiäkin paremmin ja sai myös Suomessa platinaa. 
	Anastacian maaliskuista ensivierailua on odotettu, sillä tämänsyksyinen Euroopan kierros ei ulottunut Tukholmaa pidemmälle eikä laulajatar ole käynyt Suomessa edes antamassa haastatteluja.
	Nazareth ja Bonnie Tyler Vuokattiin 

	(MTV3 28.09.2004)
	Vuokatin perinteisillä Rockin' 70's –festivaaleilla nähdään tulevana vuonna kansainvälisiä huipputähtiä. Perjantaina 15.4.2005 nousee lavalle Nazareth. Lauantaina 16. huhtikuuta nähdään puolestaan raspikurkku Bonnie Tyler. Tapahtuman päättää sunnuntaina 17.4. The Shadows. 
	Mark Knopfler Suomeen toukokuussa

	(MTV3 04.10.2004) 
	Dire Straits -kitaristi Mark Knopfler lähtee uuden soololevynsä Shangri-La myötä kiertueelle, joka tuo hänet Suomeen toukokuussa.
	Knopflerin piti esiintyä Suomessa vuonna 2003, mutta moottoripyöräonnettomuuteen joutuminen muutti suunnitelmat, ja mies joutui perumaan tuolloin koko kiertueensa. Artisti itse toteaa toipumisaikansa olleen kallisarvoinen, sillä perheen kanssa vietetty aika sai hänet nauttimaan laulunkirjoittamisesta entistä enemmän. 
	Viimeksi Knopfler konsertoi Suomessa Sailing to Philadelphia -levyn kunniaksi heinäkuussa 2001.
	Konsertti 10.5.2005 Helsingin Areenalla.
	Iron Maiden heinäkuussa Suomeen 

	(MTV3 19.10.2004 & Helsingin Sanomat 02.11.2004) 
	Brittihevin kärkinimi Iron Maiden saapuu ensi kesänä Suomeen. Viimeksi yhtye vieraili Suomessa marraskuussa 2003. 
	Maidenilta julkaistaan lokakuussa sen alkuaikoja käsittelevä tupla-dvd Early Days, ja samaa teemaa noudatetaan vuoden 2005 kiertueella. Yhtye tulee esittämään Helsingissä kappaleita, joita ei ole aikoihin kuultu konserteissa. Tiedossa on musiikillisesti ja visuaalisesti mammuttimainen show, jossa yhtyeen maskotilla Eddiellä on keskeinen rooli.
	Konsertti 6.7.2005 Helsingin Areenalla myytiin loppuun 50 minuutissa, minkä johdosta yhtye esiintyy Helsingissä kahdesti, eli myös 7.7.
	Kiri Te Kanawa Suomeen ensi vuonna

	(Helsingin Sanomat 10.11.2004)
	Maailmankuulu sopraano Kiri Te Kanawa saapuu Suomeen konsertoimaan ensi vuoden lokakuussa. Te Kanawa konsertoi Helsingin Finlandia-talossa sunnuntaina 9.10.2005. Edellisen kerran Te Kanawa esiintyi loppuunmyydyssä Finlandia-talossa viime vuoden marraskuussa.
	Te Kanawa on syntynyt Uudessa-Seelannissa 1944. Dame-arvonimen Englannin kuningatar Elisabetilta saanut Te Kanawa on yksi kaikkien aikojen arvostetuimpia sopraanoja maailmassa. Monipuolinen laulajatar on esittänyt klassisten oopperaroolien lisäksi myös populaarimusiikkia. Hän on esiintynyt kaikissa maailman johtavissa oopperataloissa. 
	Konsertin liput tulevat myyntiin maanantaina 15. marraskuuta.
	Antti Tuisku on Mister Pop 2004

	(Helsingin Sanomat 20.10.2004)
	Idols-tähti Antti Tuisku on äänestetty Suomen komeimmaksi poppariksi Stara.fi-verkkojulkaisun järjestämässä Mister Pop 2004 –kilpailussa. Tuisku sai 35,2 prosenttia annetuista äänistä. Kamppailun kakkossijasta selvitti edukseen The Rasmuksen Lauri Ylönen, joka peittosi niukasti kolmanneksi sijoittuneen, Tuiskun tavoin Idols-kisasta julkisuuteen ponkaisseen Jani Wickholmin. Wickholmin jälkeen seuraaville sijoille pääsivät Jonne Aaron, Jimi Pääkallo, Christian Forss, Uniklubin Teemu, Pikku G, Petri Munck ja Mighty 44:n Mr B.
	URHEILU
	Lasse Virénin patsaan paljastus Ateenassa

	(www.finland.gr, Suomen Ateenan Suurlähetystö 09.11.2004)
	Ateenan keskusta itään sijaitsevan 55.000 asukkaan Holargosin kunnan keskusaukiolla paljastettiin perjantaina 5.11.2004 arvovaltaisen kutsuvierasjoukon ja Holargosin asukkaiden läsnä ollessa USA:ssa asuvan tunnetun suomalaisen kuvanveistäjä Einon tekemä pronssinen patsas Lasse Virénistä. Patsas ilmentää sitä nimenomaista hetkeä, jolloin Lasse nousee pystyyn kaaduttuaan Münchenin olympialaisissa.
	Puheessaan Lasse Virén sanoi, ettei kaatuessaan olisi ikinä voinut kuvitellakaan seisovansa tänä päivänä Ateenassa itseään esittävän patsaan paljastustilaisuudessa.
	Paitsi taiteilija, Eino on myös suuri urheilun ystävä, jonka viesti kuulijoille oli, että koskaan ei pidä antaa periksi.
	Suomen Ateenan-suurlähettiläs Ole Norrbackilla oli mieluinen kunnia poistaa suojaverho patsaan päältä.
	Roger Talermo Olympiakomitean johtoon 

	(Suomen Sillan uutisviikko 44/2004)
	Toimitusjohtaja Roger Talermo on valittu Suomen olympiakomitean puheenjohtajaksi kaudelle 2005-2008. Hiihtoliiton esittämä Talermo sai tarvittavan äänten enemmistön (38) jo äänestyksen ensimmäisellä kierroksella. 
	Urheiluliiton ehdokas kansanedustaja Ilkka Kanerva sai 26 ääntä ja Painiliiton esittämä Jukka Rauhala neljä ääntä. Kolme edustajaa äänesti tyhjää. Kansanedustaja Arto Bryggare ei saanut kannatusta. Varapuheenjohtajina jatkavat Ilkka Kanerva ja kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström. 
	Talermo on Suomen olympiakomitean historian 14. puheenjohtaja. Hän seuraa tehtävässä Tapani Ilkkaa, joka johti Olympiakomiteaa 16 vuotta.
	Vammaisurheilijoita ehdolle Vuoden urheilijaksi (Helsingin Sanomat 15.10.2004)
	Vuoden urheilijan äänestyksestä vastaava Urheilutoimittajain liitto ja Paralympiakomitea ovat sopineet järjestelystä, jonka mukaan myös vammaisurheilijat tulevat huomioiduiksi äänestyksen ehdokaslistalla tänä vuonna. Urheilutoimittajain liitto (UL) ja Paralympiakomitea päätyivät järjestelyyn Suomen olympiakomitean aloitteesta. Olympiakomitea on UL:n kanssa järjestämässä Vuoden urheilija -juhlaa joulukuussa.
	Urheilutoimittajain liiton jäsenet äänestävät Vuoden urheilijan ehdokaslistan nimistä. Tämän vuoden äänestykseen otetaan mukaan kolme vammaisurheilijaa, joiden valinnasta vastaa Paralympiakomitea. Toistaiseksi kysymys on vain tämän vuoden äänestyksen kattavasta kokeilusta, ja jatkosta päätetään osapuolten kesken ensi vuonna. Lisäksi Paralympiakomitea nimeää entiseen tapaan erikseen vuoden vammaisurheilijan, joka palkitaan suorana televisioitavassa Vuoden urheilija -tilaisuudessa Tampereella 22. joulukuuta.
	Wahlström nyrkkeili EM-hopealle

	(Yle Online 09.10.2004)
	Nyrkkeilijä Eva Wahlströmillä kesti vain pari minuuttia niellä pettymyksensä hävittyään alle 60-kiloisten loppuottelun EM-kisoissa Italian Riccionessa. Turkin Gülsüm Tatar voitti loppuottelussa Wahlströmin pistein 25-12.
	”Pelin henki oli yksinkertaisesti se, että vastustaja oli minua kaikessa parempi”, Wahlström tunnusti. 
	Suomalainen oli kohdannut Tatarin kahdesti aiemmin ja hävinnyt molemmilla kerroilla pistein. Wahlström hävisi viime keväänä Tatarille Turkissa 18-30. 
	Ateenan kisoja seurasi ennätysmäärä tv-katsojia (Helsingin Sanomat 13.10.2004)
	Ateenan olympialaiset elokuussa oli katsojalukujen perusteella kautta aikojen seuratuin urheilutapahtuma. Asiasta kertoi Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtaja Jacques Rogge tiistaina. Katsojaluvut perustuvat KOK:n tilaamaan ja urheilumarkkinointiin erikoistuneen yrityksen suorittamaan tutkimukseen.
	Kreikan pääkaupungissa 13.–29. elokuuta järjestettyjä kisoja katseli televisiosta kaikkiaan 3,9 miljardia henkilöä. Aikaisempi katsojaennätys mitattiin Sydneyn olympialaisissa 2000, jolloin television välityksellä kisoja seurasi 3,6 miljardia katsojaa.
	Rogge arvioi, että kumulatiiviset katsojaluvut yltävät yli 40 miljardiin katsojaan. Luku on saatu ynnäämällä kaikkien katsojien jokainen katselukerta.
	Dopingkäryjä paralympialaisissa

	(Nelonen 15.11.2004)
	Ateenan paralympialaisissa paljastui kahdeksan dopingtapausta. Maanantaina määrättiin voimanostossa kaksi kultamitalia voittanut iranilainen Seyed Habibollah Mousavi kahden vuoden kilpailukieltoon anabolisten steroidien käytöstä.
	Valkovenäläinen voimanostaja Vladimir Buben määrättiin elinikäiseen kilpailukieltoon anabolisten steroidien käytöstä. Buben oli kärsinyt aiemmin kahden vuoden kilpailukiellon samasta syystä.
	Kolmas kilpailukieltoon joutunut urheilija on itävaltalainen kuulantyönnön hopeavoittaja Wolfgang Dubin. Hän jäi kiinni propylhexedrin-aineesta.
	TERVEYS
	Joka toista nuorta naista ahdistellaan

	(Iltalehti 12.11.2004)
	Joka toinen nuori nainen kokee seksuaalista häirintää. Myös keski-ikäisten naisten ahdistelu on lisääntynyt.
	Kaikkialla rehottava seksiviihde vaikuttaa suomalaisten mielestä liikaa lapsiin ja nuoriin, mutta liki puolet miehistä haluaa pitää lähes alastomat ulkomainokset silmänruokanaan.
	Seksuaalista häirintää on tutkittu sosiaali- ja terveysministeriön kolmessa tasa-arvobarometrissä vuodesta 1998 lähtien.
	Tuoreimman, eilen julkistetun barometrin mukaan naisiin kohdistuva häirintä ei näytä laantuneen. Kun ensimmäisessä tutkimuksessa 47 % alle 35-vuotiaista naisista oli kahden edellisvuoden aikana kokenut häirintää, eilen julkistetussa tuoreessa tutkimuksessa osuus on tasan 50 %.
	Vastaavan ikäisten miesten kokema häirintä on vähentynyt ajanjaksona 23:sta 18:aan prosenttiin.
	Myös 35-54-vuotiaiden naisten häirintä on lisääntynyt. Vuonna 1998 joka neljättä häirittiin, nyt jo joka kolmatta. Myös saman ikäluokan miehet kokevat häirintänsä lisääntyneen.
	”Ehkä tulos johtuu tuon ikäisten naisten nuorekkuudesta nykyisin, barometrin laatinut erikoistutkija Tuula Melkas Tilastokeskuksesta arvioi.
	Melkaksen mukaan myönteistä on se, että esimiehet pidättyvät alaistensa seksuaalisesta häirinnästä aiempaa huolellisemmin. Sen sijaan työtoverit ja asiakkaat syyllistyvät siihen vähintään entiseen malliin.
	”Seksiehdotukset ovat vähentyneet ja korvautuneet asiattomilla huomautuksilla ja kaksimielisillä vitseillä”.
	Fyysinen lähentely on pysynyt ennallaan. Liki joka viidettä häirityistä naisista ovat lähennelleet työtoverit ja reilua kymmentä prosenttia asiakkaat.
	Barometrin mukaan ennen paljon tavallisempi yliolkainen tai ylimielinen suhtautuminen naisiin työpaikoilla on vähentynyt. Mutta sen tilalle on tullut uusia vastuksia.
	”Naiset ovat ruvenneet pelkäämään työpaikoillaan entistä enemmän. Kolmen vuoden takaisessa barometrissa väkivallan uhkaa työpaikallaan koki joka viides nainen, nyt joka neljäs. Tämä uhkan kasvu ei johtunut seksuaalisesta häirinnästä”.
	Barometrissa tutkittiin nyt ensimmäisen kerran viihteen kaupallistumista, pienten tyttöjen seksikkäitä vaatteita ja suomalaisten suhtautumista liki alastomia vartaloita esittäviin ulkomainoksiin.
	Niin miesten kuin naistenkin suuri enemmistö on sitä mieltä, että television, internetin, mainosten ja muu seksiviihde vaikuttavat liikaa lasten ja nuorten käsityksiin seksuaalisuudesta. Miehistä tätä mieltä on 81 ja naisista 93 prosenttia.
	Mutta kun asennetta testattiin kysymällä mielipidettä liki alastomista vartaloista ulkomainoksissa, noin puolet miehistä ei haluaisi vähentää niitä, kolme neljästä naisesta sen sijaan haluaisi.
	Pikkutyttöjen vaatteita pitää liian seksikkäinä 67 % miehistä ja 85 % naisista. 
	Miesten kriisikeskus: Ero yleisin syy avuntarpeeseen (Helsingin Sanomat 17.11.2004)
	Miesten kriisikeskuksen asiakkaista tehty tutkimus osoittaa, että erokriisi on yleisin syy miehen avuntarpeeseen. Helsingissä sijaitsevassa keskuksessa on käynyt kahden vuoden aikana yli tuhat miestä, ja valtaosa heistä oli ensimmäistä kertaa kontaktissa ammattiauttajiin. "Uskomus, että miehet eivät puhu, ei pidä paikkaansa. Miehet puhuvat paljon silloin kuin heillä on tilaisuus ja ilmapiiri on turvallinen", sanoo tutkimuksen tekijä, valtiotieteen tohtori Leo Nyqvist Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksesta.
	Avun piiriin hakeutui miehiä kaikista sosiaaliryhmistä. Neljä viidesosaa asiakkaista sijoittui ikävälille 26–49 vuotta. Erokriisit jaettiin kuvausten perusteella erouhkan muodostamaan kriisitilanteeseen ja eron jälkeisiin sopeutumisvaikeuksiin. Edelliset olivat aineistossa jonkin verran jälkimmäisiä yleisempiä.
	Lasten huostaanotot lisääntyneet hieman

	(MTV3 19.11.2004)
	Suomessa on noin 14 000 oman kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta. Määrä kasvaa hieman joka vuosi.
	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut 2-5 prosenttia vuosittain. Oman kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on Suomessa nykyisin noin 14.000. SOS-lapsikylä ry:n toimitusjohtajan Seppo Sauron mukaan yhteiskunnan rakenteelliset muutokset tuottavat paljon turvattomuutta, jota perheiden tukirakenteet eivät paikkaa riittävästi. 
	”Pitäisi tukea enemmän varhaista kiintymystä myös isien kohdalla ja puuttua vahvemmin äitien päihteidenkäyttöön”.
	Työperäiset unihäiriöt lisääntyneet

	(Suomen Sillan Uutisviikko 43/2004)
	Univaikeudet ja väsymys ovat lisääntyneet Suomen palkansaajien joukossa nopeasti vuodesta 1997 vuoteen 2003. Työperäisten unihäiriöiden lisääntyminen on ollut nopeam
	paa Suomessa kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. 
	Unihäiriöt ovat yksi osoitus siitä, ettei uusi teknologia ole vähentänyt työn kuormittavuutta tietoyhteiskunnan työntekijän – tietotyöläisen – kannalta. 
	Tärkeimpiä työperäisiä unihäiriöitä ovat riittämätön yöuni, vuorotyön ja epäsäännöllisten työaikojen aiheuttama unettomuus sekä työn stressitekijöistä johtuva unettomuus. Osittain tai täysin työstä johtuvat unihäiriöt selittävät valtaosan työikäisten univajeesta.
	Nukutuslääkäreistä pula koko maassa

	(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2004)
	Eri puolilla Suomea on täyttämättä 60 anestesialääkärin virkaa. Anestesialääkäreistä on kova pula kautta maan, eikä virkoja saada täytetyksi edes lääkäreiden palkkoja nostamalla. Esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) 24 nukutuslääkäristä on sanoutumassa irti viisi ensi vuodenvaihteessa. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa pula uhkaa jo hidastaa potilasjonojen purkamista
	Niin Kuopiossa kuin muuallakin maassa pula nukutuslääkäreistä näyttää jatkuvan myös lähitulevaisuudessa, sillä lääketieteen opiskelijat vierastavat rankaksi miellettyä alaa.
	Hus alkaa purkaa leikkausjonoja iltatyönä

	(Helsingin Sanomat 16.11.2004)
	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus alkaa purkaa leikkausjonoja iltatyönä. Ensimmäiset iltaleikkaukset voidaan tehdä ensi maanantaina 22. marraskuuta. Husin hallitus hyväksyi maanantaina paikallisen sopimuksen iltatyön korvausperusteista.
	Hoitohenkilöstön halukkuutta osallistua iltatyöhön selvitetään parhaillaan. Husin Helsingin sairaaloiden kirurgisissa jonoissa on nyt noin 6.000 yli puoli vuotta jonottanutta potilasta. Heistä noin 4 000 on helsinkiläisiä.
	Perunasta tärkeää lääkeainetta

	(Helsingin Sanomat 31.10.2004)
	Kuopion yliopistossa tehdyn väitöskirjan mukaan perunatärkkelyksestä muokatusta tärkkelysasetaatista tulee tärkeä farmaseuttinen apuaine. Aine mahdollistaa varsinaisen lääkeaineen pitkäaikaisen vapautumisen. Väittelijä Laura Tuovinen arvioi, että tutkimustuloksia voidaan hyödyntää laajasti sellaisissa lääkevalmisteissa, joita ei voida annostella suun kautta.
	Sairaudet halutaan tärkeysjärjestykseen

	(MTV3 31.10.2004)
	Sairaudet halutaan laittaa pisteytyksen avulla tärkeysjärjestykseen, kirjoittaa Aamulehti. Terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta toivoo, että eri sairaudet asetettaisiin tärkeysjärjestykseen niiden aiheuttamien haittojen perusteella. 
	Jokaisen sairauden haitat pisteytettäisiin etukäteen. Potilas pääsisi hoitoon sitä nopeammin, mitä enemmän hänellä olisi vaivoja. 
	Sosiaali- ja terveysministeriössä suhtautuminen sairauksien haittojen vertailuun on varovaisen myönteistä. 
	Suomen potilasasiamiesyhdistyksen puheenjohtaja Eija Bärlund-Toivonen puolestaan pitää eri sairauksien vertailua likipitäen mahdottomana ajatuksena. Hän pelkää vaivojen vertailun johtavan siihen että eri potilaat jakautuvat eri luokkiin.
	Oulussa kokeillaan hammashoidon mobiilipalvelua (Digitoday 04.11.2004)
	Oulun kaupungin Keskustan hammashoitola alkaa 8.11. testata mobiilipalveluiden käyttöä asiakaspalvelussa. Asiakkaat voivat käyttää tekstiviestiä hammashoitoajan perumiseen ja hoitola peruttujen aikojen tarjoamiseen asiakkaille. Asiakas saa tekstiviestimuistutuksen varatusta hammashoitoajasta.
	Oululaisen Softers Oy:n toteuttaman mobiilipalvelukokeilun avulla pyritään vähentämään erityisesti kouluikäisten potilaiden hoitoaikojen unohtamisia ja täyttämään lyhyellä varoitusajalla peruttuja hoitoaikoja jonossa olevilla potilailla.
	Peruttuja aikoja täytettäessä useampi jonossa oleva potilas saa samanaikaisesti tekstiviestinä ilmoituksen tarjolla olevasta vapautuneesta hammashoitoajasta. Nopein tekstiviestiin vastaaja saa tarjotun ajan.
	Palvelu ei kuitenkaan aseta mobiilipalvelun piirissä olevia asiakkaita etusijalle hoitoon pääsyssä.
	Palvelu toimii Soneran, Elisan, DNA:n ja Saunalahden verkoissa. Käyttäjille palvelut ovat normaalin tekstiviestin hintaisia.
	Suomesta lääke peliriippuvuuteen

	(Nelonen 12.11.2004)
	Turkulaisyhtiö Biotie on sopinut lisensointisopimuksen pelihimolääkkeestä yhdysvaltalaisen Somaxonin kanssa. Sopimuksen arvo voi nousta yli 13 miljoonaan dollariin.
	”Yhdysvalloissa on ainakin kolme miljoonaa sairaalloisesta pelihimosta kärsivää ja seitsemän miljoonaa, jolla on vakava pelihimo. Lääkkeellä on mahdollisuuksia myös nikotiini- ja muiden riippuvuuksien hoidossa. Meillä on kovat odotukset”, sanoo Somaxonin toimitusjohtaja Kenneth Cohen.
	Somaxon saa yksinoikeuden Biotien kehittämän lääkeaineen, nalmefeenin, jatkokehitykseen, valmistukseen ja markkinointiin Pohjois-Amerikassa.
	”Vaikka he ovatkin tuore yhtiö, heillä on kokemusta 20 vuoden ajalta ja erittäin hyvät rahoittajat taustalla. Uskomme, että tässä on erittäin hyvä mahdollisuus päästä optimaalisella tavalla eteenpäin”, kertoo BioTie Therapiesin toimitusjohtaja Jari Saarinen.
	BioTie nettosi sopimuksesta kolme miljoonaa dollaria. Lisäksi se voi saada vielä 10 miljoonaa dollaria, mikäli lääkkeen tutkimus etenee suunnitellusti. Lääkkeen odotetaan tulevan myyntiin noin viiden vuoden kuluttua, myös Suomessa. Rankasti tappiolliselle yhtiölle sopimus on tärkeä.
	”Biotekniikkayhtiöillehän on tyypillistä, että tulos on negatiivinen, kun olemme tässä vaiheessa vielä, että tuotteet eivät ole markkinoilla. Tämä osaltaan vahvistaa uskoa tietenkin BioTien tuoteportfolioon ja osaamiseen”.
	BioTien kehittämää lääkeainetta voidaan käyttää myös alkoholismin ja nikotiiniriippuvuuden hoitoon. Alkuvaiheessa yhtiön amerikkalaiskumppani kehittelee lääkettä kuitenkin vain pelihimon hoitoon, johon ei ole vielä lääkkeitä olemassa. Ensi vuonna Biotien tavoitteena on löytää yhteistyökumppani myös Euroopasta ja Aasiasta.
	Itsemurhien määrä laskussa

	(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2004)
	Suomessa tehtiin viime vuonna 1.075 itsemurhaa. Luku oli yhtä pieni 1960-luvun lopulla. Alkoholista johtuvat kuolemat sen sijaan ovat selvässä kasvussa. Alkoholiin kuoli viime vuonna 1.283 työikäistä suomalaista.
	Itsemurhien määrä on ollut pienoisessa laskussa 1990-luvun alusta. Huipussaan luvut olivat vuonna 1990, jolloin itseltään vei hengen 1.520 suomalaista.
	Työikäisistä itsemurhan tehneistä miehiä oli 687 ja naisia 210. Eläkeikäisistä itsensä surmasi 171 suomalaista; joista useimmat olivat miehiä. Alle 20-vuotiaista oman käden kautta kuoli 52, joita 41 oli miehiä.
	Alkoholikuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut 1980-luvun alun jälkeen. Eniten kuolee 45-69-vuotiaita miehiä. Alle 35-vuotiaiden kuolinsyynä alkoholi on melkoisen harvinainen. Naisten alkoholikuolemat ovat lähes nelinkertaistuneet 20 vuodessa.
	UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
	Suomalaiset radiokanavat rynnivät nettiin

	(Digitoday 11.11.2004)
	Elisa.net-portaali on avannut Suomen ensimmäisen nettiradioportaalin Taajuus.fi. Sivuilla voi nyt kuunnella kolmea radiokanavaa: Radio SuomiPOPia, Sävelradiota ja NRJ:tä. Palvelun jakelu on kuitenkin jouduttu rajoittamaan pelkästään Suomeen johtuen tekijänoikeuksista.
	Radion kuuntelu netin kautta Taajuus.fi-portaalissa on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Musiikin kuuntelun lomassa voi lukea viihde- ja musiikkiuutisia.
	”Monilla Internetin käyttäjillä ei ole lainkaan radiovastaanottimia, vaan heille on luontevinta kuunnella radiota netissä. Nettiradion ehdoton etu on myös se, että se mahdollistaa radiokanavan kuuntelun riippumatta sen 
	radioaaltoihin perustuvasta kuuluvuusalueesta”, kertoo Business Manager Ville Mustonen Elisasta.
	Taajuus.fi aloitti toiminnan viime kesänä yhdellä kanavalla, NRJ:llä. Nettiradioportaalin tuottaja Mikko Bergman Habañero Mediasta kertoo, että tavoitteena on lisätä kanavatarjontaa ja mahdollistaa palvelun yhtäaikainen käyttö nykyistä suuremmalle määrälle kuulijoita. ”Tiedämme palvelun käyttöasteen perusteella, että nettiradiolle on valtava kysyntä”, Bergman sanoo.
	Ehostettu Lomake.fi kerää 60.000 vierasta kuukaudessa (Digitoday 22.10.2004)
	Julkishallinnon sähköisen asioinnin palvelun Lomake.fi:n hyödyntäminen laajenee hyvää vauhtia, arvioi valtionvarainministeriö. Kuukausittaiset kävijämäärät ovat kivunneet yli 60.000 kävijään ja verkkolomakkeita lähetetään palvelun kautta yli 8.000 kappaletta kuukaudessa.
	Lähetetyimpiä verkkolomakkeita ovat Helsingin kaupungin vuokra-asuntohakemus, työministeriön työnhakuilmoitus ja poliisille tehtävät rikosilmoitukset. Ladatuimpia pdf- ja word-lomakkeita ovat Väestörekisterikeskuksen muuttoilmoitus ja työministeriön vuorottelusopimus.
	Palveluun lisätään uusia verkkolomakkeita kaiken aikaa. Uusin on veronhallinnon lomake, jolla kansalaiset voivat ilmoittaa tilinumeronsa veronpalautusten maksamista varten.
	Lomake.fi:n ulkoasua ja hakutoimintoja on uudistettu entistä yhdenmukaisemmiksi Suomi.fi-portaalin kanssa. Uudistusten tarkoituksena on parantaa Lomake.fi:n käytettävyyttä ja toisaalta vahvistaa mielikuvaa kahdesta toisiaan tukevasta verkkopalvelusta. Käyttöliittymän uudistuksen myötä palveluun on lisätty tarkennettu haku.
	F-Secure kauppasi tilauspohjaisen tietoturvansa Kreikkaan (Digitoday 14.10.2004)
	Suomalainen F-Secure ja kreikkalainen internet-palveluntarjoaja Otenet tarjoavat keskitetysti hallittuja tietoturvapalveluita operaattorin kuluttaja-asiakkaille sekä pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille.
	Kuukausihinnoiteltu tietoturvan yhdistelmäpaketti koostuu virustentorjunnasta, palomuurista ja roskapostinestopalveluista.
	”Koska tietojen turvaaminen on olennainen osa nykypäivän internet-maailmaa, on tärkeää, että palveluntarjoajat ottavat käyttäjien tarpeet huomioon ja tarjoavat heille yksinkertaisen tavan turvata internetin käyttö”, sanoo F-Securen myyntipäällikkö Jari Heinonen.
	Suomalaiset menestyksekkäitä multimedian tekijöitä (Digitoday 27.10.2004)
	Lapin yliopistossa valmistunut Jussi Ängeslevän opinnäytetyö vei voiton, kun EuroPrix Top Talent Award -multimediakilpailussa mitattiin ensi kertaa myös pro gradu -töiden paremmuutta. Suomalaiset saivat töillään kilpailun eri sarjoissa mukavasti myös laatusinettejä ja yhden voittajaehdokkuuden. Työssä tutkitaan kehoa kannettavan älykkyyden käyttöliittymänä. 
	Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijat menestyivät kilpailussa lisäksi laatusinetin arvoisesti. Laajakaistatuotteiden sarjassa myönnetyn laatusinetin sai viime keväänä valmistunut SnowNow Media Channel –verkkopalvelulle. Sen tuotti opiskelija Antti Brunni yhdessä useiden opiskelijoiden kanssa. Laatusinetin kilpailussa sai myös neljä muuta suomalaistyötä: laajakaistatuotteiden sarjassa Platinum Median Johtotähti – Päiväni toimitusjohtajana, interaktiivisen grafiikan, videon ja elokuvan sarjassa Taideteollisen korkeakoulun medialaboratorion Interactive Story Installation, mobiilituotteiden sarjassa Oulun seudun ammattikorkeakoulun Don Johnson Big Band: One MC, One delay – mobile musicvideo ja pelisarjan voittajaehdokas Kick Ass Kung-Fu.
	Voittoon asti yltäneen työn sekä laatusinettejä ansainneiden ohella suomalaisten saavutuksiin kilpailussa kuului myös yksi voittajaehdokkuus. Animaatiokone Industries –osuuskunnan Kick Ass Kung-Fu oli ehdolla pelisarjan voittajaksi. 
	Vuodesta 1998 lähtien järjestetty EuroPrix Top Talent Award -kilpailu on alle 30-vuotiaille multimedian tuottajille ja opiskelijoille suunnattu eurooppalainen kilpailu. Kilpailun tuomaristoon kuuluu yli parikymmentä digitaalisen viestinnän asiantuntijaa 16 maasta. Eurooppalaisten korkeakoulujen opinnäytetöiden sarja oli kilpailussa mukana nyt ensimmäistä kertaa. 
	Voittajaehdokkaat ja voittajat esitellään Wienissä marraskuussa järjestettävän Top Talent Festivaalin yhteydessä.
	Ensimmäiset kansalaisvarmenteet matkapuhelinliittymiin (Sektori.com 25.11.2004)
	Väestörekisterikeskus ja TeliaSonera Finland Oyj ovat yhteistyössä ottaneet käyttöön ensimmäiset mobiilikansalaisvarmenteet. Mobiilikansalaisvarmenne on SIM-korttiin liitetty kansalaisvarmenne, jonka avulla matkapuhelimesta tulee henkilökohtainen tunnistautumis- ja allekirjoitusväline turvalliseen sähköiseen asiointiin ja kaupankäyntiin. Matkapuhelimen käyttäjä voi jatkossa yhteneväisesti samaa tunnuslukua käyttäen tunnistautua erilaisiin julkisen ja yksityisen sektorin sähköisiin asiointipalveluihin. Mobiilikansalaisvarmenne on sähköisistä allekirjoituksista annetuin lain vaatimukset täyttävä laatuvarmenne. 
	”Valtion kansalaisvarmenne on nyt käytössä kolmella eri alustalla: sirullisella henkilökortilla, OP-ryhmän Visa Electron -maksukortilla ja matkaviestimen SIM-kortilla. Mobiilikansalaisvarmenne on yhdenmukainen muilla alustoilla toimivien kansalaisvarmenteiden kanssa ja se perustuu samaan, jo olemassa olevaan varmenneinfrastruktuuriin. Uskomme, että mobiilikansalaisvarmenteen käyttöönoton myötä uusien sähköisten asiointipalvelujen määrä tulee lisääntymään”, sanoo Varmennepalvelut-yksikön johtaja Tapio Aaltonen Väestörekisterikeskuksesta. 
	Sonera tuottaa mobiilikansalaisvarmenteen käyttöön tarvittavat palvelut sekä palveluntarjoajille että matkapuhelimen käyttäjille. Sonera Tunnistautumispalvelun avulla palveluntarjoajat voivat luotettavasti tunnistaa sähköisten palvelujen käyttäjät ja tehdä heidän kanssaan sähköistä allekirjoitusta hyödyntäviä sopimuksia. Tammikuussa Sonera tuo valtakunnallisesti saataville kuluttajille tarkoitetun Sonera Varmennekortin, joka on matkapuhelimen käyttäjän helppokäyttöinen ja turvallinen tunnistautumis- ja allekirjoitusväline sähköisessä asioinnissa. 
	Palvelut perustuvat Väestörekisterikeskuksen ja matkapuhelinoperaattoreiden yhteistyössä kehittämään palvelumalliin. Mobiilikansalaisvarmenteen käyttöönotto edellyttää liittymäasiakkaalta nykyisen SIM-kortin vaihtamista kansalaisvarmenteen edellyttämillä tunnisteominaisuuksilla varustettuun SIM-korttiin ja kansalaisvarmenteen rekisteröintiä poliisilla.
	Lasten ruokalista kännykkään

	(Digitoday 18.11.2004)
	Päiväkotien ja koulujen päivän ruokalistan selvittäminen on nyt entistä helpompaa, kun tiedon saa omaan matkapuhelimeen. Mobiilia Tampere -tietopakettia on laajennettu ruokalistojen lisäksi. Nyt mukana on tiedotteiden tiivistelmät, ilmoitukset, kuulutukset, kaupungin avoimet työpaikat sekä keskustelupalstan puheenvuorot.
	Palvelun selainversioon pääsee uusilla matkapuhelimilla ja tietokoneilla. WAP-versiota voi selata lähes kaikilla käytössä olevilla kännyköillä.
	”WAP-versioon otettiin mukaan uusista palveluista päiväkotien ja koulujen ruokalistat, avoimet työpaikat ja tiedotteiden tiivistelmät. WAP-liittymä ei sovellu kovin hyvin pitkien tekstien esittämiseen, joten esimerkiksi keskustelupuheenvuorot jätettiin siitä suosiolla pois”, projektikoordinaattori Klaus Nylamo kertoo. 
	Käyttäjiä on joka päivä parisen sataa. Heistä 75 prosenttia hyödyntää selainversiota. Kaikkiaan palvelussa on vierailtu yli 30 erilaisella mobiililaittella.
	Uudet sisällöt käyttävät hyväkseen lokakuussa julkaistuja avoimia rajapintoja, joiden kautta kuka tahansa voi upottaa kaupungin tarjonnan omien sivujensa osaksi. 
	”Lähetämme ikään kuin postia itsellemme eli paketoimme ensin tiedon helposti hyödynnettäväksi ja puramme sen sitten omaan käyttöömme”, Nylamo kuvailee järjestelmää.
	Tulevaisuudessa tarjolla saattaa olla yhä enemmän erilaisia päätelaitteita.
	VR vaimentaa vaunuja kännyköitä rajoittaen

	(Digitoday 26.11.2004)
	Valtion Rautatiet aikoo hillitä kännyköiden käyttöä Intercity2-junissa. Päivän Helsingin Sanomien mukaan VR ryhtyy ensi vuoden alkupuolella kokeilemaan junissa hiljaisia osastoja, joissa matkapuhelimen käyttö on tyystin kielletty.
	Kokeilun taustalla on matkustajien palautevyöry matkapuhelinmelusta. Kännyköiden käyttö on yleistynyt junissa sen jälkeen, kun niiden kuuluvuutta parannettiin viisi vuotta sitten.
	Kännyköiltä kielletyt osastot merkitään aikataulutietoihin. IC2-junissa kielto tulee koskemaan ensimmäisen vaunun alakertaa.
	Sarjakuvat tulossa puhelimiin

	(MTV3 05.11.2004)
	Multimediapuhelimen omistajat voivat pian tilata sarjakuvia suoraan kännykkään. Tampereella alkaa ensi viikon alussa kaksipäiväinen työpaja, jossa sarjakuvataiteilijat pyrkivät saamaan aikaan matkapuhelimen pienelle näytölle sopivaa jälkeä. 
	”Työpajassa tutkitaan millaisia sarjakuvia kännykkään voi tehdä. Luultavasti teemme strippejä, pilakuvia ja ehkä pieniä animaatioita, kertoo Tampereen Sarjakuvaseuran sihteeri Reima Mäkinen. 
	Sarjakuvat toimivat uusissa värinäytöllisissä puhelimissa. Sarjakuvaviestin tarkkaa hintaa Mäkinen ei osaa vielä sanoa, mutta kertoo, että tekijät eivät saa voittoa mobiilisarjakuvista. 
	Työpajan järjestävät Tampereen Sarjakuvaseura, Media Tampere Oy ja Viestinnän osaamiskeskus. Kännykkäsarjakuvia kehittelee miesvoittoinen joukko Tampereelta ja muualta Suomesta. Mäkinen kertoo, että niin sanottuja suuria nimiä ei ole projektissa mukana. Kännykkäsarjakuviin voi tutustua verkossa osoitteessa www.sarjakuviaruutuun.fi.
	Sulakkeen pelihotelli voitti Uudenmaan Innosuomi-kilpailun (Digitoday 25.10.2004)
	Peliyhtiö Sulakkeen kehittämä Habbo Hotel –pelimaailma voitti Uudenmaan piirin Innosuomi-kilpailun. Tämänvuotisen kilpailun teemana on "Luovuus ja pk-yritykset – henkinen omaisuus ja innovaatiot hyvinvoinnin edistäjinä".
	Habbo Hotel on nuorille suunnattu online-pelimaailma. Se on yhteisöllinen, monen pelaajan verkkopeli, jossa nuoret luovat itselleen virtuaalisen hahmon, joka seikkailee hotellissa muiden hahmojen kanssa.
	Sulakkeen mukaan Habbo Hotel tarjoaa nuorille väkivallattoman, positiivisen ja turvallisen peliympäristön, jossa he voivat tavata ystäviä ja tutustua uusiin ihmisiin.
	”Habbo Hotel on jo nyt kävijämäärällä mitattuna yksi maailman suosituimmista nuorisosivuista. Olemme rakentamassa Habbosta maailmanluokan nuorisobrändiä. Tämän vuoden aikana tavoitteena on nostaa kuukausittainen kävijämäärä kolmeen miljoonaan, Sulake Corporationin toimitusjohtaja Timo Soininen sanoo.
	Kilpailussa palkittiin myös Nexstimin kehittämä aivokuoren toimintakykyä ja terveyttä mittaava Navigated Brain Stimulation –laitteisto sekä rakennusteollisuuteen linjastoja ja kokonaisprosesseja kehittävä Rosette Systems.
	Kaikki kolme nyt palkittavaa osallistuvat tasavallan presidentin Innosuomi-kilpailuun, jonka tulokset julkistetaan marraskuussa.
	INNOSUOMI 2004 -palkitut: sykeanalyysiteknologiasta pitoteippiin (Tekes 18.11.2004)
	Tasavallan presidentti Tarja Halosen myöntämät INNOSUOMI-palkinnot 2004 jaettiin Helsingissä 16.11.2004. INNOSUOMI-palkinnon saivat Firstbeat Technologies Oy, Jaspicom Oy, Nexstim Oy, Rosette Systems Oy sekä Startex Oy.
	INNOSUOMI 2004 -kilpailun teema oli tänä vuonna Luovuus ja pk-yritykset - henkinen omaisuus ja innovaatiot hyvinvoinnin edistäjinä. 
	Palkinnon saivat seuraavat yritykset ja innovaatiot:
	Firstbeat Technologies Oy, Jyväskylä: Sykeanalyysiteknologia, jonka avulla sydämen sykevälimittausta analysoimalla pystytään tuottamaan tarkkaa ja monipuolista tietoa kehon toiminnoista ja elämäntapojen terveysvaikutuksista.
	Jaspicom Oy, Hämeenlinna: Älyistuin - kääntyvä auton etuistuin kääntää etupenkillä istuvan henkilön, jolloin autoon on helppo istuutua tai nousta pois. Älyistuinta ohjataan yksinkertaisella kauko-ohjaimella.
	Nexstim Oy, Helsinki: Suunnattu aivostimulaatio (NBS) on menetelmä, jolla voidaan mitata yksilöllisesti keskushermoston toimintakykyä ja terveyttä. 
	Rosette Systems Oy, Vihti: Rakennuselementtien ja kattoristikoiden valmistus ohutteräksestä CAD-ohjatulla automaattisella prosessilla.
	Startex Oy, Hollola: Start Grip Tape –pitoteippi maastohiihtosuksille ratkaisee perinteisen hiihdon harrastajien ainaiset voiteluongelmat. Start Pitoteipillä saadaan suksiin pito, joka kestää toimivana jopa 250 km:n hiihtomatkan.
	Lisäksi Soputuote Ky Rovaniemeltä sai kunniamaininnan kehittämästään kokoontaitettava SOPU-elintarvikekuivurista.
	Kilpailuun tuli kaikkiaan 171 ehdotusta 35 eri toimialalta. Kolme eniten edustettua toimialaa olivat ICT-, puunjalostus- ja terveys- ja liikunta-ala. Aktiivisimmat maakunnat ehdokashankinnassa olivat Uusimaa, Etelä-Karjala ja Kainuu. Asukaslukuun nähden eniten ehdotuksia tehtiin Kainuussa.
	INNOSUOMI on perustettu vuonna 1994 ja sen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Valtakunnalliset INNOSUOMI-palkinnot jaetaan vuosittain tunnustukseksi ja kannustukseksi ansiokkaasta innovatiivisesta yrittäjyydestä. 
	INNOSUOMEN taustavoimina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Keksintösäätiö, Keskuskauppakamari, Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Jobs and Society, Suomen Yrittäjät, Tekes, TE-keskukset, Työministeriö sekä maakuntaliitot, oppilaitoksia ja muita innovaatiotoimintaa tukevia organisaatioita.
	Pääministeri palkitsi tietoyhteiskunnan parhaat käytännöt (Digitoday 23.11.2004) 
	Pääministeri Matti Vanhanen palkitsi eilen tietoyhteiskunnan parhaita käytäntöjä. Pääpalkinto ja 20.000 euron palkintosumma luovutettiin Plusdial Oy:n tuottamalle kännykkälippupalvelulle, joka on käytössä Helsingin alueen joukkoliikenteessä.
	Palvelu valikoitui ihmisten arkea eniten helpottavaksi tietoyhteiskuntakäytännöksi 198 ilmoittautuneen käytännön joukosta. 
	Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaan sisältyvän Pääministerin parhaat käytännöt –kilpailun palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Koulutuskeskus Dipolissa. Kilpailun palkintosumma oli yhteensä 80.000 euroa. 
	Kilpailussa jaettiin lisäksi viisi 10.000 euron palkintoa. Palkinnon saivat Lahden langattomat terveydenhuollon ajanvarauksen sovellukset (hammasaikapilotti), Turun koululaitoksen käsityön virtuaaliluokat, ProCountor International Oy:n taloushallinnon sovellus, YTV:n reittiopas sekä Kuusamon kaupungin strategiatyö, jonka seurauksena alueelle on luotu uusia työpaikkoja. 
	Lisäksi kilpailun osana toteutetussa Julkisten verkkopalveluiden laatukilpailussa palkittiin parhaita julkishallinnon verkkopalveluita ja Internet-sivuja. 
	Parhaiden käytäntöjen palkitsemisen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä. Tavoitteena on edistää tietoyhteiskuntaan liittyvien hyvien käytäntöjen leviämistä koko yhteiskunnassa sekä kannustaa innovatiivisuuteen ja käytäntöjen jatkokehitykseen. 
	Tavoitteena on myös parantaa innovaatioiden pääsyä kansainvälisille markkinoille. Kilpailussa palkitut käytännöt tulevat olemaan esillä muun muassa ensi vuonna Tunisissa järjestettävän YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen Suomen osastolla.
	Joulupukki syventyy teknologiaan

	(Digitoday 16.11.2004)
	Joulupukki on saanut oman teknologiapuiston Rovaniemelle aivan lentokentän läheisyyteen Napapiirille. Santa's Technology Park vihitään käyttöön ensi viikon perjantaina.
	Teknologiapuisto keskittyy matkailua tukevaan elämys- ja sisällöntuotantoon, mobiiliteknologiaan, kylmä- ja talviteknologiaan sekä hyvinvointiteknologiaan.
	Puiston sijainnin Napapiirillä luotetaan takaavan yrityksille mainion markkinoinnillisen aseman, näkyvyyden, tuotekehittely- ja testausympäristön sekä erinomaisen lähestymiskanavan yksityisiin kuluttajiin.
	Santa's Technology Park on osa Aurora Borealis -kokonaisuutta, joka on Euroopan pohjoisin luoviin ratkaisuihin erikoistunut teknologiakeskus hyödyntäen kansainvälistä matkailua sekä Lapin ja joulun teemoja.
	Teknologiapuiston kerrotaan herättäneen maailmanlaajuista kiinnostusta.
	Älykkäät pikkuhousut viilentävät alapäätä

	(Digitoday 08.10.2004)
	Pikkuhousut ja rintaliivit ovat tulevaisuudessa paljon muutakin kuin suojaa ja lämpöä tarjoavia vaatekappaleita. Suomalainen Clothing+ kehittää kovaa vauhtia älykkäitä tekniikoita alusvaatefirmoille. Yhtiön toimitusjohtaja uskoo, että kysyntää löytyy muun muassa viilentäville alusvaatteille.
	Tulevaisuuden alushousut mittaavat kehon ruumiintoimintoja, lämpötilaa, sykettä ja viilentävät hikisiä paikkoja. Näin uskoo ainakin suomalainen Clothing+, joka on erikoistunut älykkäisiin vaatteisiin.
	Reiman sisaryhtiön Clothing+:n tuotevalikoimasta löytyy jo nyt muun muassa uimahousuihin asennettava matkamittari ja valokuituhaalari, joka syttyy ja sammuu käden liikkeistä.
	Kansainvälinen Semantic Web Challenge –palkinto Suomeen (Tekes 14.10.2004)
	Suomessa kehitetty web-palvelu 'MuseoSuomi - Suomen Museot semanttisessa webissä' on valittu kansainvälisen Semantic Web Challenge Award 2004 -kilpailun kolmen palkinnonsaajan joukkoon. Palkittavat sovellukset esitellään Japanin Hiroshimassa marraskuun 7.-11. päivinä pidettävässä 3rd International Semantic Web Conference –kokouksessa, jossa myös julkistetaan kolmen finalistin keskinäinen järjestys. 
	MUUT UUTISET
	Yle: Radio Finland valtion vastuulle 

	(SR Sisuradio 06.10.2004)
	Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja esittää, että Radio Finlandin toiminta turvattaisiin Suomen valtion suoralla rahoituksella. 
	Ylen johto on uhannut lopettaa tavanomaiset ulkomaanlähetykset vuoden 2006 loppuun mennessä. Tiistaina 5.10. ulkosuomalaisparlamenttia kuullut hallintoneuvoston puheenjohtaja Markku Laukkanen rauhoittelee kuitenkin, ettei mitään päätöksiä vielä ole tehty.
	Neljä presidenttiä suurten suomalaisten finaaliin (Helsingin Sanomat 31.10.2004)
	Tasavallan nykyinen presidentti Tarja Halonen on ainoa nykysuomalainen ja ainoa nainen, joka selvisi kymmenen suosituimman joukkoon Suuret suomalaiset -äänestyksen ensimmäisellä kierroksella. Yleisradion helmikuussa järjestämän äänestyksen tulos paljastettiin suorassa tv-lähetyksessä.
	Halosen lisäksi kymmenen kärkeen nousivat Suomen kirjakielen isä Mikael Agricola, jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth, presidentti Urho Kekkonen, kansalliskirjailija Aleksis Kivi, Kalevalan isä Elias Lönnrot, marsalkka C. G. E. Mannerheim, presidentti Risto Ryti, säveltäjä Jean Sibelius ja arkkiatri Arvo Ylppö.
	Suuret suomalaiset -äänestykseen saapui yli 70.000 vastausta. Sadan eniten ääniä saaneen listalle nousi 32 henkilöä, joita ei ollut mainittu asiantuntijaraadin ehdolle panemien 99 nimen joukossa. Sijoille 11–100 yltäneet ovat listassa mukana äänimääriensä antamassa järjestyksessä, mutta itse äänimääriä Yleisradio ei kerro. Kymppikärjen perässä ensimmäisenä komeilee mäkihyppääjä Matti Nykänen, sitten tulee maailman pisin mies Väinö Myllyrinne ja 13. sijalla on rocktähti Ville Valo. Naisia kärjen jälkeisellä listalla oli 22, heistä ensimmäisenä 19. sijalla kirjailija Tove Jansson, ja elossa olevia suomalaisia 33.
	Sunnuntaina alkaneella toisella äänestyskierroksella katsojat valitsevat kymmenen eniten ääniä saaneen joukosta suurimman suomalaisen. Tulokset julistetaan itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta.
	Ranskan ritarikuntien ritarimerkkejä Suomeen (Helsingin Sanomat 21.10.2004)

	Ranskan Suomen-suurlähettiläs Jean-Jacques Subrenat on luovuttanut Arts et Lettres –ritarikunnan ritarimerkin Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen johtajalle Iris Schwanckille sekä Palmes académiques –ritarikunnan ritarimerkit Suomen lääkäriliiton toiminnanjohtajalle Markku Äärimaalle, dosentti Osmo Pekoselle ja professori Pekka Neittaanmäelle.
	Uosukaiselle valtioneuvoksen arvonimi

	(Helsingin Sanomat 27.11.2004)
	Eduskunnan entiselle puhemiehelle Riitta Uosukaiselle on myönnetty valtioneuvoksen arvonimi. Tasavallan presidentin myöntämä valtioneuvoksen arvonimi on hyvin harvinainen ja Uosukainen on ensimmäinen nainen, jolle se on myönnetty.
	Uosukaisen arvonimiesityksen taustalla oli eduskunnan kansliatoimikunta. Esityksen on allekirjoittanut puhemies Paavo Lipponen (sd.).
	Suomessa on ollut aiemmin seitsemän valtioneuvosta. Heistä elossa on vain entinen pääministeri ja pankinjohtaja Harri Holkeri. Muuta valtioneuvokset ovat olleet presidentti J.K. Paasikivi, professori Emil Setälä, maaherra Yrjö Pehkonen, pääministeri K-A. Fagerholm, pääministeri Martti Miettunen ja pääministeri Johannes Virolainen.
	SDP:n entiselle puheenjohtajalle, kansanedustajalle, ministerille ja europarlamentaarikolle Pertti Paasiolle presidentti myönsi ministerin arvonimen.
	Myös ministeri on hyvin arvostettu arvonimi, vaikka ministereitä onkin ollut tuntuvasti enemmän kuin valtioneuvoksia. Yhteiskunnassa aktiivisesti toimivia ministerin arvonimen saajia on edelleen useita.
	Suomalainen elinkeinoelämä sai perjantaina kaksi uutta vuorineuvosta. Tämän halutun arvonimen saivat Schenker Oy:n toimitusjohtaja Henry Fagerström ja SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila. 
	Uusia kauppaneuvoksia ovat hallituksen puheenjohtaja Mikael von Frenckell, toimitusjohtaja Clas Hagström, toimitusjohtaja Timo Hanttu, toimitusjohtaja Ralf Sandström ja diplomikauppias Heikki Takamäki. Teollisuusneuvoksen arvonimen sai toimitusjohtaja Jorma Lillbacka.
	Tasavallan presidentti myönsi tällä kertaa 130 arvonimeä. Esityksiä arvonimien saajiksi oli kaikkiaan 190. Arvonimistä kertyy valtio kassaan veroja miltei 850.000 euroa. Arvonimiä myönnetään yleensä kahdesti vuodessa. 
	Päivi Setälälle Villa Lanten mitali

	(Yle Online 05.11.2004)
	Professori Päivi Setälä on saanut Suomen Rooman-instituutin Villa Lanten hopeisen ansiomitalin. Setälä on tutkinut mm. Roomaa ja eurooppalaisuutta. 
	Palkinnon myöntämisperusteissa sanotaan, että Setälän elämäntyö liittyy kiinteästi Roomaan, eurooppalaisuuteen sekä Suomen ja muun Euroopan välisiin suhteisiin.
	Professori Setälä on ollut mukana Villa Lanten toiminnassa neljä vuosikymmentä. Hän toimi instituutin johtajana vuosina 1994 - 1997. Vuodesta 1999 hän on toiminut säätiön valtuuskunnan puheenjohtajana.
	Setälä toimii tällä hetkellä mm. Helsingin yliopiston historian laitoksen dosenttina.
	Villa Lante on myöntänyt myös kaksi pronssista ansiomitalia. Ne saivat dosentit Reijo Pitkäranta ja Antero Tammisto.
	Pitkäranta on latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden lehtori Helsingin yliopistossa. Tammisto on tunnettu Rooman historian tutkija.
	Palkinnot jakoi Rooman-instituuttia ylläpitävä säätiö Institum Romanum Finlandiae.
	Yhdysvallat varoittaa kansalaisiaan Suomessa (Helsingin Sanomat 01.11.2004)
	Yhdysvaltain Helsingin lähetystö on julkaissut verkkosivuillaan Pohjoismaissa ja Baltiassa oleville kansalaisilleen tiedotteen, jossa kerrotaan kasvaneesta uhasta erityisesti julkisen liikenteen asemilla. Yhdysvaltain ulkoministeriön antamasta varoituksesta kertoi uutistoimisto AFP. Mitään erityistä Suomea tai Baltiaa koskevaa ei löydy Yhdysvaltain ulkoministeriön sivuilta, joilla julkaistaan varsinaiset matkustusvaroitukset.
	Helsingin-lähetystön sivuilla Yhdysvaltain kansalaisia kehotetaan tarkkaavaisuuteen, mutta terrorismia tai mitään muutakaan erityistä uhkaa ei eritellä. 
	Suojelupoliisin terrorismin torjunnan päällikkö Paavo Selin vakuutti Ylen Aamu-tv:n haastattelussa, ettei erityistä syytä huoleen ole. "Yhdysvalloilla on alhaisempi kynnys varoittaa kansalaisiaan erilaisista ajankohtaisista tapahtumista. Meillä ei ole mitään erityistä konkreettista tietoa, joka meidän osalta olisi pakottanut tällaiseen varoittamiseen." Selinin mukaan huhuja liikkuu aina, ja viranomaiset tarkistavat niiden aiheellisuuden.
	YK: Suomen tunnustettava oikeus aseistakieltäytymiseen
	(Helsingin Sanomat 05.11.2004)
	YK:n ihmisoikeuskomitea kehottaa Suomea tunnustamaan oikeuden aseistakieltäytymiseen sekä sodan että rauhan aikana. Komitea pahoittelee myös sitä, että siviilipalvelus vaihtoehtona asepalvelukselle on rankaisevalla tavalla pitkä. YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta valvova komitea toistaa päätelmissään huolensa siitä, että Jehovan todistajille myönnettyä suosituimmuuskohtelua ei ole laajennettu koskemaan muita aseistakieltäytyjäryhmiä.
	Komitea on huolissaan myös mm. esitutkinnan aikaisista pidätyksistä poliisiasemilla ja Suomen romaniväestön kohtelusta. Myös Suomen palkkatasoissa on komitean mukaan edelleen sukupuoleen liittyviä eroja. Ulkoministeriö esitteli YK:n ihmisoikeuskomitean antamia päätelmiä ja suosituksia Helsingissä perjantaina.
	Suomen sota-ajan ihmisluovutukset tutkitaan (Nelonen 3.11.2004
	Seitsenhenkinen tutkijaryhmä on tällä viikolla alkanut selvittää Suomen sodanaikaisia ihmisluovutuksia Saksaan ja Neuvostoliittoon.
	Nelivuotisen tutkimushankkeen aikana selvitetään myös sotavankien kuolemia.
	Kotimaisten lähteiden lisäksi ryhmä käy läpi myös ulkomaiset arkistot.
	Kohu Suomen sodanaikaisista ihmisluovutuksista alkoi tästä kirjasta. Tutkija Elina Sana paljasti Tieto-Finlandialla palkitussa kirjassaan, että Suomi luovutti toisen maailmansodan aikana Saksaan sekä siviilejä että sotavankeja. Osa luovutetuista päätyi keskitysleireille.
	Saksaan luovutettiin tämänhetkisten tietojen mukaan noin kaksi ja puoli tuhatta ihmistä. Neuvostoliittoon palautettujen määrä liikkuu kymmenissä tuhansissa.
	Lopullisia tutkimustuloksia odotellaan neljän vuoden päästä.
	Luottamus oikeuslaitokseen kohtuullisen hyvällä tasolla (Oikeusministeriö 09.11.2004)
	Kansalaisten luottamus oikeuslaitokseen on Suomessa kohtuullisen hyvällä tasolla, todetaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen katsauksessa, jonka se julkisti 9. marraskuuta yhdessä oikeusministeriön kanssa.
	Oikeusolot 2004 -katsauksessa luodaan monipuolista kuvaa oikeudellisista oloista Suomessa.
	”Toisaalta esimerkiksi lainvalmisteluun ja lakien laatuun on katsauksen mukaan edelleen syytä kiinnittää huomiota”, totesi oikeusministeri Johannes Koskinen.
	”Tuomioistuinlaitoksen osalta katsauksessa nostetaan esille muun muassa se, että tuomioistuimissa käsiteltävien riita-asioiden määrä on viime vuosina vähentynyt ja oikeudenkäyntikulut kasvaneet”, Koskinen jatkoi.
	”Katsaus pyrkii antamaan tutkimukseen ja järjestelmällisesti koottuun tietoon pohjautuvaa kokonaiskuvaa maamme oikeusjärjestelmästä, sen toimivuudesta, vahvuuksista ja ongelmista. Painopisteenä on oikeuden tosiasiallinen saatavuus. Oikeusoloja tarkastellaan ihmisten arkielämän tasolla, jossa erilaiset toimielimet toimivat ja jossa oikeudellisia ongelmia käytännössä kohdataan ja ratkotaan”, totesi Koskinen.
	Poliisi ottaa käyttöön uudet näköseulataulut: Kuljettajien ajokunnon valvonta tehostuu
	(Sisäasiainministeriö 26.10.2004)
	Näkökatsastus 2004 -kampanjaan liittyvät tutkimustulokset osoittavat, että kuljettajien näkökyvyn testaamiselle liikenteessä on tarvetta. Tulosten mukaan 2,4 prosenttia testatuista kuljettajista ei täyttänyt ajokorttinsa edellytyksenä olevia näkökykyvaatimuksia.
	Poliisi aloittaa näkötestaukset liikenteessä välittömästi, kun testaukseen käytettävät näköseulataulut ja niiden käyttöön liittyvät ohjeet saadaan jaettua liikennevalvontaa suorittaville poliisipartioille. Näkökyvyn testaus suoritetaan poliisin toimesta yksinkertaisella testitaululla, jonka poliisi näyttää ajoneuvon kuljettajalle neljän metrin etäisyydeltä. Testaus tapahtuu hyvin nopeasti eikä edellytä erityisiä valmisteluja.
	Kuljettajat, joiden näkökyky on poliisin tekemän testin mukaan selvästi heikentynyt tai niin huono, ettei se oikeuttaisi ajoneuvon kuljettamiseen, määrätään kohtuullisessa ajassa esittämään todistus näkökyvystään asuinpaikkansa poliisille. Jos liikenteessä tavataan näkökyvyltään täysin liikenteeseen sopimaton kuljettaja, laaditaan tapauksesta rikosilmoitus ja jatkotoimet päätetään esitutkinnan jälkeen. Sellaisille kuljettajille, joiden ajokortissa edellytetään silmälasien käyttöä, mutta jotka tavataan tien päältä ilman laseja, voidaan asiasta kirjoittaa heti sakko. 
	Poliisille annetaan erilliset ohjeet näköseulataulun käytöstä ja muista asiaan liittyvistä menettelytavoista.
	Poliisi sai lahjoituksena ensimmäiset 500 kappaletta näkötarkastuksiin käytettävää näköseulataulua.
	HS Gallup: Joka toinen pääkaupunkilainen kannattaa Suur-Helsinkiä
	(Helsingin Sanomat 13.10.2004) 
	Helsingin ja Vantaan asukkaista noin puolet olisi valmis liittämään pääkaupunkiseudun kolme suurta kaupunkia yhdeksi suurkaupungiksi, käy ilmi Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämästä mielipidekyselystä.
	Ajatus pääkaupunkiseudun kaupunkien yhdistämisestä nousee aika ajoin esiin ratkaisuna muun muassa seudun liikenneongelmiin ja tonttipulaan. Usein keskustelu on tyrehtynyt siihen, ettei Espoo suostu luopumaan itsenäisyydestään. Mikään ei näytä muuttuneen. HS-Gallupin mukaan espoolaisista vain neljännes olisi valmis yhdistämään pääkaupunkiseudun kaupungit.
	Joka kolmas suomalainen uskoo telepatiaan

	(MTV3 01.11.2004) 
	Reilu kolmannes suomalaisista pitää telepatiaa todellisena ilmiönä, vaikkei sitä ole voitu tieteen keinoin todentaa. 
	Tiedebarometri 2004 -kyselystä käy ilmi, että telepatiaan uskovat eniten pohjoissuomalaiset 46-55-vuotiaat naiset, joilla ei ole ammatillista koulutusta. Telepatiaan uskovia on paljon myös muun muassa eläkeläisten ja työttömien joukossa. Sen sijaan enemmistö opiskelijoista, johtajista ja ylemmistä toimihenkilöistä ei telepatiasta piittaa. 
	Suomalaisten tiedeasenteita selvittäneeseen kyselyyn osallistui reilut 1000 vastaajaa. Tieteen tiedotus ry teetti kyselyn Yhdyskuntatutkimus Oy:llä. 
	Lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ennätysmäärä ilmoituksia 
	(Helsingin Sanomat 12.10.2004)
	Lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä poliisille tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi rajusti viime vuonna. Ilmoituksia tehtiin 718, mikä on 28 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Ilmoitusten määrä on pysynyt korkeana tänä vuonna. Kasvun uskotaan johtuvan Stakesin viime vuonna antamista uusista ohjeista, joiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden tulee aina ilmoittaa pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön 
	epäilyistä lastensuojeluun. Sieltä asiasta ilmoitetaan poliisille. Aiemmin tapauksia selvitettiin ensin terveydenhuollossa ja vain osa eteni poliisitutkintaan. Uusilla ohjeilla pyritään suojaamaan niin työntekijöitä, lapsia kuin perheitä.
	Eniten ilmoitusten määrä kasvoi Lapin ja Länsi-Suomen lääneissä. Vain Oulun läänissä ilmoitusten määrä laski. Lukumääräisesti ilmoituksia tehtiin selvästi eniten Etelä-Suomen läänissä, 284, ja Länsi-Suomen läänissä, 266 kappaletta.
	Jungner valittiin Yleisradion johtoon 

	(Yle Online 16.11.2004)
	Yleisradion uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu oikeustieteen lisensiaatti Mikael Jungner (sd.). Yleisradion hallintoneuvosto päätti asiasta tiistai-iltana. 
	Hallintoneuvoston jäsenet Irina Krohn ja Annika Lapintie halusivat toimitusjohtajan paikan avoimeen hakuun, mutta esitys hylättiin. Tämän jälkeen Jungner valittiin tehtävään yksimielisesti.
	Jungner, 39, siirtyy Yleisradion palvelukseen vuoden alusta alkaen ja toimitusjohtajan tehtävän hän ottaa vastaan 1.5.2005.
	Jungner sanoi Yleisradion haastattelussa, että hänen tavoitteenaan on julkisen palvelun laadukas tarjoaminen jatkossakin.
	”Tämä tarkoittaa vastuun kantoa rahoista ja niiden käytöstä. Toisaalta Ylen pitäisi olla teknologisen kehityksen hermolla, jotta yhtiö voisi olla rakentamassa kaiken kansan tietoyhteiskuntaa”, Jungner muotoili.
	Microsoft Oy:n tietoyhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana työskentelevä Jungner on toiminut aiemmin mm. pääministeri Paavo Lipposen erityisavustajana.
	Nykyisen toimitusjohtajan Arne Wessbergin kautta jatketaan 30.4.2005 saakka. Sen jälkeen Wessberg jatkaa erityistehtävissä, jotka liittyvät hänen kansainvälisiin tehtäviinsä.
	Ylen nykyisen toimitusjohtajalle Arne Wessbergille on haettu seuraajaa syyskuun lopusta, jolloin tehtävään ehdolla ollut Jouni Backman vetäytyi ehdokkuudesta kannatuksen puutteessa. 
	Finnairilla taas outo aselasti

	(Digitoday 30.09.2004)
	Tulli on takavarikoinut taas ison erän aseita, joita on yritetty salakuljettaa Suomen kautta. Finnairin koneen lastina oli tällä kerralla sotilasaseita. Aseet olivat pääasiassa käsiaseita. Asiasta kertoo Ylen tv-uutiset.
	Takavarikon tulli ja puolustusministeriö vahvistavat. Aseet ovat nyt tullin hallussa. Arkaluontoisesta tapauksesta viranomaiset eivät muuta kerro. Finnairille tapaus on jo toinen lyhyen ajan kuluessa ja vähintäänkin nolo. Finnair ei asiaa halunnut kommentoida.
	Edellisen kerran luvaton asekuljetus tuli julki viikonloppuna, kun Finnairin koneesta löytyi jo helmikuussa 600 kiloa rynnäkkökivääreitä ilman minkäänlaisia lupia. Aseet tulivat Suomeen Amsterdamista ja ne olivat matkalla Singaporeen, jonne ne on jo lähetetty. Rynnäkkökivääri-tapauksen tutkinta ei ole vielä valmis.
	Kun Suomesta tai Suomen kautta kuljetetaan aseita, tarvitaan siihen aina lupa.
	Suuret huumetakavarikot Hangossa

	(Helsingin Sanomat 20.10.2004)
	Tulli on tehnyt kaksi suurta huumetakavarikkoa Hangossa. Runsas kuukausi sitten tulli takavarikoi ensin noin 3.400 subutex-tablettia, jotka yritettiin salakuljettaa maahan suklaakonvehtirasioissa. Pari päivää myöhemmin paljastui henkilöauton kätköstä sadan kilon hasislasti. Raaseporin käräjäoikeus on vanginnut salakuljetusta yrittäneet miehet.
	Subutex-tabletti erän kauppahinta Helsingissä olisi ollut noin 102.000 euroa ja hasiksen katukauppahinta olisi ollut nykyisin noin miljoona euroa, ja siitä olisi saanut 300.000 kerta-annosta.
	Sananvapauden voitto (Iltalehti 17.11.2004)

	Iltalehti voitti Euroopan ihmisoikeustuomio-istuimeen viemänsä jutun sananvapauden rajoista. Suomalaisten tuomioistuinten tuomiot Iltalehteä vastaan katsottiin sananvapauden rajoittamiseksi. Suomen valtio joutuu maksamaan korvauksia Iltalehdelle. 
	Iltalehti sai kertoa kansanedustajan miehen mukiloineen poliisia. Näin päätti Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) tuomiossaan, jossa katsotaan Suomen rajoittaneen sananvapautta. Tuomion mukaan Iltalehden artikkelissa mainitut seikat eivät olleet miltään osin kiistanalaisia ja poliitikkojen on kestettävä enemmän median taholta kuin tavallisten kansalaisten.
	EIT teki vastaavan päätöksen myös sanomalehti Pohjalaisen osalta. Pohjalainen sai tuomion lehden kerrottua kirurgin alkoholiongelmasta ja potilaan kuolemasta leikkauksessa.
	Iltalehteä jutussa avustanut asianajaja Matti Wuori katsoo, että EIT:n tuomiot ovat hyvin merkittävä vedenjakaja suomalaisessa sananvapaudessa.
	”Demokraattisessa yhteiskunnassa on sallittava kärkevä, räväkkä, jopa liioiteltu journalismi, etenkin jos se koskee vallankäyttöä. Tämä olisi syytä ottaa nyt hyvin tarkkaan huomioon myös tuomioistuinkäytännössä”, Wuori korostaa.
	”Tässä päätöksessä kiinnitettiin huomiota myös suuriin vahingonkorvauksiin. Iltalehden jutussa kansanedustaja sai 175.000 markkaa vahingonkorvausta. Se on 35 kertaa niin paljon kuin esimerkiksi raiskauksen tai törkeän ryöstön uhri saa meillä keskimäärin korvausta”.
	Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Iltalehden silloisen päätoimittajan, MTV:n nykyisen toimitusjohtajan Pekka Karhuvaaran sananvapautta on loukattu. Karhuvaara joutui aiemmin kantamaan henkilökohtaisen vastuunsa suomalaisissa oikeusistuimissa.
	Ulvilasta löytyi keskiaikainen aarre

	(Helsingin Sanomat 14.10.2004)
	Ulvilan keskiaikaisen kirkon korjauksen yhteydessä on tehty arvokas aarrelöytö. Raha- ja esinelöytö tuli esiin kirkon pohjoispuolelta sakariston ulkopuolelta, kun kirkon sokkelia kaivettiin viime tiistaina esiin lapiolla.
	Löytö käsittää satoja keskiaikaisia hopearahoja, jotka oli sijoitettu nahkapussissa keskiaikaiseen, koristeellisen kannuun. Rahalöydön alta tuli esiin myös lapsen hauta. Aarre ja hauta eivät välttämättä liity toisiinsa, mutta yhtäaikaista hautaamista ei voida ennen tarkkoja tutkimuksia myöskään sulkea pois.
	Asiantuntijoiden mukaan aarrekätkö on erittäin harvinainen. Kaikkiaan keskiaikaisia raha-aarteita on löydetty Suomessa vajaa 30. Ulvilan löytö on yksi suurimmista.
	Eteläisen Suomen asutushistoriaan uusi luku

	(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2004)
	Lahden kaupunginmuseon viime kesän tutkimuksissa löytynyt Karjalan Kannaksen Antrean Suuren Kelpojärven asutuspaikka on varmistettu 10.500 vuoden ikäiseksi.
	Arkeologi Hannu Takalan mukaan Kannaksella ja Porvoonjoen yläjuoksulla tehdyt arkeologiset tutkimukset osoittavat yhdessä, että eteläisessä Suomessa on ollut asutusta runsaammin ja laajemmin kuin tähän saakka on arvioitu.
	Suuren Kelpojärven asuinpaikka on ensimmäinen kuuluisaa Antrean verkkolöytöä vanhempi löytö Kannakselta. Suuren Kelpojärven asutuspaikka ajoitettiin tutkimuksissa 200 vuotta vanhemmaksi kuin verkkolöytö.
	Avaruusmyrsky tuo revontulia eteläänkin

	(Helsingin Sanomat 09.11.2004) 
	Sodankylässä havaittiin maanantain vastaisena yönä harvinainen revontulikruunu. Ilmiö on revontulivalosta muodostuva kruunumainen muodostelma, joka pysyy tavallisista revontulista poiketen paikoillaan jopa useita kymmeniä minuutteja. Jos pilvet eivät ole esteenä, näkynee revontulia Etelä-Suomenkin taivaalla lähi-iltoina.
	Auringossa tapahtuneiden hiukkaspurkausten sarja on saattanut maapallon magneettikentän myrskyiseen tilaan. Ilmatieteen laitoksen mittaustulokset osoittivat sunnuntaina iltayöstä suurinta mahdollista magneettisen kentän häiriötilaa. Suurimmat magneettiset häiriöt tapahtuvat napa-alueiden tuntumassa pohjoisella ja eteläisellä pallonpuoliskolla. Magneettikentän myrsky johtuu perjantaina 5. 11. auringossa tapahtuneiden hiukkaspurkausten sarjasta. Myrsky voimistuu keskiviikkona tai torstaina, jolloin 6. 11. 
	ja 7. 11. tapahtuneet auringonpurkaukset osuvat Maahan.
	Auringonpurkauksista ei ole haittaa ihmisille, mutta maapallon ympärille muodostuvat suuret sähkövirrat, hiukkaskertymät ja korkeataajuinen radiosäteily voivat aiheuttaa häiriöitä satelliitteihin. Vastaavanlaisia suuria magneettisia myrskyjä havaittiin myös viime vuonna loka–marraskuun vaihteessa, kertoo tutkimuspäällikkö Heikki Nevanlinna Ilmatieteen laitoksesta. Niistä aiheutui muun muassa Ruotsin Malmössä niin paljon häiriöitä, että syntyi monta tuntia kestänyt sähkökatkos.
	Helsinkiin Suomen korkein asuintalo

	(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2004)
	Helsingin Vuosaareen rakennettava Suomen korkein asuinkerrostalo on saanut rakennusluvan. Rakennus on 26-kerroksinen ja lähes sata metriä korkea. Asuinhuoneistoja on 140. Talon julkisivut päällystetään vaaleanharmaalla betonikivellä.
	Talon rakentaja, YIT-Rakentajat Oy, arvioi talon hinnaksi noin € 35 miljoonaa. Talon pitäisi olla valmis keväällä 2006.
	Rakennuksen turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Palosammutusjärjestelmät ovat huippuluokkaa ja poistumisteihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Taloon tulee 13 hissiä.
	Eroakirkosta.fi kasvattaa suosiotaan

	(Sektori.com 09.11.2004) 
	Eroakirkosta.fi -verkkopalvelun kautta on tänä vuonna eronnut yli 5.000 ihmistä, kertoo palvelua ylläpitävä Tampereen vapaa-ajattelijat ry. Viime vuonna kirkosta eroamistahti kiihtyi loppuvuotta kohden ja sama ilmiö näyttäisi toistuvan myös tänä vuonna, sillä pelkästään lokakuussa eroamisia tapahtui 1.129 kappaletta. Evankelilaisluterilainen kirkko saattaa pian käydä taistoon jäsenistään samoin keinoin, sillä Tampereen seurakunnat ovat varanneet itselleen verkkotunnuksen liitykirkkoon.fi. 
	Tampereen vapaa-ajattelijat ry pyrkii levittämään tieteellistä maailmankatsomusta ja saamaan kaikki uskonnot ja vakaumukset samanarvoiseen asemaan. Yhdistys on aatteensa vuoksi ollut kahnauksissa muun muassa Tampereen kaupungin liikennelaitoksen kanssa suunniteltuaan eroakirkosta.fi –mainoksia busseihin.
	Mira Salo Itämeren kaunein

	(Helsingin Sanomat 03.10.2004)
	Hallitseva Miss Suomi Mira Salo kruunattiin Itämeren kauneimmaksi Miss Baltic Sea –kauneuskilpailussa. 22-vuotias Salo oli myös lehdistön ihannetyttö. MTV3 näytti kisat sunnuntaina, mutta kilpailu käytiin torstaina Tallinkin laivalla.
	Osallistujia oli yhdeksästä maasta. Tämänkertainen voitto oli viides kärkisija Suomelle Miss Baltic Sea -kilpailun 14-vuotisen historian aikana.
	Turkki hyväksyy kansainvälisen rikostuomioistuimen (Helsingin Sanomat 21.10.2004)
	Turkin pääministeri Recep Tayyip Erdogan ilmoitti myöhään keskiviikkoiltana, että Turkki aikoo allekirjoittaa ja hyväksyä kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) perustamissopimuksen. ICC tutkii sotarikoksia, kansanmurhia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan.
	Hollannin Haagissa toimivan tuomioistuimen perustamisesta päätettiin Roomassa heinäkuussa 1998, kun 120 valtiota allekirjoitti sopimuksen. Sopimus tuli voimaan vuonna 2002 60:n valtion ratifioitua sen. ICC:n perustamissopimuksen on ratifioinut 94 maata. Monia on kuitenkin poissa ratifioijien ja siten tuomioistuimen jäsenten joukosta, suurimpina Yhdysvallat, Venäjä, Japani ja Kiina. Yhdysvallat vastustaa tuomioistuimen toimintaa.
	Kansainvälisen rikostuomioistuimen ensimmäisen oikeudenkäynnin odotetaan alkavan ensi vuoden alussa. Tuomioistuimen perustamissopimus tuli voimaan heinäkuussa 2002. ICC voi tutkia vain sellaisia rikoksia, jotka on tehty tuomioistuimen perustamisen eli heinäkuun 2002 jälkeen.
	Kreikka suuttui USA:lle Makedonian tunnustamisesta (Helsingin Sanomat 04.11.2004)
	Kreikka on jättänyt virallisen vastalauseen Yhdysvalloille siitä, että se on tunnustanut Makedonian valtion Makedonia-nimellä, ilmoitti Kreikan ulkoministeri Petros Molyvatis keskiviikkona. Molyvatis sanoi, että vastalause jätettiin Yhdysvaltain Kreikan-suurlähettiläälle välittömästi, kun asia kävi ilmi. "Vastalauseen lisäksi huomautin lähettiläälle niistä kielteisistä vaikutuksista, jotka tämä Yhdysvaltojen yksipuolinen toimi aiheuttaa." Aikaisemmin keskiviikkona makedonialaislähteet kertoivat Yhdysvaltojen tunnustaneen Makedonian Makedoniana.
	Kreikka vastustaa entisen Jugoslavian tasavallan osan nimeämistä Makedoniaksi, koska se katsoo, että ainut oikea Makedonia on Kreikan pohjoinen maakunta, Aleksanteri Suuren syntymäpaikka. Naapurimaat ovat kiistelleet nimestä yli kymmenen vuotta. YK:n johdolla käydyt neuvottelut eivät ole ratkaisseet nimiriitaa. Kreikkalaisten painostuksen takia kansainvälisesti on ollut käytössä nimi "Jugoslavian entinen tasavalta Makedonia".
	Ruokapalsta
	Yrtit ruokana ja mausteena

	Ranskalainen mietelmä toteaa:
	"Ei pidä käyttää vähempää kuin kolmea maustetta niin kuin ovat lukumäärältään kolme sulotarta, mielihyvän jumalattaret - eikä enempää kuin yhdeksää, kuten yhdeksän muusaa, laulun jumalattaret."
	Yrttien käytöllä ei ole selviä rajoja. Silti todelliset yrttien asiantuntijat neuvovat, ettei kahta voimakasta tulisi käyttää yhdessä. Mieluiten yksi voimakas ja yksi tai useampia mietoja vahvan vastapainoksi. Vahvoihin yrtteihin luetaan yleisesti salvia, rosmariini ja väinönputki. Keskivahvoina pidetään basilikaa, kuminaa, tilliä, venkolia, ranskalaista rakunaa, kynteliä, meiramia, minttua, oreganoa ja ajuruohoja. Mietoja yrttejä voidaan käyttää runsaasti ja yhdistellä niitä useimpien muiden kanssa. Niitä ovat mm. ruohosipuli, kirveli ja persilja.
	Yrttimausteista saamme makuelämyksien lisäksi kivennäis- ja hivenaineita, joilla voimme korvata niitä ruokavalion puutteita, joita yksipuoliset viljelymenetelmät ja elintarvikkeiden kovakourainen käsittely aiheuttavat. Korvaa suola maustekasveilla ja -yrteillä. Maistele yrttejä ja käytä niitä, jotka sopivat makuusi. Kynteli, lipstikka, venkoli, kumina ja korianteri ovat tunnettuja suolan korvaajia. Myös kuivattu lehtisellerin lehti on mainiota suolan tilalla. Lasten ruuassa suolan voi korvata miedoilla yrteillä.
	Hienonnetut lehtimausteet lisätään vasta keittämisen jälkeen, mutta kuivatut puolestaan vaativat lyhyen hauduttamisen. Pitkä keittoaika kuitenkin vähentää yrttien makua. Siemenet lisätään aina kypsentämisen alkuvaiheessa, jotta ne ehtisivät antaa makunsa ruualle.
	Kuivatut yrtit ovat yleensä voimakkaampia kuin tuoreet ja jauhetut voimakkaampia kuin murskatut. Tuoreita yrttejä tulisi käyttää 2-3-kertaisesti kuivattuihin verrattuna. Maustamisessa on syytä muistaa, että yrttimausteiden maku voimistuu muutaman minuutin kuluttua. Siksi ne kuuluvat lieden läheisyyteen, eivät niinkään pöytämausteiksi.
	Tehosekoitin ja mortteli ovat hyviä kuivattujen yrttien hienontamisessa. Mitä enemmän yrteissä on leikkuupintaa, sitä enemmän niissä on myös makua. Yrtit kannattaa säilyttää kokonaisina, mikäli tilaa vain riittää. Tuoreita yrttejä silppuaa helpommin saksilla. Jos tuoreita yrttejä jää yli, ne kannattaa pakastaa. Samoin tähteeksi jäänyt yrttitee kannattaa käyttää liemien yms. pohjaksi.
	Kukkien käyttöä ei kannata unohtaa; niillä koristelee ja maustaa vaikkapa kauniit ja herkulliset salaatit. Jos taas haluat tutustua uuteen yrttiin, sekoita sitä voihin tai tuorejuustoon. Seisota ainakin tunti ja maistele sitten vaikkapa voileipäkeksin päällä.
	Tässä muutamia ehdotuksia eri ruoka-aineisiin sopivista yrteistä; näillä uskallat aloittaa ja kokeilla sitten rohkeasti muitakin. Lipstikkaa voit käyttää kaikkeen mihin muuten lisäisit lihaliemikuution.
	KALARUOAT
	Lohikalat: basilika, sitruunamelissa, tilli, kirveli, rakuuna
	Silakka: meirami, oregano, timjami, kirveli, salvia
	Sillit: salvia, timjami, kynteli, meirami, oregano, rosmariini
	Äyriäiset: timjami, basilika, sitruunamelissa, tilli, persilja
	LIHARUOAT
	Naudanliha: rakuuna, rosmariini, timjami, kirveli, persilja
	Sianliha: salvia, timjami, rakuuna, oregano, sitruunamelissa, basilika
	Lammas: rosmariini, basilika, timjami, rakuuna, minttu, salvia
	Poro ja 
	riista: rosmariini, rakuuna, timjami, salvia, basilika, oregano, katajanmarjat
	Jauheliha: sitruunamelissa, basilika, meirami, timjami, kynteli, pikkuluppio
	Linnut: basilika, sitruunamelissa, rakuuna, rosmariini, persilja
	KASVISRUOAT
	Tomaatti: basilika, salvia, timjami, rakuuna, korianteri, oregano
	Paprika: oregano, timjami, salvia, meirami, kynteli
	Kaalit: meirami, kynteli, timjami, kirveli, salvia, lipstikka, sitruunamelissa, kumina, korianteri, yrtti-iiso
	Kukkakaali: rakuuna, minttu, sitruunamelissa, oregano, kirveli
	Punajuuri: salvia, timjami, kynteli, iisoppi
	Porkkana: rakuuna, kynteli, minttu, timjami, venkoli, kumina, kirveli
	Pavut ja 
	herneet: basilika, kynteli, timjami, rakuuna, rosmariini
	Kurkku: kirveli, kynteli, pikkuluppio, meirami, tilli, venkoli
	Lanttu ja 
	nauris: kynteli, meirami, salvia, kirveli, yrtti-iiso
	LEIVONTA
	Venkolin siemenet ja oksat, kirveli, sitruunamelissa, minttu, yrtti-iiso
	VITAMIINI- JA KIVENNÄISAINETIETOUTTA
	Kasvien sisältämät arvot on ilmoitettu tuoreista kasveista. Vitamiini- ja hivenainepitoisuudet voivat kuitenkin vaihdella keräysajan ja -paikan mukaan, joten näitä arvoja on pidettävä lähinnä suuntaa antavina.
	Vitamiinit
	A-vitamiinit
	- A1- ja A2-vitamiineja johdannaisineen kutsutaan yhteisnimellä retinoidit
	- rasvaliukoinen vitamiini, joka varastoituu elimistöön
	- kasvit sisältävät A-vitamiinin esiasteina toimivia karotenoideja, joita on n. 500 erilaista
	- tärkeä mm. ihon ja limakalvojen kunnolle ja näkökyvylle hämärässä
	- A-vitamiinin pitoisuudet ilmoitetaan yleensä retinoliekvivalenttina (RE), joka sisältää sekä varsinaisen A-vitamiinin että sen esiasteen
	- pitoisuuksien ilmoittamiseen käytetään myös kansainvälistä yksikköä (KY), joka vastaa 0,3 mg transretinoliasetaattia
	- päivittäinen tarve aikuisilla 1mg (1000 µ g), lapsilla 0,5 mg (500 µ g)
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (µ g /100 g): voikukan lehdet 1320, porkkana 1300, persilja 940, tilli 750, ruusunmarjat 400, nokkonen 360
	B-vitamiinit
	Ryhmä vesiliukoisia elimistölle tärkeitä yhdisteitä
	B1-vitamiini eli tiamiini
	- tärkeä entsymaattinen merkitys hiilihydraattien ja rasvojen hajottamisessa
	- päivittäinen tarve aikuisilla 1,0 -1,5 mg, lapsilla 0,3 - 1,2 mg; tupakointi, alkoholi ja sokerin runsas käyttö sekä raskaus lisäävät tarvetta
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): auringonkukansiemen 2,3, maapähkinä 1,14, seesaminsiemen 0,79, herne 0,74, nokkonen 0,2, voikukan lehdet 0,19
	B2-vitamiini eli riboflaviini
	- tärkeä merkitys valkuaisaineiden aineenvaihdunnassa; välttämätön kasvulle ja kehitykselle ja limakalvojen kunnolle
	- päivittäinen tarve aikuisilla 1,2 - 1,7 mg, lapsilla 0,4 - 1,4 mg
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): voikukan lehdet 0,19, pellavansiemenet 0,18, nokkonen 0,15,
	- riboflaviinia on runsaasti maito- ja lihatuotteissa
	B3-vitamiini eli niasiini
	- välttämätön hiilihydraattien ja valkuaisaineiden aineenvaihdunnalle sekä verenkierrolle
	- niasiini ilmoitetaan niasiiniekvivalenttina (NE): yksi niasiiniekvivalentti vastaa 1 mg niasiinia tai 60 mg tryptofaania (tryptofaani on aminohappo, joka muuttuu elimistössä osittain niasiiniksi)
	- päivittäinen tarve aikuisilla on 10 - 20 mg, lapsilla 6-16 mg
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg (NE)/100 g): vehnäleseet 26,5, maapähkinä 19,3, maissihiutale 15,9, seesaminsiemen 11, auringonkukansiemen 10,3, nokkonen 1,7
	- lisäksi niasiinia on runsaasti oluthiivassa, kokojyväviljassa ja kaloissa
	B5-vitamiini eli pantoteenihappo
	- osallistuu energian varastoimistapahtumiin ja veren vasta-aineiden muodostumiseen; on välttämätön kudoksille, limakalvoille ja hiuksille
	- päivittäinen tarve aikuisilla on 4 - 10 mg, lapsilla 2-5 mg; puutetta ei yleensä esiinny
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa ( mg / 100 g): maapähkinä 2,66, seesaminsiemen 2,14, lehtikaali 1,0, ruusukaali 1,0
	- B5-vitamiinia on runsaasti sisäelimissä ja hiivassa
	B6-vitamiini eli pyridoksiini
	- tärkeä tekijä elimistön aineenvaihdunnassa ja puolustuskyvyn ylläpitämisessä
	- päivittäinen tarve aikuisilla on 2-2,4 mg, lapsilla 0,3 - 1,6 mg; runsaasti valkuaista sisältävä ravinto, raskaus, imetys ja E-pillereiden käyttö lisäävät tarvetta
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa ( mg / 100 g): vehnänalkiot 1,82, vehnänleseet 1,38, paprika 0,45, peruna 0,44, ruusukaali 0,37, tilli 0,3, nokkonen 0,22
	B12-vitamiini eli syanokobalamiini
	- tärkeä sokerien ja rasva-aineiden aineenvaihdunnalle sekä punasolujen muodostumiselle
	- imeytyminen suolistosta vaatii ns. sisäisen tekijän, johon liittymällä vitamiini pääsee verenkiertoon
	- päivittäinen tarve aikuisilla on 3 µ g, lapsilla 0,5-3 µ g
	- saadaan lähinnä eläinkunnan tuotteista kuten lihasta, kalasta ja maitotuotteista, mutta ei kuitenkaan iduista eikä hapankaalista, kuten jossakin kirjallisuudessa mainitaan
	C-vitamiini eli askorbiinihappo
	- vesiliukoinen vitamiini
	- tärkeä mm. vastustuskyvyn ylläpitämisessä ja raudan imeytymisen edistämisessä
	- tuhoutuu herkästi valon ja hapen vaikutuksesta
	- päivittäinen tarve aikuisilla n. 60 mg, lapsilla 35 - 45 mg; sairaudet, tupakointi, raskaus, imetys ja fyysinen rasitus voivat moninkertaistaa tarpeen
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): punaherukan lehdet 900 (?), ruusunmarjat 840, omenapuun lehdet 800, vadelman lehdet 400, mustaherukan lehdet 300, maitohorsma 220, rauduskoivun lehdet 220, savikat 200, persilja 190, mustaherukan marjat 180-200, nokkonen 175, hieskoivun lehdet 150, lakan marjat 100, pihlajan marjat 100-150, vuohenputki 70-130
	D-vitamiini
	- rasvaliukoinen ns. aurinkovitamiini, jota syntyy elimistössä olevista esiasteista ultraviolettisäteiden vaikutuksesta
	- tärkeä luuston ja hampaiden muodostumiselle
	- tarvetta aikuisilla ei tarkasti tunneta, mutta 0-2 -vuotiaille lapsille suositellaan D-vitamiinilisäystä ravintoon
	- runsaimmin rasvaisissa kaloissa, kananmunassa, metsäsienissä ja maitotuotteissa varsinkin kesällä; kasvit eivät sisällä D-vitamiinia
	E-vitamiini
	- koostuu useista rasvaliukoisista yhdisteistä, joita kutsutaan tokoferoleiksi
	- biologisia antioksidantteja, jotka hidastavat tai estävät solukalvojen rasvojen härskiintymistä
	- puutostiloissa suositellaan aikuisille 8-10 mg ja lapsille 3-7 mg päivässä
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): auringonkukkaöljy 63,4, maissiöljy 34,1, vehnänalkiot 25,6, soijajauho 25,2, rypsiöljy 23,8, oliiviöljy 12,0, maapähkinä 11,8, ruusunmarjat 4,2, persilja 3,7
	H-vitamiini eli biotiini
	- vesiliukoinen rikkiä sisältävä vitamiini, jota syntyy myös ruuansulatuskanavassa
	- välttämätön ihon terveydelle ja muille aineenvaihduntatapahtumille
	- suositeltava päiväannos aikuisilla on arvioitu olevan 30 -100 µ g ja lapsilla 20 - 30 µ g
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): maapähkinä 72, manteli 64, seesaminsiemen 11, porkkana 3,4
	K-vitamiini
	- rasvaliukoinen vitamiini, jota muodostuu suoliston bakteeritoiminnan tuloksena
	- tärkein tehtävä osallistua veren hyytymistapahtumaan
	- päivittäinen tarve n. 1 mg; puutetta ilmenee vain suolistohäiriöiden ja esim. antibioottikuurien seurauksena
	- syntymän jälkeen suolistosta puuttuu vitamiinia tuottava bakteeristo, ja tästä syystä vastasyntyneille annetaan K-vitamiinipistos
	- kasvien värihiukkaset sisältävät K-vitamiinia, joten sitä on runsaasti vihreissä vihanneksissa
	P-vitamiini eli rutiini
	- kuuluu kasvien flavonoidiaineiden ryhmään (sitrusflavonoidi)
	- vahvistaa hiussuonten seinämien rakennetta
	- tarkkaa tietoa vähimmäistarpeesta ei ole; eräs suositus on nauttia 100 mg bioflaviineja 500 mg:aa C-vitamiinia kohti tai käyttää luonnollisia C-vitamiinilähteitä, joissa bioflaviinit ovat mukana
	- rutiinia saa mm. ruusunmarjoista, sitrushedelmistä ja tattarista
	KIVENNÄISAINEET
	Fosfori, P
	- fosforia tarvitaan mm. lihasten supistukseen ja hormonien erittymiseen
	- päivittäinen tarve aikuisilla 800-1500 mg; kasvavilla lapsilla sekä raskauden ja imetyksen aikana tarve on suurempi
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): nokkonen 92, tilli 85, persilja 71
	Kalium, K
	- kaliumilla on tärkeä rooli lihas- ja hermosolujen toiminnassa
	- mm. sydämen vajaatoiminta ja nesteenpoistolääkkeet kuluttavat kaliumia
	- päivittäinen tarve 2000-6000 mg iästä ja natriumin saannista riippuen
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): tilli 1100, ruusunmarjat 840, persilja 770, piparjuuri 740, nokkonen 670, voikukan lehdet 440, pihlajanmarjat 330, mustaherukan marjat 315
	Kalsium, Ca
	- kalsiumia on ihmisessä eniten kaikista kivennäisaineista: 1,5-2 prosenttia kehon painosta
	- kalsium vaikuttaa mm. luuston kehittymiseen ja kestävyyteen, veren h
	- päivittäinen tarve vaihtelee 500-1000 mg
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): nokkonen 590, ruusunmarjat 350, tilli 260, voikukan lehdet 180, persilja 158
	Kromi, Cr
	- kromi vaikuttaa mm. rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan
	- päivittäinen tarve 50-200 µ g; kromia saadaan Suomessa huomattavasti alle suositusten
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (µ g /100 g): nokkonen 18, persilja 7
	Kupari, Cu
	- monet ihmisen aineenvaihdunnalle tärkeät entsyymit sisältävät kuparia
	- päivittäinen tarve aikuisilla 3 mg (3000 µ g), lapsilla 0,4 - 2 mg (400-2000 µ g)
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (µ g /100 g): nokkonen 270, piparjuuri 230, tilli 220, persilja 160
	Magnesium, Mg
	- magnesiumia tarvitaan mm. sydämen ja lihasten toimintaan sekä vastustuskyvyn ylläpitämiseen
	- puutteellisen ravinnon lisäksi sairaudet ja nesteenpoistolääkkeet sekä alkoholin runsas nauttiminen voivat aiheuttaa magnesiumin vajausta
	- päivittäinen tarve aikuisilla 300-350 mg
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): nokkonen 86, tilli 80, ruusunmarjat 56, persilja 44, piparjuuri 43, voikukan lehdet 36
	Mangaani, Mn
	- mangaania tarvitaan luuston ja sidekudosten muodostumiseen sekä aktivoimaan entsyymejä
	- päivittäinen tarve 2,5-5 mg , lapsilla 0-2 mg
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): mustikan marjat 4,6, puolukan marjat 3,5, nokkonen 3,1, karpalon marjat 2,7, persilja 2,7, tilli 2,7
	Pii, Si
	- piitä tarvitaan hiusten, ihon ja kynsien lujittamiseen
	- päivittäistä tarvetta ihmisillä ei tunneta, joten saantisuosituksia ei ole olemassa
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (µ g /100 g): peltokorte 7000 (?), nokkonen 120
	Rauta, Fe
	- tunnetuin raudan tehtävä on olla osana punasolujen hemoglobiinia
	- päivittäinen tarve 10-18 mg
	- C-vitamiini tehostaa raudan imeytymistä
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): nokkonen 4,4, tilli 3,2, voikukan lehdet 3,8, persilja 2,9
	Seleeni, Se
	- seleeni on elimistön suoja-aine, joka estää haitallisten tekijöiden aiheuttamia soluvaurioita; alhainen maaperän seleenipitoisuus altistaa mm. sydän- ja syöpäsairauksille
	- virallinen saantisuositus on Suomessa 50 µ g; USA:ssa jopa 200 µ g/vrk
	- seleeniä saadaan kasvikunnan tuotteista eniten viljasta ja metsäsienistä
	Sinkki, Zn
	- sinkki on osana tärkeissä ruuansulatusta ja aineenvaihduntaa säätelevissä entsyymeissä
	- sinkin saanti on tärkeä ihon terveydelle ja vastustuskyvyn ylläpitämiselle
	- päivittäinen tarve aikuisilla 15 mg, lapsilla 2-10 mg, raskaana olevilla ja imettävillä äideillä 20-25 mg
	- runsaimmin seuraavissa kasveissa (mg /100 g): tilli 1,8, nokkonen 1,7, persilja 1,5, voikukan lehdet 1,2
	Nokkosnyytit

	5 dl maitoa
	2 dl vehnäjauhoja
	3 munaa
	1 tl suolaa
	täyte:
	3 dl kiehautettua nokkosta
	2 rkl öljyä
	2 tlk raejuustoa
	1 muna
	2 dl juustoraastetta (emmentalia, parmesania)
	muskottipähkinää, hieman sokeria
	päälle:
	juustoraastetta
	Valmista ohukaistaikina. Vatkaa maito, jauhot, munat ja suola hyvin sekaisin. Anna taikinan turvota puolisen tuntia. Paista ohukaisiksi isolla paistinpannulla.
	Hienonna nokkoset ja hauduta hetki öljyssä. Lisää joukkoon raejuusto, muna ja juustoraaste. Mausta raastetulla muskotilla ja ripauksella sokeria. Tarkista suola. Täytä ohukaiset, taita nyyteiksi ja pane voideltuun uunivuokaan. Ripottele pinnalle juustoraastetta. Kypsennä uunissa 200 asteessa noin 20 minuuttia.
	Nokkoslaatikko

	ohraryynejä
	nokkosen lehtiä
	suolaa
	siirappia
	valkopippuria
	voita 
	Keitä sakea ohraryynipuuro. Kiehauta nokkosen lehdet ja hienonna ne Sekoita lehdet puuroon ja mausta seos. Laita seos voideltuun uunivuokaan ja tiputtele pinnalle voinokareita. Paista 175:ssä asteessa 30 minuuttia.
	Nokkos-tattarivuoka

	5 dl kokonaisia tattarisuurimoita
	1,5 dl linssejä
	5 dl selleriä
	5 dl kukkakaalia
	3 tomaattia
	2,5 dl nokkosen lehtiä
	soijakastiketta
	tuoretta tai kuivattua basilikaa
	kuminaa
	meiramia
	yrttisuolaa 
	Kiehauta tattarit ja linssit erikseen ja kaada kiehautusvesi pois. Keitä niitä sen jälkeen 20 minuuttia. Raasta selleri ja lohko kukkakaali ja tomaatit. Ryöppää nokkosen lehdet ja silppua ne. Sekoita kaikista aineista massa ja laita se kannelliseen uunivuokaan. Paista 175 asteessa 30 minuuttia. 
	Lammasjauhelihapihvit

	300 g lammasjauhelihaa
	2 keskikokoista sipulia
	6 valkosipulin kynttä
	1 rkl öljyä
	1 muna
	2 tl kuivattua minttua
	1 tl suolaa
	mustapippuria
	Paistamiseen: 1 rkl öljyä
	Kastikkeeseen:
	2 dl ruokakermaa
	roseepippuria
	persiljaa
	1. Hienonna sipulit ja kuullota öljyssä. Lisää sipulisilppu jauhelihan joukkoon. Lisää muna ja mausteet. Sekoita taikina huolella. Jaa neljään osaan ja muotoile pihveiksi.
	2. Kuumenna öljy pannulla ja paista pihvit molemmin puolin kauniin ruskeiksi. Pienennä lämpöä ja kaada kerma pannulle. Anna sen haihtua puoleen, jolloin kerma sakenee kastikkeeksi.
	3. Mausta kastike juuri jauhetulla roseepippurilla ja koristele kastike persiljasilpulla. Tarjoa pihvien kanssa täytettyjä uunisipuleita, perunasosetta tai keitettyjä perunoita ja raikasta tuoresalaattia.
	JUOMAT
	Margarita 

	Makeusaste: hapanimelä
	Lämpöaste: kylmä
	Juomatyyppi: short drink
	Valmistustapa: ravistetaan
	2 cl Tequila Cuervoa
	2 cl Cointreauta
	Koristeet 
	2 cl sitruunamehua suolareunus
	Long Island Ice Tea 

	Makeusaste: hapanimelä
	Lämpöaste: kylmä
	Juomatyyppi: long drink
	Valmistustapa: rakennetaan
	1 cl Finlandia Vodkaa
	1 cl Tanqueray Giniä
	1 cl Tequila Cuervoa
	1 cl Cointreauta
	1 cl kuivaa Havana Club Silver-rommia
	2 cl sitruunamehua
	Coca colaa
	Koristeet 
	jäämurskaa
	Toimitus surffaili Internetissä
	Yleisradio avasi marraskuussa uuden Internet-palvelun www.yle.fi/suominyt. Suomi nyt -nimeä kantava palvelu pitää sisällään viisitoista nettikameraa eri puolilta Suomea. Yhdellä vilkaisulla käyttäjällä on edessään maisemia pohjoisesta etelään ja lännestä itään: tuntureita, kävelykatuja, toreja, satamia, raja-asemia – suomalaista elämää. Palvelu on toteutettu yhteistyössä kameranomistajien kanssa, joiden joukossa on niin julkisia kuin yksityisiäkin tahoja. Suomi nyt tarjotaan suomen ja ruotsin kielen lisäksi englanniksi, jotta se voi palvella Suomen ystäviä ympäri maailmaa.
	Lappi - portaali uudistui. Talvikauden avajaisissa Skiexpossa esiteltävä Lappi - portaali tarjoaa välineet matkan suunnitteluun. www.laplandfinland.com 
	Älykkäiden alusvaatteiden kehityskohteita voisivat olla esimerkiksi käytännöllinen kehon lämpötilaan mukautuva alusvaatekerrasto, esteetikoille suunnattu mielialan mukaan ulkonäköä vaihtava alusvaatetus tai ruumiin toimintoja analysoiva alusvaatteisto, visioidaan toukokuussa Helsingin yliopistossa tarkastetussa pikkuhousujen historiaa valottavassa "Nimettömät näkyvillä" -pro gradussa.
	http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/pg/myohanen/nimettom.pdf 
	www.city231.gr Thessalonikin mitä – missä – milloin kaupunkioppaan ”City” nettisivut
	www.tch.gr Thessaloniki Concert Hall 
	Vitsejä
	Itseluottamus on se tunne, joka sinulla on ennen kuin ymmärrät tilanteen.
	----------
	- Kuinka kolmetoista voi kirjoittaa neljällä ykkösellä?
	- 11 + 1 + 1 = 13
	----------
	 - Kuinka monta kertaa voi ottaa kaksi pois kahdestatoista?
	- Kerran. Sittenhän jäljellä on enää kymmenen.
	----------
	- Pyöräilijä ajaa 30km/h ja autoilija 137 km/h. He lähtevät molemmat kello 12:00 ja ovat perillä kello 16:00. Kuinka se on mahdollista?
	- Heillä on eri määränpää.
	----------
	 - Kuinka monta lasta on miehellä, jolla on kuusi tytärtä ja jokaisella yksi veli?
	- Seitsemän lasta.
	----------
	 - Kuinka voi helpoimmin jakaa kaksikymmentä mansikkaa kolmelle veljekselle?
	- Tekemällä hilloa.
	---------------------------------------------------
	Seuran seuraava tiedote ilmestyy helmikuussa 2005. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 
	Tapahtumakalenteri
	VETOOMUS
	Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö ovat kesän ja syksyn aikana ottaneet kantaa Yleisradion tehtävään palvella suomalaisia maailmalla.
	Yleisradiossa on harkittu ja valmisteltu varsin pitkälle meneviä suunnitelmia ulkosuomalaisten ja tilapäisesti maailmalla olevien suomalaisten radiopalvelujen supistamisesta lähivuosina. Palvelut jäisivät vain satelliitteihin tai Internetiin. Näiden lähetysten vastaanotto on kuitenkin usein valkeaa tai mahdotonta, ja joka tapauksessa kalliimpaa kuin radion kuuntelu. Julkinen keskustelu on hidastanut Yleisradion suunnitelmia, mutta ei välttämättä muuttanut niitä. 
	Yleisradiosta ei saa muodostua esimerkiksi vain sisällöntuottajaa kaupallisille matkaviestimille. Yleisradion tulee edelleenkin tarjota julkisen palvelun vaihtoehto kalliille matkaviestimille, myös maailmalla.
	Toivomme, että myös Te osallistutte tähän keskusteluun palauttamalla viereisen vetoomuksen Suomi-Seuraan 21.12.2004 mennessä.
	Suomi-Seura
	Ulkosuomalaisparlamentti
	Mariankatu S
	00170 Helsinki
	Finland
	faksi: +358 9 684 121 40
	Vetoomuksen voivat allekirjoittaa yksityishenkilöt ja yhteisöt. Lomake on myös tulostettavissa kotisivuillamme http://www.usp.fi ja siitä voi ottaa vapaasti kopioita.
	Yleisradion tulevaisuuden suunnitelmiin voi ottaa myös kantaa mm. Valtionhallinnon kansalaisfoorumilla http://www.otakantaa.fi tai olemalla suoraan yhteydessä Yleisradion hallintoneuvoston jäseniin. Yhteystiedot ovat osoitteessa http://www.yle.fi/yhteydet/johto.html 
	Kiitos yhteistyöstä!
	YLEISRADION HALLINTONEUVOSTOLLE JA JOHDOLLE:
	__________________________________________________
	Nimi 
	vetoaa lyhyt- ja keskiaaltolähetysten säilyttämisen puolesta. Yleisradion tulee edelleenkin tarjota ulkosuomalaisille julkisen palvelun vaihtoehto kalliiden matkaviestimien rinnalla. 
	Aika ja paikka: ____________________________________
	Maa: ____________________________________
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