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Toiselle sijalle tuli Simo Haaviston nimiehdotus Pohjatuuli. Haluan tässä kohtaa vielä
kiittää Simo Haavistoa kaikesta siitä mitä
hän viimeisen seitsemän vuoden aikana on
tehnyt seuramme ja koulumme hyväksi. Simo muutti takaisin Suomeen joulukuussa.
Toivotan seuramme jäsenten puolesta Simolle menestystä tulevaisuudessa.
Thessalonikin Suomi-koulu täytti viime vuonna 10 vuotta. Suurta saavutusta juhlittiin
koulun joulujuhlien yhteydessä ja juhlia kunnioitti läsnäolollaan mm. Suomen suurlähettiläs Ole Norrback.
Kiitos kaikille jotka ovat omalla panoksellaan
olleet vaikuttamassa siihen että Thessalonikissa toimii Suomi-koulu.
Seuran yleiskokous pidettiin helmikuussa ja
haluan kiittää kaikkia paikalla olleita jäseniä
aktiivisuudesta. Paljon saatiin aikaan viime
vuonna ja uudet tehtävät odottavat seuramme johtokuntaa.
Seuramme johtokunnan puolesta toivotan
teille kaikille oikein hyviä lukuhetkiä sekä
ihanaa kevättä!

Marko Suomalainen
puheenjohtaja

Ovatko yhteystietosi suurlähetystön tiedossa?
Muun muassa kriisitilanteiden takia on
erityisen tärkeää että suurlähetystöillä
on tiedossa ajantasalla olevat yhteystietosi.
”Henkilötietojen rekisterilomake kriisitilanteita varten” sekä, ”Liite alaikäisen
henkilötietojen rekisterilomake kriisitilanteita varten” löytyvät tämän tiedotteen lopusta tai ulkoasiainministeriön sivuilta www.formin.fi/suomi/, kohdasta:

Palvelut => Konsulipalvelut => Kriisitilanne ja siihen varautuminen.

Lisätietoja
kohdassa
”Ateenan
suurlähetystö tiedottaa”.
Arvoisa lukija,
Haluatko ILMAISEN Venttiili-lehden
suoraan omaan sähköpostilaatikkoosi?
Lähetä meille sähköpostia ja lisäämme
sinut Venttiilin postituslistalle, pksuomiseura@yahoo.gr.
Venttiili ilmestyy 4 kertaa vuodessa, helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa.

Tiedotteemme on nyt sitten kastettu. Pitkän
keskustelun tuloksena seuramme johtokunta
päätti valita nimeksi Venttiilin, koska se toi
mieleen henkireiän, ”pakomatkan” arjesta
seuramme ja Suomen tapahtumiin.
Lisäksi seuramme johtokunta totesi kyseinen
sanan olevan hyvin monikäyttöinen: mahdolliset Venttiilin ylimääräiset numerot, kuten
esim. viime kesän olympianumero, tulevat
vastaisuudessa ilmestymään nimellä Väliventtiili kun taas seuramme jäsenille tarkoitettu kuukausitiedote alkoi helmikuussa ilmestyä nimellä Varaventtiili.
Nimiehdotuksen oli lähettänyt seuramme
sihteeri ja tiedotteemme toinen tekijä Marjut
Katoniemi-Kutsuridis. Palkinnoksi tästä Marjut saa vuoden 2005 Expatrium – lehden
vuosikerran. Marjutin perustelut Venttiili nimelle voitte lukea kohdasta ”Kommentteja
Venttiilin niminikkarilta”.
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Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunta kaudelle 2005–2007. Vasemmalta: Jäsen Outi
Holopainen, sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis, varajäsen Satu Vuorinen, puheenjohtaja Marko Suomalainen, varapuheenjohtaja Jaana Karhunen ja rahastonhoitaja Päivi Pulkki-Georgopoulou.
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Hyvä Venttiili-lehden lukija

Kaksoiskansalaisuus on jo saavutettu, mutta paljon on vielä tehtävä.
Jäsenyytesi on tärkeä voidaksemme jatkossakin turvata Suomi-Seuran
ja ulkosuomalaisparlamentin toiminnan. • Suomi-Seura on voittoa tavoittelematon järjestö, joka toimii jäsenmaksujen avulla.
• Neuvontapalvelumme tietää, auttaa, opastaa olitpa muuttamassa
ulkomaille esimerkiksi asumaan, opiskelemaan tai vaikkapa palaamassa
kotimaahan. •

Haluatko verotustasi alennettavan, seniorihuollon pa-

ranevan, Suomi-koulujen toiminnan kehittyvän?

[

]

Kyllä, haluan liittyä Suomi-Seuran jäseneksi:

Nimi .................................................................................. Synt. aika ..................
Osoite ..................................................................................................................
Maksan jäsenyyden vuodelle/vuosille ............................ Jäsenmaksu 21 euroa / USD 23
kalenterivuodelta. Lisäksi seuraavat samassa osoitteessa asuvat perheenjäseneni haluavat
liittyä Suomi-Seuraan. Perheenjäsenen jäsenmaksu 10 euroa / USD 11 kalenterivuodelta.
Nimi/nimet ............................................................................................................

Mariankatu 8
00170 Helsinki
Puh. +358-(0)9-6841210
Fax +358-(0)9-6841 2140
E-mail suomis@suomiseura.fi
http://www.suomi-seura.fi

[

] Lähettäkää minulle lasku

[

] Luottokortilla (Visa / Euro / MasterCard)

Maksan ............. euroa / USD

kortin nro .............................. voimassaolo ...........

..........................................

..............................................................

Päivämäärä

Allekirjoitus

Lähetä osoitteella:
SUOMI-SEURA (FINLAND SOCIETY), Mariankatu 8, FIN-00170, Helsinki, Finland
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Kommentteja Venttiilin niminikkarilta

"Vihreä viikko -kilpailu koululaisille"

Seuramme toisena toimituskunnan jäsenenä
halusin löytää sopivan nimen omalle tiedotteellemme, nimen, joka olisi sekä helppo että konstailematon suomalainen sana.

31.5. - 3.6.2005 vietetään Euroopan Vihreää viikkoa. Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto kutsuu kaikki 6–16-vuotiaat koululaiset EU:n jäsenmaissa ja ehdokasmaissa kilpailuun, jonka aiheena ovat ilmastonmuutokset. Kilpailussa on kaksi sarjaa:
piirustus- ja maalauskilpailu 6–10-vuotiaille ja digitaalivideokilpailu 11–16-vuotiaille.
Kilpailutöitä voi toimittaa vain koulun tuella.

VENTTIILI sana viehätti minua juuri yksinkertaisuudellaan, se on pelkistetty termi, jota etenkin tekniikassa viljellään laajalti. Se
tunnetaan paineiden purkajana ja monimuotoisena säätövipuna jos jonkinlaisissa teknisissä virityksissä. Kukapa ei olisi joskus täytellyt polkupyörän kumeja käsipumpulla – ilma virtaa sisäkumiin venttiilin kautta!

Kolme parasta kummastakin sarjasta voittaa matkan Brysseliin vastaanottamaan palkinnon ja tutustumaan komissioon. Vihreän viikon näyttelyssä esitellään kummastakin sarjasta 20 parasta työtä. Kilpailutyöt on lähetettävä 15. maaliskuuta mennessä.
Lisätietoa kilpailusta suomeksi
http://www.greenweek2005.eun.org/ww/fi/pub/greenweek_2005/homepage.htm
ja kreikaksi
http://www.greenweek2005.eun.org/ww/el/pub/greenweek_2005/homepage.htm

Toisaalta VENTTIILI sanalla voi leikitellä ja
luoda siitä uusia mielikuvia etuliitteen kera.
VARAVENTTIILI on varsinaisen emoventtiilin
pikkusisar, jolla tunnetaan nyt seuramme
kuukausittain ilmestyvä kulttuuripainotteinen
lisätiedote jäsenille. Ensimmäinen Varaventtiili on julkaistu verkossa helmikuun alussa
2005.

Ympäristösivut suomeksi http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_fi.html
ja kreikaksi http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_el.html
"Euroopan kevät 2005 koululaisille ja opiskelijoille"
Euroopan kevät 2005 on projekti, jossa koululaiset ja opiskelijat tutustuvat Euroopan
unionin kehitykseen ja siihen, miten EU vaikuttaa kansalaisten arkipäivään. Euroopan
kevään verkkosivuilta löytyy tietoa projektista, tukipalveluita sekä työkaluja koulujen
käyttöön. Siellä koulut voivat myös rekisteröityä hankkeeseen. Rekisteröityneille kouluille lähetetään Euroopan kevään materiaalia. Sivustolla on myös roolipeli, jonka avulla voi
tutustua EU:n päätöksentekoon. Peliä voi pelata joko kansallisena tai kansainvälisenä
versiona.

VENTTIILI sanan voi lausua oikein ja jopa
ääneen vaikka ei olisikaan pesunkestävä
suomalainen! Sanasta puuttuvat kaikki hankalat vokaalit kuten Ä, Ö tai Y!
Ulkosuomalaisena olen ja tasapainottelen
kahden kulttuurin välissä. Toimin tavallaan
kaksisuuntaisena venttiilinä Suomen ja Kreikan aluevesillä. Ammennan voimaa arkeen
kirjoittamalla juttuja ja artikkeleita tähän
seuran omaan VENTTIILIIN ja toivon, että
mahdollisimman monet lukijat kokisivat tiedotteemme lukupakettina tarpeelliseksi.
Toivotan omasta puolestani rentouttavia lukuhetkiä VENTTIILIN seurassa.
Niminikkari nimeltä Marjut
Suurlähettiläs Ole Norrback PohjoisKreikan vierailulla
Suomen suurlähettiläs Ole Norrback vieraili
Pohjois-Kreikassa 23.-27.2, mukana oli tällä
kertaa myös suurlähettilään puoliso ViviAnn.
Vierailu alkoi Voloksen kaupungista jossa
suurlähettiläs pariskunta tapasi mm. kaupungin johtajan ja kauppakamarin puheenjohtajan.
Seuraavana päivänä oli vuorossa Larissa,
jossa suurlähettilään seurueeseen liittyi seuramme jäsen Sari Silvasti-Kontos, joka myös
vastasi pääasiallisesti lähettilään Larissan
ohjelmasta.
Larissassa suurlähettiläs tapasi mm. kaupunginjohtajan, Thessalian teollisuusliiton johdon sekä henkilökunnan ja Suomen kanssa
kauppaa tekevien, tai siitä kiinnostuneiden
yritysten edustajia.
Illallisen suurlähettiläs puolisonsa kanssa
nautti Larissan ja sen läheisyydessä asuvien
suomalaisten ja heidän puolisoiden kanssa.

Lisätietoja:
http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,525,22543,37269
Euroopan kevät -sivut:
http://futurum2005.eun.org/ww/en/pub/futurum2005/index.cfm
Perjantain 25. helmikuuta suurlähettiläs saapui Thessalonikiin, jossa hänen seurueeseen
liittyi Suomen kunniakonsuli Yannis Kazazis.

Thessalonikiin joulukuun alussa ja jo perinteeksi muodostunut adventtikirkko pidettiin
4.12.2004 Saksalaisessa evankeliskirkossa.

Suurlähettiläs tapasi Thessalonikin kaupunginjohtajan ja Makedonian lääninherran.
Suurlähettiläs ja hänen vaimonsa illastivat
kunniakonsulin, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunnan ja Thessalonikin Suomikoulun opettajien kanssa.

Ennen jumalanpalvelusta Matti ja Ulla Tuomistolla oli tilaisuus tutustua Thessalonikin
Suomi-koulun tiloihin ja toimintaan Kalamariassa.

Lauantaina oli vuorossa tutustuminen Thessalonikin Suomi-kouluun sekä tapaaminen
Kalamarian 4. peruskoulun rehtorin kanssa.
Thessalonikin Suomi-koulu toimii tämän peruskoulun tiloissa.
Tämän jälkeen oli vuorossa vierailu Kalamarian kaupungintalolla, jossa suurlähettiläs tapasi koulutuksesta vastaavan apulaiskaupungin johtajan. Tapaamisen jälkeen suurlähettiläs yhdessä Kalamarian apulaiskaupungin
johtajan ja Suomen kunniakonsulin kanssa
vielä vierailivat Suomi-koululla.
Vierailun virallinen osuus päättyi tapaamiseen Xanthin (kaupunki Itä-Kreikassa) turkkilaisvähemmistön edustajien kanssa.
Suurlähettiläs ja hänen vaimonsa Vivi-Ann
palasivat Ateenaan sunnuntaina.
Seuran ja jäsenten toimintaa
Adventtikirkko 04.12.2004

Vierailun puitteissa seuran johtokunta illasti
pariskunnan seurassa ja samalla vaihdettiin
kuulumisia puolin ja toisin.
Mainittakoon, että adventtijumalanpalveluksen päätyttyä kirkkoväki kerääntyi vielä yhteen kirkkokahveille. Thessalonikista Tuomistot jatkoivat lentäen Ateenaan, jossa heillä
oli seuraava adventtikirkkotilaisuus Pireuksen
Merimieskirkolla.
Seuran pikkujoulut
Seuran pikkujoulut järjestettiin tänä vuonna
poikkeuksellisesti lauantaina ja se saikin
osakseen suuren osanoton, Pohjois-Kreikan
suomalaisten lisäksi myös kreikkalaisista ja
rajan takaa saapuneista suomalaisista rauhanturvaajista. Kunniavieraina pikkujouluissa
olivat mm. Suomen suurlähettiläs Ole Norrback ja Pireuksen merimieskirkon kuraattori
Kristina Sandberg-Peppas.
Ohjelmassa oli tuttuun tapaan laulua ja leikkejä ja kaikkien iloksi Thessalonikin Suomikoulun 10-vuotisjuhliin saapunut taiteilija
Kosti Kotiranta laulatti pikkujoulu porukkaa.

Rodoksen turistipappi Matti Tuomisto puolisonsa Ullan kanssa saapui lyhyelle vierailulle Illan isäntänä toimi Simo Haavisto.
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Thessalonikin Suomi-koulu juhlisti 10 vuoden
taivalta
Thessalonikin Suomi-koulu vietti yhdistettyä
joulu- ja 10-vuotisjuhlaa 12.12.2004 Thessalonikin City-hotellin tiloissa.
Juhlan tervetulopuheen piti Suomi-koulun
pääopettaja Riitta Douhaniaris. Koulun värikkääseen historiaan vastaavasti paneutui puheessaan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Outi Holopainen ja kolmantena
puheenpitäjänä esittäytyi juhlaväelle PohjoisKreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja Marko
Suomalainen.
Tasavallan presidentti Tarja Halonen oli lähettänyt juhlaan tervehdyksensä, joka otettiin juhlassa ilolla vastaan. Juhlan kunniavieraaksi oli saapunut Ateenasta Suomen suurlähettiläs Ole Norrback ja hänen puheenvuorostaan heijastui syvä arvostus Suomi-koulun
roolia kohtaan. Suurlähettiläs antoi positiivisen ja ponnekkaan kannustuksensa ainutlaatuisen työn jatkumiselle Pohjois-Kreikassa.
Myös suurlähetystön henkilökunta oli muistanut koulua onnitteluviesteillä.
Lisäksi tilaisuudessa luettiin Rodoksen turistipapin Matti Tuomiston onnittelukirje sekä
muiden Kreikan Suomi-koulujen tervehdykset
ja onnittelut. Pireuksen Merimieskirkon edustaja sosiaalikuraattori Kristina SandbergPeppas onnitteli henkilökohtaisesti koulun
perustajahahmoa Riitta Douhaniarista ja antoi samalla kirjalahjoituksen koulun kirjastoon. Vastaavasti Rodoksen Suomi-koulun
opettaja Pirjo Vainio-Stefanis onnitteli juhlivan koulun opettajakuntaa pyöreistä vuosista.
Joulujuhlan pääesiintyjät eli lapset antoivat
yleisölle riemukasta ja koskettavaa katseltavaa erilaisten esitysten muodossa. Ohjelmaan mahtui runonlausuntaa, laululeikkejä,
näytelmää ja yhteislaulantaa. Lasten riemuksi
saapui myös joulupukki, joka antoi lapsukaisille joulutuomiset Korvatunturilta.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 3. vuosittaisen keilailukilpailun parhaat. Ylhäältä vasemmalta:
Alexis Bresas, Stefania Koutsouridi, Päivi Pulkki-Georgopoulou, Päivi Voutilainen, Outi Holopainen, Mikis Douhaniaris. Alhaalta vasemmalta: Nikos Bresas, Aksu Heikkilä ja Ira Douhaniari.

Näistä juhlista jäi jokaiselle mukava maku molemman sarjan kolme ensimmäistä saivat
sijoituksistaan diplomit.
suuhun!
Thessalonikin Suomi-koulun vanhempainyh- Kiertopalkintokeiloihin poltettiin taas kolvilla
voittajien nimet. Voittajat luovuttavat kiertodistys kiittää kaikkia runsaista onnitteluista.
palkinnot ensi vuoden keilailukilpailuissa uuKeilailukilpailu
sille voittajille. Jos sama henkilö voittaa keilan kolme kertaa peräkkäin, hän saa sen
Pohjois-Kreikan 3. keilailukilpailut järjestettiin omakseen.
sunnuntaina 23.1.
Kuukausitapaaminen
Kilpailuun oli perinteisesti kutsuttu kaikki
Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen sekä Tämän vuoden ensimmäinen kuukausitapaakreikkalaisia jotka ovat ilmaisseet halukkuu- minen vietettiin normaaliin tapaan helmitensa osallistua seuran toimintaan.
kuun ensimmäisenä sunnuntaina tavernassa
1901.
Keilailukilpailussa pidettiin lasten, nuorten ja
aikuisten sarja ja kaikki pelaajat suorittivat Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen
harjoituskierroksen jälkeen yhden pelikierrok- sääntömääräinen yleiskokous
sen jonka pistetulos ratkaisi voittajat.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran sääntömääLastensarjan jonka voitti Ira Douhaniaris, pis- räinen säännöllinen yleiskokous pidettiin
temäärällä 86, toiseksi tuli Nikos Bresas, pis- 13.02.2005, alkaen klo 18.00, City-hotellin
temäärällä 77, ja kolmanneksi Aksu Heikkilä, tiloissa, Thessalonikin keskustassa. Läsnä oli
pistemäärällä 76.
12 maksanutta jäsentä.

Suomi-koulun 10-vuotisen taipaleen kunniaksi oli valmistettu Juhla-DVD, jota esitteli juhlassa idean “isä” ja toteuttaja Marko Suomalainen. DVD:lle oli koottu mm. materiaalia
koulua koskevasta historiikistä kotivideonauhoituksineen ja valokuvineen sekä tuoreita
Lastensarjan voittaja sai makeispussin. Lisäk- Kokouskutsu ja ilmoitus äänestystavasta
henkilöhaastatteluja. Juhlan väliajalla useimsi sarjan kolme ensimmäistä saivat sijoituk- postitettiin seuran kaikille jäsenille, joita
mat paikalla olleet hankkivat lehtipakettia josistaan diplomit.
vuoden 2004 lopussa oli 23.
ko kotikatsomoa varten tai pukinkonttiin.
Väliajalla juhlaväki nautiskeli suussa sulavia
joulutorttuja, pikkusuolaista ja kuumaa glögiä. Samalla kaikille tarjoutui tilaisuus katsella pientä koulun historiasta koottua valokuvanäyttelyä, joka oli pystytetty hotellin seurustelutilaan.
Joulujuhla päättyi riemukkaasti lastenlaulattaja Kosti Kotirannan esityksiin ja yhteislaulantaan. Suomessa hyvin tunnettu television
joulupukki jo 12 vuoden ajalta oli saapunut
Tikkurilasta varta vasten juhlaa varten. Jokainen paikallaolija muuttui “lapseksi’ Kostin
mukaansa tempaavan “show:n” aikana.

Nuortensarjan voitti Stefania Koutsouridi, pistemäärällä 89, toiseksi tuli Mikis Douhaniaris,
pistemäärällä 79 ja kolmanneksi Aleksi Bresas, pistemäärällä 77.

Yleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan SuomiSeuran puheenjohtaja Marko Suomalainen,
joka puheenvuoronsa aikana valotti kuulijoille kuluneen toimintavuoden tapahtumia ja
saavutuksia. Työjärjestyksen mukaan seuraAikuistensarjan voitti tänä vuonna Päivi Vuo- si kreikkalaisen perinteen mukainen “Vasilotilainen, pistemäärällä 105 ja jaetulle toiselle pitan leikkaus”. “Flouri” eli onnenkolikko löysijalle tulivat Outi Holopainen ja Päivi Pulkki- tyi jäsen Tuula Kallankarin kakkuviipaleesta,
joten perinteen mukaan seura toivottaa onGeorgopoulou, pistemäärällä 102.
nekasta vuotta Tuulalle!
Aikuisten- ja nuortensarjojen voittajille luovutettiin kiertopalkintoina puiset keilat, aikuis- Edelleen yleiskokoukselle valittiin puheenjohten sarjan voittajalle normaalikokoinen ja tajaksi Riitta Douhaniaris ja sihteeriksi Sari
nuorten sarjan voittajalle pienempi. Lisäksi Asimoglou.
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Seuran toimintakertomus kaudelta 20042005 käsiteltiin ja seuraavaksi hyväksyttiin
yksimielisesti toimintasuunnitelma kaudelle
2005-2006.
Kauden 2005-2006 toimintasuunnitelmaehdotus hyväksyttiin ja sen mukaan:
- osallistuminen Ulkosuomalaisparlamentin
(USPn) täysistuntoon 23.-24.05.2005 Helsingissä, seuran virallisena edustajana
puheenjohtaja Marko Suomalainen
- kolmea USPn täysistuntoon lähetettävää
aloitetta valmistelee varapuheenjohtaja
Jaana Karhunen, joka on seuran USP vastaava ja toimii myös Thessalonikin Suomikoulun edustajana USPn täysistunnossa
- koskien kirjastoa tuotiin esille, että kirjojen listaaminen on miltei toteutettu. Listat
on puhtaaksikirjoitettava, ja tämä työ voidaan suorittaa nopeasti yhteistyönä, mikäli listat jaetaan vapaaehtoisten jäsenten
kesken.
- Kreikka – maaopas projektina sai yleiskokoukselta lisäaikaa vuoden
Seuran tilaisuuksista päätettiin seuraavat:
- kuukausitapaamiset jatkuvat kantapaikassa (poikkeukset: tammi- ja joulukuu, kesä-, heinä-, elo- ja syyskuu) karnevaalijuhla maaliskuun kuukausitapaamisen yhteydessä (su 06.03.2005)
- Larissan retki toukokuussa koko perheen
voimalla.
- osallistuminen Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille, tapahtuman vastaavana Päivi Pulkki-Georgopoulou, ruokaehdotuksia toivotaan maaliskuun loppuun mennessä
- syksyn rapujuhlat ulkosalla (syyskuun
alussa)
- adventtikirkko yhteistyönä Suomen Merimieskirkon kanssa
- pikkujoulut (joulukuu)
- IV keilailukilpailut (tammikuu)
Helmikuun apurahaa Suomi-Seura ry:ltä
päätettiin anoa seuran Larissan retkeen.
Seuran tiedote ilmestyy uudella nimellä eli
Venttiilinä tästä eteenpäin. Venttiili ilmestyy
neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, syysja marraskuu). Varaventtiili eli kulttuuritapahtumia esittelevä kuukausitiedote toimitetaan vain jäsenille (jäsenetu) 10 kertaa vuodessa (poikkeukset: heinä- ja elokuu). Ensimmäinen Varaventtiili on ilmestynyt helmikuussa 2005.
Koskien kurssitoimintaa todettiin, että tietokonekursseja yritetään jatkaa syksyllä.
Edelleen seuran johtokunta on aloittanut
suurlähetystön pyynnöstä selvittämään kahdeksan suomalaisen dokumenttielokuvan
esityspaikan löytämiseksi Thessalonikissa.
Helmikuun 2005 aikana varapuheenjohtaja
Jaana Karhunen selvittää asiaa.
Rahastonhoitaja Päivi Pulkki-Georgopoulou
tiedotti kokousväkeä tilivuoden 2004 tuloista
ja menoista. Valvovan toimikunnan jäsenet
Päivi Voutilainen ja Riitta Douhaniaris vahvistivat seuran tilinpäätöksen tarkistetuksi.
Yleiskokous myönsi tili- ja vastuuvapauden

seuran johtokunnalle koskien vuoden 2004
tilinpäätöstä.

toimisto Erietti’ä, Vas.Irakliou 26, Thessalonikissa.

Tämän jälkeen hyväksyttiin tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2005. Yleiskokous suoritti
suljetun lippuäänestyksen koskien seuran jäsenmaksua vuodelle 2005 ja yksimielisesti
valittiin jäsenmaksun korotus 15 eurosta 20
euroon. Seuran liittymismaksu päätettiin säilyttää entisenä eli 30 euroa vuodelle 2005.

Yleiskokouksen jälkeen suurin osa kokousväkeä siirtyi jatkamaan keskusteluja vapaa—
muotoisesti kaupungille.

Seuran jäsenmaksu tulee maksaa seuran
pankkitilille ALPHA BANK : 703-00-2310010761 tai maksun voi hoitaa suoraan rahastonhoitajalle Päivi Pulkki-Georgopouloulle.
Jäsenmaksut
on
maksettava
31.05.2005 mennessä ja pankkiin maksettaessa on ehdottomasti mainittava maksajan
nimi.
Seuraavaksi valittiin seuran johtokunta ja
johtokunnan jäseniksi valittiin uudestaan
kaksivuotiskaudelle Marko Suomalainen (puheenjohtaja), Jaana Karhunen (varapuheenjohtaja), Marjut Katoniemi-Kutsuridis (sihteeri), Päivi Pulkki-Georgopoulou (rahastonhoitaja) ja Outi Holopainen (jäsen). On mainittava, että edellisessä johtokunnassa toiminut jäsen Simo Haavisto jätti paikkansa joulukuussa 2004, Suomeen muuton johdosta,
varajäsenelle Outi Holopaiselle. Johtokunnan
varajäseneksi valittiin Satu Vuoristo.
Edelleen yleiskokous äänesti seuran valvovan toimikunnan jäseniksi Päivi Voutilaisen
ja Riitta Douhaniariksen uudestaan. Varajäseneksi valittiin uudelleen Asta Koskela-Dimitriadou. Lisäksi valittiin Venttiilin toimituskunta, jossa jatkavat Marjut Katoniemi-Kutsuridis ja Marko Suomalainen.
Yleiskokous eteni työjärjestyksessä aloitteiden käsittelyyn. Ensimmäisenä päätettiin toteuttaa aloite nuorison kutsumisesta avoimeen johtokunnan kokoukseen (koskee nuorisoa yli 12 v.). Toisena aloitteena päätettiin
kutsua nuorisoa (yli 15 v.) seuran pikkujouluihin. Kolmantena aloitteena hyväksyttiin
vierailu edesmenneen seuran jäsenen Maija
Ristonmaan haudalle Hersoon. Neljäntenä
päätettiin toteuttaa uusintakierros Thessalonikin kävelyretkestä - kaupunki tutuksi. Viidentenä hyväksyttiin toteuttaa tutustumisretki johonkin viinitilaan Makedonian läänin
alueella ja retki suunnitellaan syyskaudelle
2005, mieluiten luomuviini-tilalle. Ja viimeisenä aloitteena sai kannatusta aloite toteuttaa kylpyläretki Bulgarian puolelle Sandanskiin. Seuran kaksi jäsentä on valmistelemassa viikonloppumatkaa kylpyläkaupunkiin ja
henkilöt lupautuivat ilmoittamaan seuran
sähköpostin kautta miten omatoimimatka
sinne onnistuu ja tietoja matkakustannuksista.
Lopuksi käsiteltiin muut asiat. Yleiskokous
hyväksyi korvata seuran tiedotteen siis nykyisen Venttiilin toimituskunnan jäsenten
sähköpostikuluja ja vuosikorvauksena päätettiin maksaa 150 euroa molemmille toimituskunnan jäsenille.
Tiedotettiin, että seuran jäsenet saavat alennusta hotellivarauksiin käytettäessä matka—
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Seuran johtokunta kiittää kaikkia yleiskokoukseen saapuneita jäseniä sekä Sari Asimogloua ja City-hotellin johtajaa Kiriazis Asimogloua onnistuneen kokouksen järjestelyistä hotellin tiloissa.
Seuran aloitteet USPn istuntoon
Seuramme on yhdessä Thessalonikin Suomikoulun kanssa toimittanut kolme aloitetta Ulkosuomalaisparlamentille neljännen varsinaisen istunnon käsiteltäviksi 23.-24.5.05. Aloitteista tässä ihan lyhyesti, tarkemmin voitte
lukea näistä ja kaikista muista tehdyistä
aloitteista USP:n sivuilta www.usp.fi kohdasta toiminta/aloitteet.
Yleiset kielitutkinnot
Toivotaan että ulkosuomalaisille järjestettäisiin mahdollisuus osallistua opetushallituksen
järjestämiin kielitutkintoihin asuinmaassa
suurlähetystön määräämissä tiloissa. Tällä
tavalla suotaisiin useammille mahdollisuus
osallistua kokeisiin, kun niitä varten ei tarvitsisi matkustaa Suomeen.
Tiedote kansainvälisen avioliiton solmivalle
Suomen Valtion tulisi tutkia mahdollisuutta
tiedottaa toisen maan kansalaisen kanssa
naimisiin menevää lyhyellä tiedotteella, jossa
kehotettaisiin henkilöä ottamaan selvää sekä
kansainvälisestä että mahdollisen uuden kotimaan lainsäädännöstä koskien oikeuksia ja
velvollisuuksia avioliittoa solmittaessa että
mahdollisen avioeron yhteydessä. Asia on
mielestämme tärkeä ja kiireellinen koska uskomme että usein tietämättömyys johtaa
ongelmien sattuessa vielä suurempiin ongelmiin. On esimerkiksi tapauksia, joissa suomalainen vanhempi on menettänyt lapsensa
huoltajuuden meneteltyään tietämättään
väärin avioeroprosessin aikana.
Yhteisöjen yhteystiedot ja USP rekisteri
Tämä aloite koskee USPn toimintaa. USPn
säännöt ratifioineilla yhteisöillä ei ole ollut
minkäänlaisia velvollisuuksia. Mielestämme
yhteisölle voitaisiin luoda velvoite palauttaa
laadittava yhteystietolomake säännöllisin väliajoin, jolloin yhteystiedot olisivat aina ajantasalla ja samalla poistuisi epävarmuus yhteisön olemassaolosta.
Tutustukaa uusiin aloitteisiin, vaikka ette olisikaan mukana USPn toiminnassa. Aloitteita
lukemalla saa kuvan mitkä asiat ulkosuomalaisia puhuttavat ja minkälaisiin ongelmiin
toivotaan parannusta!
Tiedoksi vielä että välimerenmaiden, Lähiidän ja Afrikan maiden aluekokous pidetään
Helsingissä sunnuntaina 22.5.05 alkaen klo
13.00. Kokoukseen voivat osallistua viralliset
edustajat ja mahdolliset tarkkailijat.
Oikein mukavaa kevättä kaikille!

Jaana Karhunen
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Suomalaistapahtumia Kreikassa
Dokumenttielokuvaviikko Ateenassa
Suomen suurlähetystö osallistui Ranskan
kulttuuri-instituutin vuosittain järjestämälle
Dokumenttielokuvien viikolle 14. - 19. helmikuuta 2005. Vuoden 2005 dokumenttielokuvien kohdemaa on Suomi. Viikon aikana esitettiin kahdeksan suomalaista dokumenttielokuvaa, joihin yleisöllä oli vapaa pääsy.
Esityskieli oli englanti, tekstitys kreikaksi.
Dokumenttielokuvien viikolla esitetyt suomalaiset dokumenttielokuvat olivat:
• Hyppääjä, P V Lehtinen, v. 2000, 20'
• Joutilaat, Susanna Helke & Virpi Suutari,
v. 2001, 80'
• Futuro - tulevaisuuden olotila, Mika Taanila, v.1998, 29'
• Sielun linna, Rax Rinnekangas, v. 2004,
56'
• Moro No Brasil, Mika Kaurismäki, v. 2002,
104'
• Säädyllinen tehdas, Thomas Balmès,
v.2004, 90'
• Isältä pojalle, Visa Koiso-Anttila, v. 2004,
70'
• Huutajat, Mika Ronkainen, v. 2004, 76'
Suomalaisia dokumenttielokuvia Thessalonikissa
Alustavien tietojen mukaan samoja suomalaisia dokumenttielokuvia tullaan esittämään
Thessalonikin elokuvamuseossa 1-3 huhtikuuta 2005.
Tarkempia tietoja esitysajoista ja
dokumenttielokuvista piakkoin suurlähetystön internetsivuilla www.finland.gr, sekä seuramme kuukausitiedotteessa Varaventti.
Kvartetti Kvalda Ateenan V Eurooppalaisella
jazzfestivaaleilla

silmällä pitäen on hyvä tietää, missä suomalaiset Kreikassa asuvat.

la myös tarkkailijat (matkaseuralaiset), mutta heillä ei ole puhe- eikä äänivaltaa.

Mahdollisen kriisitilanteen sattuessa avustustoimia nopeuttaa, jos suurlähetystöllä on
käytössään maassa olevien suomalaisten yhteystiedot.

Aamulla klo 10 on kirkossa jumalanpalvelus,
joka radioidaan ja televisioidaan. Sen jälkeen
menemme kirkkokahville kryptaan ja ennen
kokoustamme jää pieni vapaa-aika seurusteluun.

Saatuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti tietosuojasäännösten ja konsulipalvelulain mukaisesti.
Rekisteröityminen on kuitenkin täysin vapaaehtoista.
Henkilötietojen ilmoittaminen käy kätevästi
tähän tiedotteeseen liitettyjen lomakkeiden
avulla. Lomakkeen voi lähettää suurlähetystöön joko postitse tai faksitse:

Tervetuloa,

Embassy of Finland
Hatziyianni Mexi 5
115 28 ATHENS

Suomi-Seuran Sutinat – eTiedote ulkosuomalaisjärjestöille

Fax: 210-7255 864

Suomi-Seura ry on aloittanut kuukausittaisen
sähköisen tiedotteen lähettämisen ulkosuomalaisjärjestöille. Tiedotteeseen Suomi-Seura sisällyttää ulkosuomalaisia kiinnostavia
uutisia sekä Suomi-Seuran ja ulkosuomalaisparlamentin tapahtumia. Suomi-Seura toivoo
voivansa näin palvella ulkosuomalaisjärjestöjä entistä paremmin.

Suomen Ateenan-instituutti tiedottaa

(www.finninstitute.gr)

Suomen Ateenan-instituutilla on ilo kutsua
teidät seuraaville luennoille:
Tiistai 22 maaliskuuta 2005, klo. 19.00:
Aspects on Archaic Greek Panoply
Luenneoitsija Dr. Eero Jarva
Torstai 7. huhtikuuta 2005, klo. 19.00:
Hestia: hearth, goddess and cult
Luenneoitsija professori Mika Kajava
Luennot ovat englanninkielisiä ja ne pidetään instituutin Henrik Zilliacus salissa, osoite Zitrou 16, Makriyanni.
Luentojen jälkeen on tarjolla virvokkeita.

Ateenan Techopoliksessa järjestetään V Eurooppalainen jazzfestivaali, johon osallistuvat eri EU-maat. Suomea edustaa kvartetti
Kvalda 03.06.2005 klo 23.00.

Suomen Ateenan-instituutin vuosijuhla

Bändi on viime vuoden Nordic Jazz Cometsin
(pohjoismainen nuorten jazzyhtyeiden kilpailu) voittaja. Bändin muusikot ovat nuoresta
iästään huolimatta erinomaisia muusikoita.
Kysymys on siis kvartetista - basso, rummut,
piano ja laulaja. Laulaja on tyttö Aili Ikonen ,
rummuissa on myös tyttö Hanne Pulli, pianoa soittaa Antti Kujanpää ja bassoa Jori
Huhtala. Bändi esittää pääasiassa omia sävellyksiään.

Lisätietoja luennoista ja vuosijuhlasta:
Maria Martzoukou, finninst@otenet.gr,
puh. 210 9221152.

Ajankohta: 31.5. - 5.6.2005 klo 19:00 23:00. Paikka: Technopolis, Pireos 100, Gazi, Ateena , Kreikka

Jokaisen maan edustajaryhmän keskuudesta
tulee valita henkilö, joka antaa lyhyen maaraportin alueeltaan. Henkilöesittelyn yhteydessä voi myös lyhyesti kertoa oman yhteisönsä tärkeimmät kuulumiset.

Suomen Ateenan-instituutin vuosijuhla pidetään torstaina 19.5.2005.

Suomi-Seura ja USP tiedottavat

(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)
Kokouskutsu

Kutsun täten viralliset edustajat välimerenmaiden, Afrikan ja Lähi-Idän
ALUEKOKOUKSEEN

Ateenan suurlähetystö tiedottaa

(www.finland.gr)

joka pidetään sunnuntaina 22.5.2005 klo
13.00 Helsingin Tuomiokirkon yhteydessä
olevassa kappelissa.

Suomen Ateenan-suurlähetystö suosittaa,
että maassa pysyvästi asuvat tai pidempään
maassa oleskelevat Suomen kansalaiset rekisteröityisivät suurlähetystöön. Suurlähetystön palvelujen kehittämiseksi, esim. vaaleja

Kappeli sijaitsee kirkon portaiden oikealla
puolella (valtioneuvoston linnan puolella) Senaatintorilta katsoen (portaiden vasemmalla
puolella on tapulirakennus, jossa aluekokouksemme oli v. 2002). Kokoukseen voivat tul-
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Olavi Peltola
varapuhemies

(Sutinat/Suomi-Seuran järjestötiedote 1-05)

USP-tiedote viimeistä kertaa

(USPn sihteeristön tiedote 4/2005)
Ulkosuomalaisparlamentin sihteeristön tiedote lähetetään nyt viimeistä kertaa. Jos haluat
jatkossa saada sähköpostiisi ulkosuomalaisuutisia, niin tilaa maksutta Suomen Sillan
Uutisviikko sähköpostiisi maksutta. Suomen
Sillan Uutisviikko on viikoittain ilmestyvä
kooste Suomen tärkeimmistä uutisista. Uutisviikon voi myös lukea Suomi-Seuran kotisivuilta www.suomi-seura.fi. Ajankohtaisia
uutisia
on
myös
USP:n
kotisivujen
www.usp.fi Ajankohtaista -palstalla. Uutisviikon tilaus tapahtuu näin:
Lähetä tilauksesi osoitteeseen:
majordomo@kaapeli.fi
Tilausviestin sisältö:
subscribe suomis-list
Peruutusviestin sisältö:
unsubscribe suomis-list
Jätä Subject-kenttä tyhjäksi.
Osoitteenmuutokset:
Peruuta tilaus entiseen osoitteeseesi ja tilaa
Uutisviikko sen jälkeen uuteen osoitteeseesi.
Vetoomuskampanja YLE Radio Finlandin
lyhyt- ja keskiaaltolähetysten puolesta

(Sutinat/Suomi-Seuran järjestötiedote 1-05)
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Yleisradio olisi lakkauttamassa ulkosuomalaisille
tarkoitetun radiokanavan, Radio Finlandin,
perinteiset lyhyt- ja keskiaaltolähetykset. Tulevaisuudessa lähetyksiä voisi kuunnella vain
satelliitin välityksellä tai maksullisten mobiilipalvelujen tai Internetin kautta. Tämä merkitsisi ulkomailla asuvien suomalaisten yleisradiopalvelujen tuntuvaa supistumista.
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Uutinen yllätti ulkosuomalaiset koko maailmassa. Yleisradion Radio Finlandin lähetykset ovat ulkosuomalaisille todellakin merkittävä side Suomeen sekä tiedotuskanavana
että tunnesiteiden takia. Radio Finlandin ohjelmat pitävät ulkosuomalaiset ajan tasalla
Suomen tapahtumista, ja erilaiset ohjelmakokonaisuudet ovat erittäin tärkeitä ja elämää rikastuttavia asioita heille kaikille.

Suomen verosäännöt ovat ristiriidassa EY:n
perustamissopimuksen kanssa ulkomailla
asuvien henkilöiden ansiotulon verotuksen
osalta

Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi-Seura ry
päättivät viime vuoden lopulla järjestää vetoomuskampanjan lyhyt- ja keskiaaltolähetysten säilyttämisen puolesta. Vetoomuskampanjan tavoitteena oli herättää ja ylläpitää keskustelua lyhyt- ja keskiaaltolähetysten säilyttämisestä.

Suomen lain mukaan ulkomailla asuvien
henkilöiden on maksettava näistä tuloista 35
prosentin suuruinen lopullinen lähdevero,
kun taas Suomessa asuvien henkilöiden tuloja verotetaan progressiivisen asteikon mukaan. Komissio katsoo, että näiden kahden
veronmaksajaryhmän erilainen verokohtelu
on EY:n perustamissopimuksessa kiellettyä
kansalaisuuteen perustuvaa välillistä syrjintää sikäli kuin ulkomailla asuvien henkilöiden
verorasitus on se johdosta suurempi kuin
objektiivisesti vastaavassa tilanteessa olevien, Suomessa asuvien henkilöiden.

Ulkomailla asuu tällä hetkellä pysyvästi yli
250.000 Suomen kansalaista, joka on 5 prosenttia Suomen väestöstä. Vetoomuskampanjaan osallistui kaiken kaikkiaan yli 15.000
ulkosuomalaista, jotka vetosivat sen puolesta, että Yleisradion tulee edelleenkin tarjota
ulkosuomalaisille julkisen palvelun vaihtoehto kalliiden matkaviestimen rinnalla.
Vetoomuksia tuli yli 700 kappaletta sekä ulkosuomalaisilta järjestöiltä että ulkosuomalaisilta ympäri maailman. Eniten vetoomuksia (n. 73 %) tuli Välimerenmaiden, Lähiidän ja Afrikan alueelta. Toiseksi aktiivisimmaksi alueeksi osoittautui Pohjois-Eurooppa
(13 %) ja kolmanneksi Keski-Eurooppa (12
%).
Yle lupaa Radio Finlandille jatkoa jossakin
muodossa (SR Sisuradio/ Katri Nisula)

(USPn sihteeristön tiedote 4/2005)

Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja
lupaa, että Suomesta maailmalle lähettävän
Radion Finlandin toiminta jatkuu tulevaisuudessakin. Mutta missä muodossa, se on
edelleen epäselvää. Hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Lintilä sai
tiistaina 8.2. käteensä 15.000 (25 maasta)
ulkosuomalaisen allekirjoittaman vetoomuksen Radio Finlandin puolesta.
Keskusteluja veteraanipoliitikko Pertti Paasion johtaman ulkosuomalaisparlamentin iskuryhmän ja vasta marraskuusta Ylen hallintoneuvostoa vetäneen keskustalaiskansanedustaja Mika Lintilän kesken käytiin tiistaina
hymyssä suin, mutta suuria lupauksia ei herunut. Yleisradiolla on sopimus nykyisten lyhyt- ja keskiaaltolähetysten lähettämisestä
maailmalle ensi vuoden loppuun saakka. Rahapulan kourissa kärvistelevässä yhtiössä
selvitetään parhaillaan, voitaisiinko kalliit lähetykset korvata esimerkiksi netti- tai kännykkäradiolla. Se maksaisi kuulijoille nykyistä
enemmän.
Kuuntele raportti
www.sr.se/sisuradio/nyheter/artikel.asp?arti
kel=555004

Euroopan komissio on lähettänyt Suomelle
virallisen kehotuksen muuttaa ansiotulon ja
eläkkeiden verotusta koskevaa lainsäädäntöään.

Suomelle osoitettu kehotus on muodoltaan
perusteltu lausunto, joka on perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevan menettelyn
toinen vaihe. Jos Suomi ei muuta lainsäädäntöään kahden kuukauden kuluessa, komissio voi saattaa asian Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Lue lisää:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/04/1501&format=HTML
&aged=0&language=FI&guiLanguage=fi
Ulkosuomalaisnuorten sähköpostilista
kautetaan, tilalle keskustelupalsta

lak-

Suomi-Seuran ylläpitämä nuorten sähköpostilista lakkautetaan. Sen sijaan Suomi-Seuran kotisivuiille www.suomi-seura.fi perustetaan nuorten keskustelupalsta.
Kansalaisuusilmoitusten maksu alennettiin
240 euroon
Kansalaisuusilmoitusten maksu alennettiin
300:sta 240 euroon 1.1.2005 alkaen. Alle
18-vuotiaat ja v. 1939-1945 Pohjoismaissa
olleet sotalapset maksavat edelleen 100 euroa ilmoituksesta. Lisätietoa: www.uvi.fi
Kansalaisuuden takaisin saaneita 3.453
Suomen kansalaisuuden on saanut takaisin
3.453 henkilöä 1.6.2003 - 11.2.2005 välisenä aikana. Keskimääräinen käsittelyaika ilmoituksille viime vuonna oli 101 vuorokautta. Uusi kansalaisuuslaki tuli voimaan
1.6.2003.
Entinen Suomen kansalainen tai hänen lapsensa voi saada menettämänsä kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitus
on tehtävä viimeistään 31.5.2008.
Lisätietoa: www.uvi.fi
Jo 408 yhteisöä mukana USPn toiminnassa
Ulkosuomalaisparlamentin säännöt on hyväksynyt jo 408 yhteisöä, jotka edustavat
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seuraavia 33 maata (suluissa yhteisöjen lukumäärä):
Alankomaat (3), Argentiina (1), Australia
(12), Belgia (4), Brasilia (1), Eesti (15),
Egypti (1), Espanja (19), Irlanti (1), Islanti
(1), Iso-Britannia (17), Israel (1), Italia (10),
Itävalta (2), Japani (1), Kanada (40), Kenia
(1), Kreikka (6), Kypros (1), Marokko (1),
Norja (6), Portugali (1), Puola (2), Ranska
(3), Ruotsi (82), Saksa (65), Singapore (1),
Sveitsi (16), Tanska (1), USA (60), Uusi-Seelanti (1), Venäjä (31), Zimbabwe (1)
Suomen kielen ja kulttuurin seminaari ulkosuomalaisnuorille Kiljavalla 4. - 22.7.2005
Suomi-Seura järjestää 4. - 22. heinäkuuta
2005 suositun suomen kielen ja suomalaisen
kulttuurin seminaarin 18 – 30 -vuotiaille ulkosuomalaisnuorille ja aiheesta kiinnostuneille ulkomaalaisille nuorille.
Seminaari pidetään Kiljavan opistolla, joka
sijaitsee Nurmijärven kunnassa noin 50 km
päässä Helsingistä.
Hinta 920 euroa, sisältää opetuksen, opetusmateriaalin, täysihoidon ja seminaarin ohjelmaan kuuluvat retket Helsinkiin ja Tuusulan
rantatien kulttuurikohteisiin kuljetuksineen ja
sisäänpääsymaksuineen.
Seminaarissa opiskellaan suomen kieltä kolmessa eri tasoryhmässä vasta-alkajista edistyneisiin. Ohjelmaan sisältyy luentoja esim.
Suomen historiasta, yhteiskunnasta, suomalaisesta musiikista ja taiteesta. Luennot pidetään englanniksi. Myös vapaa-ajanohjelmaa
on tarjolla: saunomista, makkaranpaistoa,
suomalaisia elokuvia ja suomalaisia paritansseja. Viikonloput ovat vapaat.
Opetuskieli on suomi ja englanti. Osanottajien ei tarvitse osata suomea.
Ilmoittautuminen: 1. huhtikuuta 2005 mennessä. Täytämme seminaarin ilmoittautumisjärjestyksessä, joten mahdollisia vapaita
paikkoja voi tiedustella myös määräajan jälkeen.
Lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeet:
www.suomi-seura.fi kohdasta seminaarit ja
kurssit, tai ota yhteyttä toimistoomme: Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, FIN-00170 Helsinki, Finland suomis@suomi-seura.fi, puh:
+358-9-684 1210, fax. +358-9-684 121 40
Eläkepäiviksi ulkomaille -koulutuspäivä, Helsinki 11.2. ja 30.9.2005
Suomi-Seuran järjestämät Eläkepäiviksi ulkomaille –koulutuspäivät pidetään ensi vuonna
Helsingissä 11.2. ja 30.9. Koulutuksessa käydään läpi ulkomaille muuttoon liittyviä käytännön asioita kuten muuttoilmoituksen tekeminen ja oleskeluluvan hakeminen. Lisäksi
luennoidaan muuton vaikutuksesta verotukseen ja sosiaaliturvan siirtymisestä. Lisätietoja: www.suomi-seura.fi tai
suomis@suomi-seura.fi
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Tapahtumia ja tietoa
WorldSkills -ammattitaidon MM-kilpailut Helsingissä 26. -29. toukokuuta 2005
www.wsc2005helsinki.com
Nuorisotapahtuma Backstage05
Suomalainen elinkeinoelämä järjestää 26. 27.5. 2005 Ammattitaidon maailmanmestaruuskisojen yhteydessä Backstage2005-nuorisotapahtuman Helsingin Jäähallissa. Backstage2005-tapahtuma tarjoaa asiaa ja viihdettä työelämästä. Tapahtuma antaa nuorille
eväitä löytää työelämästä se "oma juttu".
Tapahtumassa esiintyvät suomalaiset huippubändit Indica ja Negative.
Opettajille, yritysten edustajille, opettajainkoulutuslaitosten opiskelijoille ja opetusalan
päättäjille järjestetään nuorisotapahtuman
yhteyteen oma VIP-tilaisuus. Tilaisuudessa
esitellään hyviä koulujen ja yritysten yhteistyömalleja. Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
www.tat.fi/backstage2005
www.kunkoululoppuu.fi sisältää tietoa sekä
esimerkkejä peruskoulun jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista Suomessa. Kannattaa tutustua sivuille koottuun linkkivinkkihakemistoon!
http://europa.eu.int/youth on EU:n komission ylläpitämä Euroopan nuorisoportaali,
jossa on tietoja työskentelystä, opiskelusta
ja lomailusta eri EU-maissa
Kela tiedottaa

(www.kela.fi 3.1.2005)
Sosiaaliturvan soveltamista koskeva lainsäädäntö muuttui
Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan
soveltamista koskeva lainsäädäntö (ns. soveltamisalalaki) muuttui 1.1.2005 lukien.
Muutokset koskevat suomalaisia, jotka oleskelevat EU- tai ETA-maiden tai Sveitsin ulkopuolella. Uusi laki muuttaa myös Suomeen
työhön tulevien oikeutta Kelan hoitamaan
sosiaaliturvaan.
Soveltamisalalaki määrittelee, kuka kuuluu
Suomen sosiaaliturvan piiriin. Ulkomailla
työskenteleviin lähetettyihin työntekijöihin,
suomalaisen yrityksen ulkomailta palkkaamiin työntekijöihin, opiskelijoihin, tutkijoihin
ja heidän perheenjäseniinsä voidaan vuoden
2005 alusta soveltaa asumisperusteista sosiaaliturvalainsäädäntöä laissa säädetyin edellytyksin yhteensä enintään kymmenen vuotta.
Lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijät kuuluvat
1.1.2005 alkaen ilman eri hakemusta Suomen sosiaaliturvaan täyttäessään laissa
määritellyt lisäehdot. Heillä ei ole ulkomailla
oleskellessaan enimmäisaikaa Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumiselle. Työnantajalla
on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa Kelaan ulkomaan työskentelystä. Sen sijaan määräaikaisesti kansainvälissä järjestöissä työskentelevät eivät voi enää kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Lainmuutoksen myötä lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijöiden, lähetettyjen työntekijöiden, suomalaisyrityksen ulkomailla palkkaamien työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden perheenjäsenet voivat tehdä vähäistä
työtä ulkomailla menettämättä perheenjäsen-statukseen sidottua oikeuttaan Suomen
sosiaaliturvaan.
Hakeminen Suomen sosiaaliturvaan
Niillä nyt ulkomailla työskentelevillä lähetetyillä työntekijöillä, ulkomailla palkatuilla
työntekijöillä, lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijöillä, opiskelijoilla, tutkijoilla ja heidän
perheenjäsenillään, jotka ovat saaneet hylkäävän päätöksen Suomen sosiaaliturvaan
kuulumisesta, on mahdollisuus päästä hakemuksesta takaisin Suomen sosiaaliturvan piiriin tiettyjen ehtojen täyttyessä.
Hylkäävän vakuuttamisratkaisun perusteena
on voinut olla esimerkiksi hakemuksen myöhästyminen tai se, että hakija on oleskellut
maassa, jossa on kohtuullinen sosiaaliturva.
Lähetetyltä työntekijältä ja ulkomailla palkatulta työntekijältä edellytetään lisäksi, että
hän on hylkäävän päätöksen jälkeen jatkanut työskentelyä ulkomailla suomalaisen
työnantajan palveluksessa ja että hänellä on
edelleen kiinteät siteet Suomeen.
Hakemus Suomen sosiaaliturvaa pääsemisestä on tehtävä 30.6.2005 mennessä. Lain
ehdot täyttävä henkilö pääsee hakemuspäivästä lukien takaisin Suomen sosiaaliturvan
piirin. Hakemuslomake Y 38 löytyy osoitteesta www.kela.fi kohdasta ”Lomakkeet”.
Suomeen työhön tulevan oikeus sosiaaliturvaan
Vuoden 2005 alusta alkaen Suomeen toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tulevien
ns. EU-työntekijöiden oikeus Suomen sosiaaliturvaan porrastuu työskentelyn keston mukaan. Kun työskentely kestää 4 kuukautta –
2 vuotta, työntekijällä on oikeus sairausvakuutusetuuksiin sekä lasten kotihoidon tukeen ja lapsilisään. Myös kansaneläke- ja
perhe-eläke alkaa kertyä. Työntekijä kuuluu
myös työttömyysturvalain piiriin.
Jos työntekijällä on toistaiseksi solmittu tai
vähintään 2 vuoden määräaikainen työsuhde, hänen katsotaan asuvan Suomessa vakinaisesti. Kun EU-työntekijä katsotaan vakinaisesti Suomessa asuvaksi hän saa lisäksi
oikeuden mm. lapsen hoitotukeen, vammaistukeen, äitiysavustukseen ja yleiseen asumistukeen.
EU:n ulkopuolelta saapuvia työntekijöitä koskee vaatimus vakinaisesta asumisesta eli
heiltä edellytetään toistaiseksi tai vähintään
2 vuoden määräajaksi solmittua työsuhdetta,
jotta he voisivat päästä soveltamisalalain
mukaisten etuuksien piiriin. Heidät kuitenkin
sairausvakuutetaan Suomessa heti työskentelyn alusta lukien, jos työsuhde kestää vähintään 4 kuukautta. He kuuluvat myös työttömyysturvalain piiriin.
Lisätietoja
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Lisätietoja Suomen sosiaaliturvasta löytyy
osoitteesta www.kela.fi kohdasta ”Suomessa
– Ulkomailla” ja siellä tarkemmin lakiuudistusta käsitelevällä sivulla.
Sosiaaliturvan määräytymisestä voi kysyä
Kelan toimistoista sekä Kelan ulkomaan yksiköstä, puh. +3528 20 434 2650 sekä sähköpostilla inter.helsinki@kela.
Lisätietoja antavat myös:
Kelan terveys- ja toimeentuloturvaosasto, lakimies Antti Klemola, puh. +358 20 434
3932, antti.klemola@kela.fi
Kelan hallinto-osasto, kansainväliset asiat,
lakimies Petri Jäntti, puh. +358 20 434
1949, petri.jantti@kela.fi
Kelan viestintä, tiedottaja Milla Holopainen,
puh. +358 20 434 1413,
milla.holopainen@kela.fi
Harjoittelupaikat Euroopan parlamentissa

(www.europarl.eu.int)

Euroopan parlamentti tarjoaa erilaisia harjoittelumahdollisuuksia 18 - 45 -vuotiaille Euroopan unionin jäsenvaltion tai jäsenyyttä
hakeneen maan kansalaisille parlamentin
toimipisteissä Brysselissä, Luxemburgissa ja
Strasbourgissa sekä jäsenmaissa sijaitsevissa tiedotustoimistoissa.
Palkallinen harjoittelu
Palkallinen harjoittelu (kesto 5 kk) voidaan
myöntää hakijalle, jolla on tutkinto vähintään kolmivuotisista korkeakouluopinnoista
(esimerkiksi todistus kandidaatin tutkinnosta). Tutkintoon oikeuttavien opintoviikkojen
todistaminen ei riitä. Lisäksi hakijan on esitettävä korkeakoulun opettajan tai muun
asiantuntijan lausunto soveltuvuudestaan.
Harjoitteluvaihtoehtoja on kaksi: Robert
Schuman -yleinen harjoittelu ja Robert Schuman -toimittajaharjoittelu. Yleiseen harjoitteluun hakevalla tulee olla korkeakouluopintojen yhteydessä laadittu laaja kirjallinen työ
jostakin Euroopan unioniin liittyvästä aiheesta. Toimittajaharjoitteluun hakevalla on lisäksi oltava toimittajan ammattipätevyys ja
siitä osoituksena julkaisuja, jonkin Euroopan
unionin jäsenvaltion lehtimiesliiton jäsenyys
tai Euroopan unionin jäsen- tai hakijavaltiossa tunnustettu toimittajakoulutus.
Palkallisia harjoittelujaksoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Jaksojen aloittamisajankohdat ovat
15.2. (hakemusten oltava perillä 15.10.)
15.9. (hakemusten oltava perillä 15.5.)
Palkaton harjoittelu
Palkattomaan harjoitteluun (kesto 1 - 4 kk,
mahdollisuus 2 kk:n jatkoon) voidaan ottaa
hakija, jolla on ylioppilastodistus tai ylioppilastodistusta vastaava koulutus. Harjoittelu
on tarkoitettu erityisesti henkilöille, joiden
opintoihin kuuluu harjoittelujakso.
Harjoittelu voidaan myöntää mikäli se liittyy
korkeakouluopiskeluihin, ylemmän tason
ammatilliseen koulutukseen tai mikäli sen
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katsotaan olevan edellytyksenä ammatinharjoittamisen aloittamiselle.
Palkattomia harjoittelujaksoja järjestetään
kolme kertaa vuodessa. Jaksojen aloittamisajankohdat ovat
1.1. (hakemusten oltava perillä 1.10.)
1.5. (hakemusten oltava perillä 1.2.)
1.9. (hakemusten oltava perillä 1.6.)
Hakulomakkeet ja säännöt
Harjoitteluun haetaan hakulomakkeella. Lomakkeen sekä harjoittelua koskevat säännöt
voi tulostaa internetistä (linkki ohessa) tai
pyytää niitä Euroopan parlamentin tiedotustoimistosta. Hakulomakkeet ja säännöt ovat
englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.
Lomake liitteineen lähetetään harjoittelusta
vastaavaan toimistoon Luxemburgiin. Hakemuksen on oltava perillä hakemusten määräaikojen puitteissa. Harjoittelusta vastaavan
toimiston osoite on

Linkit
» Hakulomakkeet Robert Schuman harjoitteluun
http://www.europarl.eu.int/stages/default_e
n.htm
» Hakulomakkeet kääntäjäharjoitteluun
http://www.europarl.eu.int/stages/default_e
n.htm
» Säännöt Robert Schuman harjoitteluun
http://www.europarl.eu.int/stages/reg_en.ht
m
» Säännöt kääntäjäharjoitteluun
http://www.europarl.eu.int/stages/trad_en.h
tm
» Lisätietoja opintokäynneistä
http://www.europarl.eu.int/stages/reg_en.ht
m#stu
» Lisätietoja konferenssitulkkien harjoittelujaksoista
http://www.europarl.eu.int/interp/public/sta
ges/stages_en.htm
Henkilöt tutuiksi

PARLEMENT EUROPEEN
BUREAU DES STAGES
KAD 2C007
L-2929 LUXEMBOURG

Esittelyvuorossa on seuran perustajajäsen
Satu Vuorinen, joka on asustanut PohjoisKreikassa peräti 29 vuotta yhtäjaksoisesti (v.
1976 alkaen).

Mikäli haet harjoittelijaksi Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistoon, voit lähettää kopion hakemuksestasi alla olevaan
osoitteeseen (mutta vain kopion, sillä alkuperäinen hakemus liitteineen tulee aina lähettää suoraan Luxemburgiin):

Satu Vuorinen

EUROOPAN PARLAMENTTI
SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO
Nina Novak
POHJOISESPLANADI 31
00100 HELSINKI
Opintokäynnit
Palkattomiin opintokäynteihin (kesto enintään 1 kk) haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen voi lähettää suoraan
siihen yksikköön, jossa opintokäynnin haluaa
suorittaa (esimerkiksi Suomen tiedotustoimistoon). Euroopan parlamentti ei korvaa
opintokäynnin mahdollisia kuluja harjoittelijalle.
Kieliharjoittelut
Kääntäjät: Parlamentin käännösosasto järjestää palkallisia ja palkattomia 3 kk:n pituisia (mahdollisuus 3 kk:n jatkoon) harjoittelujaksoja Luxemburgissa. Hakulomakkeen ja
harjoittelua koskevat säännöt voi tulostaa internetistä (linkki ohessa) tai pyytää niitä Euroopan parlamentin tiedotustoimistosta. Lomake on englanniksi ja ranskaksi, säännöt
myös suomeksi.
Konferenssitulkit: Parlamentin tulkkausosasto järjestää harjoittelujaksoja konferenssitulkeille. Lisätietoja löytyy tulkkausosaston
omilta nettisivuilta (linkki ohessa). Harjoittelumahdollisuuksia voi tiedustella lähettämällä
vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon sähköpostiosoitteeseen
interpinfo@europarl.eu.int

Satu on asustanut Pohjois-Kreikassa peräti
29 vuotta ja on toiminut yksityisyrittäjänä
kaikki nämä vuodet, lähinnä vaatetusalalla.
Satu oli ensimmäisiä suomalaisia, jotka asettuivat Thessalonikiin ja hänen kotiovensa on
ollut aina avoinna suomalaisille pistäytyä juttusille. Itse asiassa Satu järjesteli ulkosuomalaisten pikkukokoontumisia pitkälti ennen
koko seuramme varsinaista perustamista.
Tällä hetkellä Satu on seuramme johtokunnan varajäsen.

2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja
Pohjois-Kreikkaan?

Muistan tarkalleen miltä kaupunki minusta
vaikutti 70-luvun puolivälissä. Eroa on kuin
yöllä ja päivällä nykyiseen kaupunkikuvaan
verrattuna. Sotilasjunttavuosien jälkeen kaupunkilaiset halusivat juhlia kaiket yöt, aamuisin kadut olivat hiljaisia ihmisten nukkuessa
pitkään. Rauhallinen elämäntahti oli tyypillistä sen ajan ihmisille. Katukuvasta puuttuivat
kookkaat supermarketit ja muut kauppaketjut! Edelleen tuolloin naiset eivät ajaneet autoilla, eikä thessalonikilaisissa kodeissa näkynyt kotieläiminä koiria!
Välittömästi muuttomme jälkeen perustin
mieheni kanssa vaatetusalan liikkeen kaupunkiin ja elämä sujui töiden merkeissä.
Päällimmäisenä muistan alkuvuosista kovan
työtahdin, jolloin ompelimossa oli pakko saada valmista nopeasti aikaan. Hupaisinta on
varmaan se seikka etten ehtinyt tutustumaan työkiireiltäni edes keskustan Kamaraan (alue, jolla sijaitsevat riemukaari ja
muita roomalaisajan muistomerkkejä) tai
saatikka muihin nähtävyyksiin. Vuosia myöhemmin ennätin sitten käydä katsomassa
Kamarankin nähtävyydet!
70-luvun lopussa meillä oli ompelimossa
töissä 2-3 suomalaistyttöä, jotka sitten harjoitteluajan loputtua palasivat takaisin Suomeen. Niinä vuosina Leena Pitsakidou asui
jonkin aikaa kaupungissa, mutta hän siirtyi
asumaan lähelle Kavalaa. Vuonna 1979 pitkäaikainen ystäväni Maija Ristonmaa muutti
tänne Keski-Euroopasta ja Maijan muutosta
lähtien en enää tuntenut olevani ainoa suomalainen paikkakunnalla. Maijan matkassa
tutustuin Kreikan muihin alueisiin, sillä matkustimme ahkerasti yhdessä autoillen, etenkin viikonloppujen puitteissa.
Vuonna 1985 tein suuren päätöksen ja muutin yksin asumaan.
3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa?

Satu Vuorinen

1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin tämä
tapahtui?

Muutin tänne Thessalonikiin vuonna 1976
keväällä silloisesta Länsi-Saksasta Baijerin
alueelta. Nimittäin – olin töissä Münchenissä
70-luvun alkupuolella ja tutustuin siellä
kreikkalaiseen mieheen, jonka kanssa avioiduin vuonna 1974 – häitämme vietettiin
täällä Thessalonikissa ja saavuin Kreikkaan
ensimmäistä kertaa elämässäni. Avioliiton
myötä vahvistui päätökseni siirtyä mieheni
kotikaupunkiin ja asettua taloksi uusiin ympyröihin.

Venttiili - Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Olen syntynyt Kuhmoisissa ja kasvanut Keski-Suomessa, Päijänteen rannalla. Keskikoulun jälkeen lähdin Lahteen ja aloitin opiskelun yksityisessä ompelu- ja vaatturialan oppilaitoksessa, opinnot kestivät kolme vuotta.
Edelleen tie vei minut etelään ja siirryin Helsinkiin töihin. Pääkaupungissa asustelin Alppilassa ja aloin kypsytellä vähitellen ajatusta
erikoistumisesta tai sitten siirtymisestä ulkomaille töihin. Valitsin jälkimmäisen ratkaisun
ja löysin itseni vuonna 1971 pohjoisesta Länsi-Saksasta, Hampurin seudulta. Viihdyin
siellä vuoden verran ja edelleen matkani jatkui Baijerin osavaltioon Etelä-Saksassa. Sisareni muutti myös perässäni Müncheniin
vuonna 1973 ja viihdyin nelisen vuotta Baijerin vehreissä maisemissa. Matka jatkui edelleen Kreikkaan vuonna 1976 ja sillä tiellä ollaan vieläkin.
4. Millaisia ohjeita antaisit uusille maahanmuuttajille?

Kielitaito on ehdottomasti tärkein väline sopeutua maahan. Maahanmuuttajalla tulisi olla sopeutumiskykyä ja sopivasti rohkeutta
mukana. Liian sinisilmäinen ei saa myöskään
olla ja talonpoikaisjärkeä on hyvä käyttää
Kreikassakin asuessa. Ja turhat narinat on
syytä unohtaa!
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5. Mitä suomiyhteisö sinulle merkitsee?

Seuran kuukausitapaamiset ovat mielestäni
hyvää terapiaa arkeen. Niissä tapaamisissa
voi vaihtaa kuulumisia vapaasti toisten suomalaisten kesken ja samalla saa keskusteluista voimaa jatkaa – aivan kuin olisi kotona
konsanaan. Nykyään on vaivatonta myös
tarttua puhelimeen ja soittaa lähipuheluita
muille suomalaisille – on mukavaa kun tietää, että meitä on nyt tiheä verkosto ulkosuomalaisia paikkakunnalla. Suomalaisten
kesken ei tarvitse pitkään etsiä samaa aaltopituutta, onneksi!
Venttiilin toimituskunta haluaa lämpimästi
kiittää Satu Vuorista haastattelusta.
Haastateltavana Lasse Virén
”Venttiilin” toimitus tapasi kansanedustajan,
entisen huippu-urheilijan, Lasse Virénin ja
hänen vaimonsa Päivin Ateenassa elokuussa
2004, suurlähettilään ja Suomen olympiakomitean järjestämällä olympiavastaanotolla.
Miellyttävän keskusteluhetken lopuksi ”Venttiilin” toimitus pyysi Lasse Viréniltä haastattelua johon hän epäröimättä suostui.
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin
Suomea olette kotoisin?

Myrskylästä olen kotoisin ja siellä myös
asun. Koulutukseltani olen poliisi.
2. Mitä olette tehneet työksenne ennen
eduskuntaa?

Olen ollut poliisina, Suomen Yhdyspankin
projektipäällikkönä sekä yksityisyrittäjänä
perheen kuljetusyrityksessä.
3. Milloin ja miten lähditte mukaan politiikkaan ja päädyitte kansanedustajaksi? Missä
tehtävissä olette palvelleet?

Politiikkaan lähdin ikään kuin vahingossa lupautumalla Myrskylässä kunnallisvaaliehdokkaaksi. Siitä ura urkeni valtakunnanpolitiikan
tasolle. Nyt olen ollut vajaa kuusi vuotta
kansanedustajana ja 12 vuotta kunnanvaltuuston puheenjohtajana.
4. Mikä kansanedustajan työssä on teille tärkeää?

Kansanedustajan työssä pyrin keskittymään
etenkin niihin asioihin, joita omissa valiokunnissani (liikenne- ja viestintä- sekä maa- ja
metsätalousvaliokunnat) käsitellään. Olen
myös varapuheenjohtajana Valtion liikuntaneuvostossa ja urheiluasiat sekä liikunta
luonnollisesti ovat minulle tärkeitä.
5. Münchenin olympialaisissa voittojuoksunne 10.000 metrin matkalla ja kuuluisa kaatuminen ovat tärkeä sivu yleisurheilun historiaa. Marraskuun alussa paljastettiin suomalaistaiteilijan veistos Lasse Virenistä Ateenassa. Miten otitte vastaan uutisen veistoksesta
Kreikan maaperällä?

Taiteilija Eino Romppanen on minulle entuudestaan tuttu ja sain tiedon häneltä. Kreikka
on olympialaisten kehto ja minusta siksi hyvä paikka patsaalle. Totta kai on suuri kunnia saada veistos Kreikkaan.

6. Nelinkertaisena olympiamitalistina mitä
ajatuksia teissä herättää Suomen olympiajoukkueen heikko menestys Ateenan kesäkisoissa v. 2004?

Minua lähinnä mietityttää, missä ovat meidän urheilijoidemme motiivit.
7. Kreikassa syntyi suuri kohu muutaman
kreikkalaisen urheilijan dopingsekoiluista
juuri Ateenan olympialaisten aattona ja tämä
luonnollisesti uutisena laski hieman kisatunnelmia. Kertoisitteko oman kantanne koskien
dopingtestejä ja koko anti-doping järjestelmää?

En tunne antidoping-järjestelmää kovin hyvin, mutta tärkeää olisi, että testejä pitäisi
tehdä joka puolella maailmaa yhtä luotettavasti ja testejä tehtäisiin ympäri vuoden, ei
pelkästään kilpailukaudella.

8. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja
Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko
teillä ollut aikaa tutustua niiden toimintaan
ulkomaanmatkoillanne?

Monessa maassa olen päässyt tutustumaan
paikallisen Suomi-yhteisön toimintaan, mikä
on ollut todella mielenkiintoista. Suomi-koulut ovat jääneet vähemmälle. Pidän yhteisöjen ja koulujen toimintaa erittäin tärkeänä.

9. Suomessa puhutaan usein tulevasta työvoimapulasta. Ulkosuomalaisnuoret paluumuuttajina ovat mahdollisesti Suomelle tulevaisuuden voimavara. Oletteko samaa mieltä
ja mitä Suomen valtion tulisi tehdä koskien
ulkosuomalaisten nuorten asemaa tässä vaiheessa. Pitäisikö Suomen valtion mielestänne tukea maailmalla toimivia Suomi-kouluja
enemmän?

En tunne asiaa niin hyvin, että voisin ottaa
kantaa.

10. Jääkö teille kansanedustajana tarpeeksi
aikaa seurata ulkosuomalaisten toimintaa ja
etenkin ongelmia maailmalla? Onko Suomen
valtio ja sen lainsäädäntö tehnyt tarpeeksi
koskien ulkosuomalaisten asemaa?

Toimintaa olen saanut seurata ja keskustella
ongelmista. Vaikeampi sanoa valtiosta ja
lainsäädännöstä, on erilaisia tapauksia.

11. Mistä Lasse Viren saa inspiraatiota ja mikä on hallitseva luonteenpiirteenne?

Inspiraatiota saan haastavista asioista, joissa
joutuu laittaa itsensä peliin. Hallitsevasta
luonteenpiirteestä en itse osaa sanoa. Moni
on sanonut että rauhallisuus.
12. Mitä teette mieluiten vapaa-aikananne?

Vapaa-aikanani tykkään viettää luonnon helmassa esim. metsätöiden, metsätöiden ja
joskus lenkkeilyn parissa.
13. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin syvimmin?

Ensimmäinen olympiamatkani oli varmaankin
vaikuttavin.
14. Milloin Lasse Viren on onnellinen?

Kun saa fyysisesti rääkätä itseään.

15. Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmanne?

Mennään päivä kerrallaan...
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”Venttiilin” toimitus kiittää kansanedustaja
Lasse Viréniä haastattelusta ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa.
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Päivi Kairamo-Hella presidentin neuvonantajaksi (Helsingin Sanomat 22.12.2004)
Oikeustieteen kandidaatti Päivi Kairamo-Hella on nimitetty tasavallan presidentin uudeksi neuvonantajaksi. Kairamo-Hella, 40, työskentelee nykyisin EU:n komissiossa. Hän
aloittaa uudessa tehtävässään maaliskuun
alussa. Presidentin neuvonantaja on keskeinen virkamies presidentinkansliassa. Hän
valmistelee yhdessä kansliapäällikön kanssa
presidentin ulkopoliittista päätöksentekoa.
Elinkautisvanki vapaaksi 12 vuotta istuttuaan

(Helsingin Sanomat 09.12.2004)

Hallitus esittää, että elinkautisvangit vapautuisivat istuttuaan vähintään 12 vuotta. Päätöksen elinkautisvangin päästämisestä ehdonalaiseen vapauteen tekisi Helsingin hovioikeus. Jos vankia ei päästetä ehdonalaisen
vapauteen, asian voisi viedä uudestaan hovioikeuteen kahden vuoden välein. Hallitus
päätti lakiesityksen sisällöstä torstaina.
Esityksessä perustuslaissa oleva presidentin
armahdusoikeus säilyisi. Elinkautisvangit istuvat Suomessa keskimäärin 11–12 vuotta.
Osa tuomioista kestää jopa 17–18 vuotta.
Entisestä ulkoministeristä tulossa Kreikan
presidentti (Helsingin Sanomat 12.12.2004)
Kreikan konservatiivinen hallitus nimitti sunnuntaina entisen sosialistipuolueen ulkoministerin Karolos Papouliaksen tulevaksi presidentiksi. Nykyinen presidentti Kostis Stephanopoulos vetäytyy virasta maaliskuussa, kun
hänen toinen viisivuotiskautensa päättyy.
Kreikan perustuslain mukaan parlamentti valitsee presidentin, joka tarvitsee 200 kansanedustajan tuen 300-paikkaisessa parlamentissa ensimmäisellä äänestyskierroksella. Jos
näin ei tapahdu, presidentistä äänestetään
parlamentissa vielä kahdesti, mutta tuolloin
valituksi tulemiseen riittää 180 ääntä.
Makedonian ulkoministeri haki Suomen tukea EU-jäsenyysneuvotteluihin

(Ulkoasiainministeriö 16.02.2005)

Ulkoministeri Erkki Tuomiojan ja Makedonian
ulkoministeri Ilinka Mitrevan tapaamisessa
16. helmikuuta keskusteltiin Euroopan Unioniin liittyvistä asioista, erityisesti Makedonian
mahdollisesta EU-jäsenyydestä sekä Balkanin alueen yleisestä tilanteesta ja muista
kansainvälisistä asioista. Ulkoministeri Tuomiojan mukaan Suomi on vakuuttunut Makedonian kyvystä toteuttaa kaikki vaadittavat
uudistukset EU-jäsenyyttä varten.
Ulkoministerien tiedotustilaisuudessa ulkoministeri Mitreva totesi, että hänen Suomen
matkallaan on kaksi tärkeää tavoitetta. Ma
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kedonia toivoo, että päätös maan EU-jäsenyysneuvotteluiden aikataulusta voidaan
tehdä ensi joulukuun EU-huippukokouksessa. Tähän Mitreva haki tukea myös Suomelta
ja hän piti saamaansa vastakaikua myönteisenä. Matkan toinen tavoite on edistää Makedonian ja Suomen välisiä kauppasuhteita.
Makedonia toivoo suorien suomalaisten sijoitusten lisääntymistä ja korostaa etuinaan
maansa avoimia kauppasuhteita alueen muihin maihin ja lainsäädännöllistä valmiutta.
EUROOPAN UNIONI

(europa.eu.int)

EU:n ja Aasian maiden huippukokous Tampereella (Helsingin Sanomat 21.01.2005)
EU:n ja kolmentoista Aasian maan huippukokous pidetään Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Tampereella. Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti kokouksen pitopaikasta
perjantaina. Huippukokous järjestetään 14.15. syyskuuta ensi vuonna.
Huippukokouksen alla Tampereella pidetään
myös Asem-talousministerien kokous sekä
ns. Asem/Som-virkamieskokous. Yhteensä
kokouksiin odotetaan 2000:ta osallistujaa.
Kokousten kustannusten arvioidaan olevan
15 miljoonaa euroa. Asem-huippukokouksia
on pidetty joka toinen vuosi vuodesta 1996.
Kokoukset järjestetään vuorotellen Euroopassa ja Aasiassa. Edellinen huippukokous
pidettiin Vietnamissa lokakuussa 2004. Edellinen Asem-kokous Euroopassa pidettiin
Tanskassa vuonna 2002.

Komissio valmis vahvistamaan Suomen kemikaalivirastoa

(Helsingin Sanomat 19.01.2005)

Euroopan komissio on valmis harkitsemaan
Helsinkiin sijoitettavan kemikaaliviraston
vahvistamista. Yritys- ja teollisuuskomissaari
Günther Verheugen sanoi EU-parlamentin
kuulemistilaisuudessa keskiviikkona, että viraston vastuun kasvattaminen merkitsisi samalla sen budjetin ja henkilökunnan lisäämistä.
Virasto perustetaan valvomaan EU:n tulevaa
kemikaalilakia. Lain tarkoitus on muun muassa antaa kansalaisille lisää tietoa terveydelle vaarallisista aineista. Se johtaa noin
30.000 kemikaalin testaamiseen, rekisteröimiseen, arviointiin tai lupamenettelyihin.
EU:ssa ei tällä hetkellä säädellä ennen vuotta 1981 käyttöön otettuja kemikaaleja. Niiden vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön
tiedetään vain vähän. Suomen viraston piti
aloittaa toimintansa alun perin jo ensi vuonna, mutta kemikaalilaki ei todennäköisesti
mene läpi ennen sitä. Parlamentti päättää
laista yhdessä jäsenmaiden hallitusten kanssa.
Komissio kovistelee Suomea verotussäännöistä (Helsingin Sanomat 20.12.2004)

Parlamentti hyväksyi perustuslain

EU:n komissio kovistelee Suomea verotussäännöistä. Komissio aikoo vetää Suomen ja
Itävallan EY-tuomioistuimeen arvonlisäveroa
koskevien säännösten takia. Toinen komission moite koskee ulkomailla asuvien henkilöiden ansiotulojen verotusta Suomessa.

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona
12.1. täysistunnossaan perustuslakimietinnön äänin 500 puolesta, 137 vastaan ja 40
poissa. Näin ollen parlamentti siis suosittaa
jäsenmaita ratifioimaan perustuslain.

Komission mielestä Suomen arvonlisäverojärjestelmä on yhteisön lakien vastainen,
kun se vaatii maahan sijoittumatonta arvonlisäverovelvollista nimeämään Suomeen veroedustajan, jos tämä verovelvollinen haluaa
päästä mukaan yksinkertaistettuun palautusjärjestelmään.

(Euroopan parlamentti, Suomen tiedotustoimisto 14.01.2005)

Päätöslauselma perustuslaista:
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?P
UBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20050004+0+DOC+XML+V0//FI&L=FI&LEVEL=3
&NAV=S&LSTDOC=Y
EU:n perustuslakisivut:
http://europa.eu.int/constitution/index_fi.ht
m
Luxembourgin puheenjohtajuuskausi alkoi

(Euroopan parlamentti, Suomen tiedotustoimisto 07.01.2005)
Luxemburgista tuli 1. tammikuuta EU:n neuvoston puheenjohtajamaa. Maa peri puheenjohtajan paikan Alankomailta sen puolivuotiskauden päätyttyä. Luxemburg on nostanut kautensa päätavoitteiksi Lissabonin prosessin puolivälitarkistuksen, kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjen tarkistuksen,
vuosien 2007-2013 rahoitusnäkymistä sopimisen ja laajentumisen.

Ulkomailla asuvien henkilöiden ansiotuloverotuksen takia Suomi sai komissiolta maanantaina perustellun lausuman. Komissio
katsoo, ettei nykyisin kaikilta kannettu 35
prosentin lähdevero ole oikeudenmukainen.
Jos kyseessä ovat pienet tulot, voi ulkomailla
asuvan lähdevero helposti nousta korkeammaksi kuin se vero, joka Suomessa asuvan
pitäisi maksaa.
Komission mielestä erilainen verokohtelu on
kansalaisuuteen perustuvaa välillistä syrjintää, joka on EU:n perussopimuksessa kielletty. Jos Suomi ei muuta lainsäädäntöään kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä
asian EY-tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Suomi oikeuteen päästökaupasta

(Helsingin Sanomat 19.01.2005)

Euroopan unionin komissio kertoi keskiviikkona haastavansa Suomen EY:n tuomioistuimeen päästökaupan rikkomisesta. Komissio
aloittaa oikeustoimet, koska päästökauppaa
koskevaa direktiiviä ei ole otettu kansalliseen
lainsäädäntöön Ahvenanmaalla. Direktiivi oli-
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si pitänyt ottaa käyttöön 31.12.2003 mennessä. Suomen lisäksi komissio aloitti oikeustoimet Kreikkaa, Belgiaa ja Italiaa vastaan. Belgiassa ongelma on Suomen kaltainen, sillä maassa direktiivi on otettu kansalliseen lainsäädäntöön vain Brysselissä ja
ranskankielisessä Valloniassa.
Neljän jäsenmaan ongelmista huolimatta
päästökauppa aloitettiin vuoden alussa.
Päästökaupan tavoitteena on vähentää ympäristölle haitallisia kasvihuonekaasuja. Esimerkiksi Suomessa on jaettu päästökiintiöt
yli viidellesadalle yritykselle ja laitokselle. Jos
tuotantolaitos ei käytä koko kiintiötään, se
voi myydä loput päästöoikeuksistaan muille.
EU kaavailee nopean toiminnan katastrofijoukkoja (Helsingin Sanomat 04.01.2005)
Euroopan unioni harkitsee kansainvälisten
hätäapujoukkojen perustamista tulevien
luonnonkatastrofien varalle. Joukot koostuisivat noin 5.000:sta EU-maiden valitsemasta
asiantuntijasta, jotka koulutettaisiin yhdessä
ja joiden toimintaa unioni koordinoisi, ulkoasiainkomissaari Benita Ferrero-Waldner kertoi Financial Times -lehdessä tiistaina.
Ferrero-Waldnerin mukaan olisi ihanteellista,
jos joukot saataisiin toimintakuntoon jo vuoteen 2007 mennessä. Myös Ranskan ulkoministerin Michel Barnierin mukaan EU tarvitsee humanitaarisia joukkoja, joita voitaisiin
käyttää niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Joukkoihin voisi kuulua muun muassa
palomiehiä, sairaanhoitajia ja lääkäreitä.
HBL: Halonen edellyttää EU-joukolle YKmandaattia (Helsingin Sanomat 03.12.2004)
Tasavallan presidentti Tarja Halonen suhtautuu varauksella uusien EU:n nopean toiminnan joukkojen toimintaan ilman YK:n mandaattia. Hufvudstadsbladetin haastattelema
Halonen myös kyseenalaistaa suunnitelmat
lisätä suomalaisten sotilaiden oikeuksia avata tulta. Halosen mukaan keskustelu EU-joukoista on ollut väärillä urilla.
"Olemme keskustelleet vain siitä, kenellä on
oikeus ja kenellä ei, emmekä siitä, mihin tilanteisiin voimme joutua. Sinkkiarkuista on
puhuttava vielä, kun ne ovat tyhjiä", Halonen kärjistää. Halosen mielestä pitää olla
selkeä käsitys siitä, millaisiin operaatioihin
Suomi voi osallistua. Hän kuitenkin kiistää
olevansa ehdottomasti nopean toiminnan
joukkoja vastaan tai niiden puolesta.
"Parlamentilta vihreää valoa Turkille ja 2005
budjetille" (Euroopan parlamentti, Suomen

tiedotustoimisto 17.12.2004)

EU:n parlamentti hyväksyi Camiel Eurlingsin
(PPE-DE, NL) laatiman mietinnön äänin 407
puolesta, 262 vastaan ja 29 tyhjää ja näin
ollen siis suositti Eurooppa-neuvostolle EUjäsenyysneuvotteluiden aloittamista Turkin
kanssa. Parlamentin muodollista lupaa neuvottelujen aloittamiselle ei tarvita, mutta
neuvottelujen päätyttyä liittymissopimus on
hyväksyttävä parlamentissa.
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Parlamentti hyväksyi myös EU:n vuoden
2005 budjetin. Budjettivaliokunnan puheenjohtaja Janusz Lewandowski (PPE-DE/PL)
sanoi, että budjetti takaa parlamentin prioriteettien saavuttamisen. Maksumäärärahat
ovat 106,3 miljardia euroa (4,4 %:n lisäys
vuoteen 2004) ja sitoumukset 116,5 miljardia euroa (lisäystä edelliseen budjettiin
6.1%).
Romania närkästyi EU-kuntoa edellyttäneelle
Suomelle (Helsingin Sanomat 14.12.2004)
Romania ja Bulgaria saivat tiistaina virallisesti päätetyksi lähes viisi vuotta kestäneet jäsenyysneuvottelut Euroopan unionin kanssa.
Näillä näkymin maat liittyvät EU:n jäseniksi
vuoden 2007 alussa, jolloin unionin jäsenmaiden määrä kasvaa 27:ään.
Jäsenyyssopimukset on tarkoitus allekirjoittaa ensi keväänä Luxemburgin puheenjohtajakaudella. Viime viikolla Suomi sai muut
vanhat jäsenmaat taakseen vaatiessaan, että Romanian jäsenyyttä on voitava jäsenmaiden määräenemmistön niin päättäessä
lykätä vuodella, ellei maa kehity EU-kelpoiseksi. Normaalisti tällaisesta asiasta päätettäisiin yksimielisesti, jolloin yksikin jäsenmaa
voisi estää päätöksen.
Tiukennuksen tarkoituksena on, ettei uusia
jäsenmaita päästettäisi jäseneksi vain poliittisin perustein, vaan että niiden on myös todellisuudessa oltava EU-kuntoisia. Romaniassa Suomen vaatimus on aiheuttanut närkästystä. "Tämä [ehtojen kiristäminen] oli kalvinistien salaliitto, joka harrastaa inkvisitioita
Euroopassa", eräs korkea-arvoinen romanialaisdiplomaatti valitti EU:n oikeusasiainkomissaarille Franco Frattinille.
Euroopan romaniväestölle yhteinen edustus

(Helsingin Sanomat 15.12.2004)

Euroopan romaniväestö saa ensimmäistä
kertaa oman yhteisen edustuksensa, kun
neuvoa-antava romanifoorumi virallisesti
aloittaa työnsä ensi vuoden tammikuussa.
Presidentti Tarja Halonen, teki neljä vuotta
sitten aloitteen elimen perustamisesta.
Foorumi tulee toimimaan neuvoa-antavana
elimenä, joka ottaa kantaa romaneja koskeviin asioihin ja antaa niistä lausuntoja EU:lle
ja Euroopan neuvostolle.
Ajatus foorumista lähti Halosen mukaan siitä, että Suomessa toimivat neuvoa-antavat
neuvottelukunnat romaneille ja saamelaisille
ovat osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi.
Foorumi on Halosen mukaan mahdollisuus
antaa vaikutusmahdollisuus väestöryhmälle,
joka ei ole missään maassa enemmistönä.
EU haluaa netistä turvallisemman lapsille

dän käytettävissään olevista keinoista", sanoi EU:n komissaari Viviane Reding lehdistötilaisuudessa.
Nyt julkistetun budjetin turvin EU aikoo laajentaa aiemmassa projektissa syntynyttä
vanhempien puhelintukea sekä kehittää teknologiaa, jonka avulla sisältöä voidaan suodattaa. Lisäksi EU haluaa lisätä sekä lasten
että vanhempien tietoisuutta netin vaaroista.
Aiemmassa projektissa luotu puhelinpalvelu
auttoi mm. nappaamaan Espanjassa toimineen laajahkon nettipedofiilirenkaan, mikä
johti 90 henkilön pidätykseen.
Suomalaisten työajat EU:n keskitasoa

(Nelonen 20.01.2005)

Suomalaisten viikkotyöaika on Tilastokeskuksen selvityksen mukaan EU:n keskitasoa.
Erona muihin on muun muassa se, että ylitöitä tehdään Suomessa Euroopan keskitasoa enemmän. Suomalaisten työajat ovat lyhyempiä kuin 1990-luvun lopulla, mikä johtuu mm. osa-aikatyön yleistymisestä. Viime
vuosien muutokset ovat kuitenkin olleet pieniä. Muissa EU-maissa osa-aikatyötä tehdään enemmän.
Viikkotyöajat vaihtelevat toimialoittain ja
ammattiaseman mukaan useitakin tunteja.
Normaalityöajat ovat pisimpiä kuljetuksessa,
rakentamisessa ja teollisuudessa, joissa töitä
tehdään noin 40 tuntia viikossa. Muun muassa tietoliikenteessä ja koulutuksessa viikkotyöaika on noin 34 tuntia.
Kreikalle sapiskaa budjettivajeesta

(Nelonen 18.01.2005)

Euroalueen valtiovarainministerit päättivät
maanantai-iltana ryhtyä voimakkaampiin kurinpitotoimiin Kreikan budjettivajeen vuoksi.
Alustava päätös viime vuonna käynnistettyjen toimenpiteiden jyrkentämisestä tehtiin
ennen EU:n valtiovarainministereiden äänestystä, jonka odotetaan päättävän asiasta tiistaina.
Kreikan budjettivaje on yli viisi prosenttia
sen bruttokansantuotteesta ja euroalueen
suurin. Kreikka ei ole myöskään täyttänyt
EU:n vaatimuksia menojen vähentämisestä,
minkä vuoksi EU-komissio suosittaa Kreikan
vastaisten toimenpiteiden voimistamista.
Kreikan vaje rikkoo räikeästi EU:n kasvu- ja
vakaussopimusta, joka määrää budjettialijäämän korkeimmillaan kolmeksi prosentiksi
maan bruttokansantuotteesta. Kreikan alijäämäongelma on ollut puheenaiheena viime
syksystä saakka, sillä tuolloin ilmeni, että
Kreikka liittyi vuonna 2001 euroon väärillä
luvuilla. Myös Saksalla ja Ranskalla on ollut
vaikeuksia pitää budjettivajeensa kurissa.

(Sektori.com 10.12.2004)

EU-komissio antoi vielä Kreikalle lisäaikaa
laittaa tilit kuntoon

Euroopan Unioni on käynnistänyt 45 miljoonan euron ohjelman, jonka avulla se haluaa
suojata lapset netissä olevalta haitalliselta
materiaalilta. "Lapset käyttävät nettiä yhä
enemmän ja voivat törmätä haitalliseen sisältöön. On tärkeää kertoa vanhemmille hei-

Euroopan unionin komissio ehdotti keskiviikkona, että Kreikan on saatava budjettinsa
kuriin viimeistään ensi vuonna. Aiemman
vaatimuksen mukaan tilit olisi pitänyt vastata
sovittuja raameja jo tänä vuonna.

(Helsingin Sanomat 10.02.2005)
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TALOUSUUTISET
Kesätyötä tarjolla yli 200.000 nuorelle

(Helsingin Sanomat 31.01.2005)

Kesätyöpaikkoja on tarjolla nuorille hieman
viime kesää enemmän. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n arvioiden mukaan yrityksillä
on tarjota kesätyöpaikka noin 135.000 nuorelle. Kunnista luvataan kesäksi työpaikka
40.000:lle. EK:n mukaan yleinen työllisyyden
paraneminen on lisännyt kesätyöntekijöiden
tarvetta erityisesti palvelualalla.
Perinteisesti kesätöitä löytyy eniten kaupan
sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluiden
aloilta. Työministeriön ylitarkastajan Liisa
Ampion mukaan palvelualan kesätyöpaikkojen lisääntyminen on ollut trendi jo pitkään.
Heikossa asemassa sen sijaan ovat erityisesti IT-alan opiskelijat, joille oman alan kesätyöpaikan löytäminen on viime kesän tapaan
hankalaa.
Kuntien kesätyöpaikat tulevat hakuun pääsääntöisesti helmi- tai maaliskuun aikana.
Tietoa kesätyöpaikoista löytyy kevään aikana
uudelta
Kuntatyö-sivustolta
osoitteesta
www.kuntatyo.fi sekä kuntien omilta verkkosivuilta.
Inflaatio lähentelee nollaa

(Helsingin Sanomat 14.02.2005)
Suomen inflaatiovauhti alkaa lähennellä nollaa: tammikuun inflaatioksi Tilastokeskus
määrittelee 0,2 prosenttia. Luvut kertovat
kuluttajahintojen muutoksen verrattuna
vuotta aikaisempaan ajankohtaan.
Inflaation pitivät plusmerkkisenä polttonesteiden kallistuminen vuoden takaisesta sekä
vuokrankorotukset, kulttuuri- ja vapaa-ajan
palveluiden sekä asuntojen hintojen nousu.
Hintakehitystä hidastaa eniten alkoholijuomien halpeneminen. Halvemmaksi ovat muuttuneet myös puhelumaksut ja käytetyt autot.
Korkojen lasku vaikuttaa sekin inflaatiota
alentavasti. Suomen inflaatio on eurooppalaisittain katsoen mitätön: EMU-maiden inflaatio oli tammikuussa 2,1 prosenttia, kertoo
Tilastokeskus.
Perintövero pois!

(Iltalehti 16.12.2004)
Kolme neljästä suomalaisesta kannattaa perintö- ja lahjaveron lakkauttamista, kertoo Iltalehden teettämä mielipidemittaus.
Kansalaisilla on selkeä käsitys asiasta. Iltalehden teettämässä tutkimuksessa peräti 76
prosenttia kansalaisista kannattaa perintö- ja
lahjaveron lakkauttamista. Lakkauttamista
vastustaa vain 14 prosenttia ja vailla mielipidettä asiasta on 9 prosenttia.
Kansanedustaja Juhani Sjöblom (kok) on
tehnyt lakialoitteen perintö- ja lahjaverosta
luopumisesta. Jo aiemmin asian otti esille
hallituksen veroministeri Ulla-Maj Wideroos
(rkp), vaikka siitä ei mainita halaistua sanaa
hallitusohjelmassa.
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Työeläkkeisiin suuria muutoksia

(www.työeläke.fi)

Työeläke uudistui 1.1.2005. Eläkettä karttuu
nyt kaikista työansioista ikävälillä 18 - 68.
Eläkettä karttuu myös muun muassa vanhemmuuden perusteella maksetuista päivärahoista ja opiskelusta. Vanhuuseläkkeelle
voi jäädä 63 - 68-vuotiaana. Työssä jatkamisesta palkitaan eläkkeen kaksinkertaisella
karttumalla. Lisätietoja netissä:
http://www.tyoelake.fi/page.asp?section=10
107
Maahanmuuttajat hyödyttävät Suomen taloutta (Helsingin Sanomat 05.12.2004)
Maahanmuuttajista on Suomelle aiemmin arvioitua enemmän taloudellista hyötyä, ilmenee valmistumassa olevasta tutkimuksesta.
Työn perässä Suomeen muuttavat maksavat
jo ensimmäisestä vuodesta lähtien enemmän
veroja kuin saavat yhteiskunnan tukia, kertoo Ylen tv-uutiset. Pakolaisten kohdalla tukien määrä tosin ylittää pitkään maksettujen
verojen määrän.
Maahanmuuton talousvaikutuksia selvittäneessä tutkimuksessa seurattiin 15.000 Suomeen tullutta maahanmuuttajaa. Vuodenvaihteessa valmistuvaa Valtion taloudellisen
tutkimuskeskuksen tutkimusta käytetään
apuna maahanmuuttopolitiikan suunnittelussa.
Finnairin matkustajamäärä kasvoi 19 % viime vuonna (Taloussanomat 12.01.2005)
Finnairin kuljettamien matkustajien määrä
kasvoi viime vuonna 19 prosenttia edellisvuodesta ja nousi ensimmäisen kerran yli
kahdeksan miljoonan matkustajan rajan 8,1
miljoonaan. Matkustajakäyttöaste parani 2,4
prosenttiyksikköä 71,2 prosenttiin.
Metso toimittaa MDF-levynvalmistuslinjan
Kreikkaan (Taloussanomat 12.01.2005)
Metso Panelboard toimittaa MDF-levynvalmistuslinjan uusinnan ja laitteistot Alfa
Wood-Pindosille Kreikkaan. Metso ei kerro
kaupan arvoa.
Uudistetun levynvalmistuslinjan on määrä
käynnistyä syyskuussa. Täysin käyttövalmiin
tuotantolinjan kapasiteetti nousee noin 300
kuutiometriin päivässä.
Alfa Wood-Pindos on yksityisomistuksessa
oleva huonekalualan yritys, jolla on vanerin,
laminoitujen levyjen, lastulevyn sekä huonekalujen valmistusyksiköitä ja sahoja Kreikassa ja Bulgariassa.
SanomaWSOY ostaa Venäjän johtavan aikakauslehtikustantajan

(Helsingin Sanomat 19.01.2005 ja Digitoday
03.02.2005)
SanomaWSOY ostaa johtavan venäläisen aikakauslehtikustantajan Independent Median.
Independent Media julkaisee tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta 31:tä kuluttaja- ja
yritysaikakauslehteä sekä kolmea sanoma-

lehteä Venäjällä ja Ukrainassa. Valikoimaan
kuuluvat muun muassa kansainvälisesti tunnetut aikakauslehtibrändit kuten Cosmopolitan, Good Housekeeping, FHM ja Men's
Health sekä Venäjällä ilmestyvät sanomalehdet Moscow Times ja Vedomosti.
Kauppahinta on noin 142 miljoonaa euroa.
SanomaWSOY:n liiketoimintaryhmä Sanoma
Magazines on saanut tarvittavat hyväksynnät
Venäjän ja Ukrainan kilpailuviranomaisilta
Independent Media -yrityskaupalle.
Alma Median Broadcasting Bonnierille ja
Proventukselle, Lehti-Alma pörssiin

(Kauppalehti Online 24.1.2005)

Mediakonserni Alma Median hallitus esittää
ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Alma
Media myy Broadcasting-divisioonan Bonnier
& Bonnier AB:n ja Proventus Industrier AB:n
omistamalle yhtiölle. Tämä tarkoittaa, että
MTV ja omistus Ruotsin TV4:ssä siirtyvät
kaupassa Bonnierille ja Proventukselle. Alma
Median osakkeet ja muu liiketoiminta myydään perustettavalle Almanova-yhtiölle, sulautetaan siihen ja listataan myöhemmin
pörssiin entisellä Alma Media -nimellä, Alma
Media kertoi tiedotteessaan maanantaina.
Ranuan palladiumkaivoksen tuotanto alkanee 2008 (Helsingin Sanomat 23.01.2005)
Palladiumin maailmanmarkkinahinnan lasku,
euron vahvistuminen sekä öljyn ja teräksen
hintojen nousu näyttävät siirtävän päätöstä
Ranualle kaavaillun, Euroopan ainoan palladiumkaivoksen avaamisesta. Suhangon alueelle tulevan kaivoksen omistava eteläafrikkalainen Gold Fields -yhtiö on kuitenkin sitoutunut hankkeen toteuttamiseen, vakuuttaa Gold Fields Arctic Platinum Oy:n talousjohtaja Jim Dolan.
Hän uskoo, että Gold Fieldsin hallitus päättää kaivosinvestoinnista tämän vuoden aikana niin, että tuotanto saadaan alkuun vuonna 2008.
Suhangon kaivoksen ympäristövaikutusten
arvioinnista odotetaan viimeistä, Lapin ympäristökeskuksen lausuntoa helmikuun alkuun mennessä. Sen jälkeen asia menee
Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston ratkaistavaksi.
Hankkeen toteutuminen olisi valtava piristysruiske työttömyydestä kärsivälle alueelle.
Kaksi vuotta kestävä rakennusvaihe työllistää noin 700 ihmistä, kaikki aliurakoitsijoilla.
Varsinaisessa tuotantovaiheessa työntekijöitä tarvitaan nelisensataa.
Lämmin sää vähensi energian tarvetta Helsingissä (Helsingin Sanomat 03.01.2005)
Normaalia lämpimämpi sää vähensi viime
vuonna energian tarvetta Helsingissä. Sen
vuoksi Helsingin Energian sähkön ja kaukolämmön myynti vähenivät. Viime vuosi oli
noin asteen verran normaalia vuotta ja puoli
astetta toissa vuotta lämpimämpi.
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Helsingin Energia myi viime vuonna kolme
prosenttia vähemmän sähköenergiaa kuin
toissa vuonna. Kaukolämpöä se myi noin
neljä prosenttia vähemmän. Luvut perustuvat ennakkolaskelmiin. Tarkemmat luvut
kerrotaan yrityksen tilinpäätöksessä helmikuussa.
Vienti kasvoi joulukuussa 22 prosenttia

(Nelonen 10.02.2005)

Suomen viennin arvo nousi viime vuonna lähes yhtä suureksi kuin ennätysvuonna 2000.
Vienti kohosi tullihallituksen torstaina julkistamien ennakkotietojen mukaan 48.765 miljoonaan euroon. Vienti kasvoi kaksi vuotta
kestäneen hienoisen laskun jälkeen viime
vuonna 5 prosenttia.
Myös tuonti kasvoi viime vuonna 9 prosenttia ja nousi kaikkien aikojen suurimmaksi.
Suomen kauppataseen ylijäämä nousi viime
vuonna 8.520 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin kauppataseen ylijäämä oli 9.604 miljoonaa euroa.
Vienti Euroopan unionin ulkopuolelle kasvoi
viime vuonna 11 prosenttia ja tuonti EU:n
ulkopuolelta 16 prosenttia. EU:n osuus Suomen viennistä oli ennakkotietojen mukaan
viime vuonna 57,9 prosenttia ja tuonnista
59,2 prosenttia.
Ruotsista tuli Suomen tärkein vientimaa

(Helsingin Sanomat 01.02.2005)

Ruotsista tuli viime vuonna Suomen tärkein
vientimaa. Tullihallituksen tiistaina julkaisemien tilastojen mukaan 11,1 prosenttia eli
4,9 miljardia euroa Suomen viennistä suuntautui Ruotsiin tammi–marraskuussa. Näin
Ruotsi on ohittanut Saksan, joka on ollut
vuosia Suomen tärkein vientimaa. Suomen
viennistä 10,8 prosenttia eli 4,8 miljardia
meni tammi–marraskuussa Saksaan. Saksasta kuitenkin tuodaan yhä Suomeen tavaraa
enemmän kuin mistään muusta maasta.
Myös Venäjä vahvistaa asemiaan Suomen
tärkeimpien kauppakumppaneiden joukossa.
Venäjä on jo ohittanut Britannian ja Yhdysvallat Suomen tärkeimpien vientimaiden listalla. Tammi–marraskuussa Venäjä oli Suomen kolmanneksi tärkein vientimaa ja toiseksi tärkein tuontimaa. Kolmas kirijä oli viime vuonna Kiina. Tammi–marraskuussa Kiina oli Suomelle lähes yhtä tärkeä kauppakumppani kuin Yhdysvallat ja Britannia. Se
on ohittanut jo Ranskan viennin Top10:ssä.
Valmismatkojen määrä nousi viime vuonna

(Nelonen 13.01.2005)

Suomalaiset tekivät viime vuonna aiempaa
enemmän valmismatkoja. Suomen matkatoimistoalan liiton tilastojen mukaan valmismatkoja tehtiin 9,5 prosenttia enemmän
kuin vuotta aiemmin ja matkustajamäärä
nousi 960.000:aan.
Valtaosa valmismatkoista suuntautui Eurooppaan. Suosituimmat kohdemaat olivat yhä
Espanja ja Kreikka. Kohteista tilastoykkösenä
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oli Kanarian saaret, missä kävi liki 220.000
matkustajaa.
Isoin vuotuinen kasvu oli Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan matkustajamäärissä, kun Turkin
matkailu elpyi Irakin sotaa edeltäneelle tasolle. Nousua oli myös Egyptin matkojen
määrässä. Yhteensä Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan tehtiin yli 130.000 valmismatkaa.
Matkatoimistoalan liiton mukaan myös kaukokohteiden valmismatkojen myynti kohosi
useamman vuoden taantuman jälkeen. Kasvua oli 24 prosenttia edellisvuodesta.
Kaukokohteiden kärkipäässä oli edellisvuosien tapaan Thaimaa, minne tehtiin noin
43.000 valmismatkaa. Brasilian-matkaajienkin määrä nousi kolmanneksella yli
10.000:een. Valmismatkoja tekevien matkanjärjestäjien markkinaykkösenä pysyi tilaston mukaan Aurinkomatkat reilulla 33 prosentin osuudellaan. Finnmatkojen markkinaosuus oli alle 27 prosenttia ja Tjäreborgin lähes 16.
Sari Baldauf jättää Nokian

(Helsingin Sanomat 03.12.2004)
Nokian verkkoliiketoiminnan nykyinen johtaja Sari Baldauf on tehnyt henkilökohtaisen
päätöksen keskittyä uusiin haasteisiin Nokian
ulkopuolella. Myös JT Bergqvist eroaa Nokian palveluksesta. Hänkin on toiminut Nokian
matkapuhelinverkkoyksikön johtotehtävissä.
Baldaufin tilalle Nokia on nimittänyt Simon
Beresford-Wylien, josta tulee myös johtokunnan jäsen 1. helmikuuta 2005 alkaen,
yhtiö ilmoitti perjantaina.
Kolme Nokian johtajaa on kahden viikon sisällä ilmoittanut jättävänsä yhtiön.
Tutkimus: Nokia edelleen halutuin työnantaja (Taloussanomat 09.12.2004)
Nokia on edelleen halutuin työnantaja teknillisten ja kaupallisten alojen opiskelijoiden
keskuudessa, käy ilmi Tekniikka & Talous –
lehden teettämästä tutkimuksesta. Nokian
ohella myös viime vuoden kakkonen Finnair
säilytti paikkansa.
Viime vuoden listan kolmonen ja nelonen
vaihtoivat tänä vuonna paikkoja, kun UPMKymmene kiilasi Stora Enson edelle. Viidenneksi suosituimmaksi työnantajaksi nousi
elektroniikkajätti Sony.
Sonyn ohella myös Siemensin, IBM:n ja Fujitsun kaltaiset kansainväliset teknologiayhtiöt paransivat asemiaan halutuimpien työnantajien listalla. Tämä kuvastaa Tekniikka &
Talouden mukaan uutta trendiä opiskelijoiden asenteessa: työnantajan suomalainen
tausta ei ole enää yhtä tärkeä kuin aiemmin.
Kiinnostavin toimiala opiskelijoiden mielestä
oli suunnittelu- ja tutkimustoiminta. Toiseksi
kiinnostavin toimiala oli liikkeenjohdon konsultointi. Myös telekommunikaatio, tietotekniikka ja metsäteollisuus kiinnostivat opiskelijoita. Huonossa huudossa sen sijaan olivat

rakentaminen ja kemianteollisuus. Myöskään
valtionhallinto, kunnat ja kaupungit eivät
kiinnosta opiskelijoita.

girolassa. Lukiokoulutus oli tarkoitus aloittaa
elokuun alussa 2005.

Diplomi-insinööriksi opiskelevat olivat ainoa
ryhmä, joka ei sijoittanut Nokiaa halutuimmaksi työnantajaksi. Heidän mielestään haluttavin vaihtoehto oli VTT.

Epäämistä perustellaan ministeriön päätöksessä muun muassa sillä, että suunnitellut
opetustilat ovat lukiokoulutukseen ahtaat ja
epäkäytännölliset. Myös lukion aloittavien
opiskelijoiden lukumäärää pidetään suhteellisen vähäisenä. Lääninhallitus ei puoltanut
hakemusta. "Opetusministeriö ei myöskään
pidä riittävän perusteltuna nykymuotoisen
suomalaisen lukiokoulutuksen laajentamista
Suomen rajojen ulkopuolelle", opetusministeri Tuula Haataisen (sd) allekirjoittamassa
hylkäävässä päätöksessä todetaan.

Kysely tehtiin 1.260 teekkarille, insinööri-,
ekonomi- ja tradenomiopiskelijalle, joista vajaat 800 vastasi kyselyyn. Tutkimus on tehty
joka syksy vuodesta 1995 lähtien. Tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy.

Aurinkorannikon suomalaisen koulun rehtori
Juha Helvelahti kertoo, että koulussa ollaan
pettyneitä. Ensimmäistä kertaa koulu haki
lukiolupaa jo 1998. Toista kertaa asialla oltiin viime syksynä.

Exel vie kävelysauvoja Kiinaan

Suomalaiset nuoret huippuoppijoita

Hiilikuiturakenteita teollisuuteen ja urheiluvälineisiin valmistava Exel ryhtyy viemään
kävelysauvojaan Kiinaan. Yhtiö perustaa tarkoitusta varten yhteisyrityksen Kiinan valtiollisen urheilulääketieteen instituutin kanssa.

Suomi on ykkössijalla OECD-maiden oppimisvertailussa kaikilla kolmella alueella eli
matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä. Nyt tutkittiin myös ongelmanratkaisutaitoja, ja silläkin saralla suomalaiset olivat
parhaimmistoa.

Oman yrityksen perustaminen oli opiskelijoiden keskuudessa 28. suosituin vaihtoehto.
Erityisen kiinnostuneita oman yrityksen perustamisesta olivat ammattikorkeakoulujen
insinööriopiskelijat, joille oma firma oli seitsemänneksi suosituin vaihtoehto.

(Helsingin Sanomat 13.12.2004)

Mäntyharjulaisyhtiö
pitää
kiinalaisviranomaisten kanssa perustettavaa yhteisyritystä
merkittävänä väylänä Kiinan 1,3 miljardin ihmisen markkinoille. Yhteistyön myötä Exelistä tulee Kiinan valtion yksinoikeudella suosittelema sauvamerkki.
Suunto X9 ja Nokia 7280 Fortunen vuoden
parhaisiin tuotteisiin

(Sektori.com 15.12.2004)

Yhdysvaltalainen Fortune-lehti on valinnut
Suunto X9 -rannetietokoneen vuoden 2004
parhaiden tuotteiden listalle. Fortunen mukaan X9 on normaalikokoinen rannekello,
jossa on sisäänrakennettu GPS-paikannustuki. Toiminnallisuuteensa nähden pienikokoista kelloa voi pitää kädessä vaikka kuntosalilla ja tarvittaessa se voi opastaa käyttäjänsä
pois Mount Everestiltä, lehti kirjoittaa.
Vaikka Nokiaa on vuoden mittaan kritisoitu
liian erikoisista kännykkämalleista, syyskuussa julkaistu numeronäppäimetön Nokia 7280
on tehnyt vaikutuksen ainakin design-ihmisiin. Fortune kehuu 7280 -kännykän rohkeaa
käyttöliittymää ja muotoilua.
Fortune-lehden toimittajat keräsivät vuoden
parhaiden tuotteiden ehdokaslistalle satoja
tuotteita, joista valittiin 70 tuotteen lista yhdeksän jäsenisen raadin pureksittavaksi.
Raati karsi listan 25 tuotteeseen, joiden joukossa oli kaksi suomalaisyhtiöiden tuotetta.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Aurinkorannikon koulu ei saanut lukiolupaa

(Helsingin Sanomat 13.01.2005)

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ei saanut opetusministeriöltä lupaa järjestää lukiokoulutusta Espanjan Fuen-
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(Yle Online 07.12.2004)

Vertailussa oli 29 OECD-maan lisäksi mukana myös 11 muuta maata, joista ainoastaan
Hongkong kiilasi Suomen edelle matematiikassa. Japani ylsi luonnontieteissä lähes tasatulokseen Suomen kanssa. Sen sijaan esimerkiksi Saksa jää selvityksessä keskikastiin.
PISA-tutkimusohjelma selvittää kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista
matematiikassa, luonnontieteissä, lukutaidossa ja ongelmanratkaisutaidoissa. Vuonna
2006 tutkimuksessa perehdytään yksityiskohtaisesti luonnontieteiden osaamiseen.
Kiinalaisia rehtoreita Tampereelle oppiin

(Suomen Sillan Uutisviikko 6/2005)

Kiinalaisten rehtoreitten koulutus alkaa Tampereella maaliskuussa. Vuoden aikana 250
rehtoria saa tietoa Suomen lukiojärjestelmästä, jota sovelletaan Kiinassa aloitettavassa kurssimuotoisessa lukio-opetuksessa.
Opintojaksot kestävät yhdestä kahteen viikkoa.
Tampereella koulutuksesta vastaa opetusalan koulutuskeskus Opeko. Suomen ja Kiinan välisiä yhteistyöprojekteja aiotaan myös
lisätä.
Ministerit sopuun opiskeluoikeuden rajaamisesta (Suomen Sillan Uutisviikko 5/2005)
Hallituksen sivistyspoliittinen ministerityöryhmä on sopinut opiskeluoikeuden rajaamisesta yliopistoissa. Päätöksen mukaan viiden
vuoden tutkinnon suorittamiseen olisi aikaa
seitsemän opiskeluvuotta. ja sen lisäksi olisi
mahdollista saada poissaolovuosia.
Mallissa opintojen enimmäisaikaan ei laskettaisi asevelvollisuuden suorittamisesta eikä
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äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta johtuvaa poissaoloa. Samoin enimmäisaikaa ei
vähentäisi enintään neljän lukukauden mittainen poissaolo, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Yliopisto myöntäisi lisäaikaa opiskelijalle, joka ei ole saanut
tutkintoaan valmiiksi tavoiteajassa, mutta
opiskelijan pitäisi esittää suunnitelma opintojensa loppuun saattamiseksi. Yliopistoille tulisi myös velvollisuus antaa opinto-ohjausta,
jotta tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa
onnistuisi. Uudistukset koskevat tulevana
syksynä opintonsa aloittavia opiskelijoita.

Bruun, kirjailija Pirjo Hassinen, näyttelijäohjaaja Kristiina Hurmerinta, muusikko Mauno Järvelä, muusikko Jukka "J." Karjalainen,
taiteilija Kuutti Lavonen, koreografi-tanssija
Susanna Leinonen, elokuvaohjaaja Kristiina
Tuura ja oopperalaulaja Anita Välkki.

Mannerheim äänestettiin Suurimmaksi suomalaiseksi (Helsingin Sanomat 05.12.2004)

Kyllikki Villalle TV1:n Valopilkku-palkinto

Suuret suomalaiset -äänestyksen on voittanut marsalkka C.G.E. Mannerheim. Hän sai
lähes kolmanneksen kaikista annetuista äänistä, 104.244 ääntä. Toiseksi tuli Risto Ryti
80.790 äänellä ja kolmanneksi Urho Kekkonen 57.456 äänellä. Kaikkiaan ääniä annettiin yli 360.000.

Suomentaja ja kirjailija Kyllikki Villa on saanut Yle TV1:n vuoden 2004 Valopilkku-palkinnon. Palkitsemalla 81-vuotiaan Villan raati
halusi nostaa nuoruuden palvomista korostavassa maailmassa esille ajatuksen siitä, että
elämä on kypsymistä. Raadin mukaan Villa
on syvästi ajatteleva, vastavirtainen ihminen, joka tuo raikkaan näkökulman suomalaiseen yhteiskuntaan ja elämäntapaan.

Finaaliin olivat kärkikolmikon lisäksi yltäneet
presidentti Tarja Halonen, Suomen kirjakielen isä Mikael Agricola, jalkaväenkenraali
Adolf Ehrnrooth, kansalliskirjailija Aleksis Kivi, Kalevalan isä Elias Lönnrot, säveltäjä
Jean Sibelius ja arkkiatri Arvo Ylppö.

Suomi-palkinto myönnetään tunnustuksena
merkittävästä taiteellisesta urasta, huomattavasta saavutuksesta tai lupaavasta läpimurrosta. Suomi-palkinto on suuruudeltaan
16.800 euroa. Se on jaettu vuodesta 1993
lähtien.

(Yle Online 20.12.2004)

Tämän vuoden Valopilkuksi ehdotettiin yhteensä 126 tapahtumaa, henkilöä ja teosta.
Tunnustus myönnettiin nyt kymmenen kerran.

Espooseen Suomen suurin taidemuseo vuonna 2006 (Yle24 15.12.2004)

Antiikin urheilu voitti Tieto-Finlandian

Espoon taidemuseosta tulee tiloiltaan Suomen suurin taidemuseo. Entistä Weilin &
Göösin painotaloa remontoidaan parhaillaan
taidemuseokäyttöön soveltuvaksi.

Tieto-Finlandia on myönnetty tänä vuonna
teokselle Antiikin urheilu, jonka tekijöitä ovat
Sami Koski, Mika Rissanen ja Juha Tahvanainen. Palkintosumma on € 26.000. Tieto-Finlandia jaettiin nyt kuudennentoista kerran.
Tällä kertaa palkinnon saajan valitsi Helsingin yliopiston kansleri Kari Raivio.

Museon toiminta perustuu kahteen museon
hallussa olevaan kokoelmaan sekä vaihtuviin
näyttelyihin. Museon kokoelmia ovat Saastamoisen säätiön kokoelma, joka siirrettiin
Kuopiosta Espooseen muutama vuosi sitten
sekä Espoon kaupungin kokoelma. Näihin
kuuluu yhteensä yli 3200 teosta. Museon toiminta on määrä aloittaa syksyllä 2006.
Nokia avaa teatterin Times Squaren ytimeen
Nokia avaa kesällä teatterin aivan Times
Squaren ytimeen Manhattanilla. Jättiteatterin
kapasiteetti on 2100 henkilöä. Nokian yhteistyökumppani hankkeessa on AEG, joka arvelee järjestävänsä tiloissa yli 150 konserttia,
palkintogaalaa ja muuta tapahtumaa vuosittain.
Teatteri on osa Nokia Unwired –mainoskampanjaa, jonka tarkoituksena on lähentää
viihteen ja mobiiliteknologian maailmaa. Teatteritiloihin valmistuu 15 miljoonan dollarin
remontissa myös erityinen Nokia Lounge,
jossa kävijät voivat ladata matkapuhelimiaan
sekä tutustua Nokian uusimpiin tuotteisiin.
Valtio jakoi Suomi-palkinnot

(Yle24 09.12.2004)

(Helsingin Sanomat 20.01.2005)

Savonia-palkinto Ilpo Tiihoselle

(Helsingin Sanomat 03.01.2005)
Runoilija Ilpo Tiihonen voitti runoteoksellaan
Largo (WSOY) vuoden 2005 Savonia-kirjallisuuspalkinnon. Suuruudeltaan 8.500 euron
palkinnon myöntää Kuopion kaupunki. Savonia-palkinto jaetaan tunnustuksena savolaisen kirjailijan viime vuonna ilmestyneestä
merkittävästä kaunokirjallisesta teoksesta.
Savonia-palkintoraadin mielestä Largo jää
soimaan lukijan mieleen hitaasti ja laajasti.
Largo on myös Runeberg-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana.
Ruotsin akatemian Suomi-palkinto Jörn Donnerille (Helsingin Sanomat 21.12.2004)
Ruotsin akatemia on antanut tämänvuotisen
Suomi-palkintonsa kirjailija, ohjaaja ja poliitikko Jörn Donnerille, 71. Palkinnon suuruus
on 80.000 kruunua eli noin 8.900 euroa.
Suomi-palkinto on perustettu 1966 ja sillä
halutaan "palkita merkittävistä teoista Suomen ruotsinkielisessä kulttuurielämässä".

Valtio on palkinnut yhdeksän taiteilijaa mm.
merkittävästä taiteellisesta urasta tai lupaavasta läpimurrosta myönnettävällä Suomipalkinnolla. Palkinnon saavat graafikko Erik
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Karita Mattila ja Osmo Vänskä palkittiin
USA:ssa (Helsingin Sanomat 07.12.2004)
Sopraano Karita Mattila ja kapellimestari Osmo Vänskä ovat saaneet vuoden 2005 Musical America -musiikkikustantamon palkinnot.
Mattila sai pääpalkinnon eli vuoden muusikko-palkinnon ja Vänskä puolestaan vuoden
kapellimestari-palkinnon.
Musical America julkaisee klassisen musiikin
huomattavimpiin hakuteoksiin lukeutuvaa
kirjaa Musical America International Directory of Performing Arts. Vuoden 2005 kantta
koristaa Karita Mattilan kuva.
Suomalainen rap-artisti Redrama palkittiin
Cannesin Midem-messuilla

(Helsingin Sanomat 23.01.2005)

Suomalainen rap-artisti Redrama, 26, vastaanotti sunnuntai-iltana Cannesissa yhden
kahdeksasta Border Breakers -palkinnosta
albumistaan Everyday Soundtrack. Euroopan
komission ja eurooppalaisten musiikkiteollisuuden ammattijärjestöjen yhteinen palkinto
jaettiin nyt toista kertaa. Se on suunnattu
artisteille tai yhtyeille sekä heidän levy-yhtiöilleen, säveltäjilleen ja julkaisijoilleen debyyttialbumeista, joita on myyty eniten
25:ssä EU:n jäsenvaltiossa alkuperämaan ulkopuolella.
Suomalaislevyjä vuoden parhaat -listoilla
maailmalla (Helsingin Sanomat 13.12.2004)
New York Times -lehti on nostanut Helsingin
kaupunginorkesterin ja kapellimestari Leif
Segerstamin levytyksen yhdysvaltalaisen
Christopher Rousen musiikista yhdeksi vuoden 2004 parhaista klassisen musiikin äänitteistä. Solisteina ovat Evelyn Glennie sekä
Cho-Liang Lin.
Brittiläinen BBC Music Magazine puolestaan
laittaa levyjä paremmuusjärjestykseen. Sakari Oramon ja Birminghamin kaupunginorkesterin levytys John Fouldsin musiikista
(Warner) saa sijan 18. Pekka Kuusiston sekä
Tapiola Sinfoniettan, joht. Olli Mustonen, levytys Mozartin viulukonsertoista nro 3–5
nousee sijalle 11 (Ondine).
Boston Globen vuoden levyt -listalle ylsi puolestaan Mahlerin kolmannen sinfonian levytys, johtajana Benjamin Zander ja solistina
Lilli Paasikivi (Telarc).
Music Television perustaa oman kanavan
Suomeen (Helsingin Sanomat 15.12.2004)
Kansainvälinen musiikkitelevisioyhtiö Music
Television perustaa yksinomaan Suomen
markkinoille suunnatun televisiokanavan.
Kanava aloittaa toimintansa ensi vuoden aikana. Kanava näkyy nyt esitettävän MTV:n
paikalla kaapelikanavilla.
Kanava aikoo tarjota suomalaiselle yleisölle
paikallisesti suunnattua musiikkia, ohjelmia
ja mainontaa. Kaikki ohjelmat tekstitetään
suomeksi, ja myös kanavan juontajat ovat
suomalaisia. MTV Networks Europe -yhtiön
mukaan Suomen MTV pystyy keskittymään
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täysipainoisemmin suomalaisiin artisteihin ja
tarjoamaan heille paikan esiintyä tärkeimmän kohderyhmänsä eli kotiyleisön edessä.

Turussa. Selvitys vahvisti, että naisia kiinnostavat enemmän draamaelokuvat ja miehiä action-elokuvat.

Louhimiehen Paha maa palkittiin Göteborgissa (Helsingin Sanomat 06.02.2005)

Koirankynnen leikkaaja kahmi viisi Jussia

Aku Louhimiehen ohjaama elokuva Paha
maa korjasi neljä palkintoa Göteborgin elokuvajuhlilla, jotka päättyivät myöhään lauantaina. Louhimies sai parhaan elokuvan palkinnon ja 100.000 kruunua (n. € 11.000)
festivaalin Nordic Light -sarjassa, jossa kilpaili seitsemän muuta pohjoismaista elokuvaa. Hän sai myös Ruotsin kirkon elokuvapalkinnon ja kansainvälinen kriitikkotuomaristo myönsi hänelle Fipresci-palkinnon. Lisäksi Pahan maan kuvaaja Rauno Ronkainen
sai Kodak nordic vision -palkinnon ja 50.000
kruunua.

Viime vuoden parhaat kotimaiset elokuvat
palkittiin myöhään sunnuntai-iltana Jussipalkinnoilla Helsingissä järjestetyssä Jussigaalassa. Eniten Jusseja, viisi kappaletta, keräsi Markku Pölösen ohjaama elokuva Koirankynnen leikkaaja. Se palkittiin parhaan
elokuvan, parhaan ohjauksen, parhaan
miespääosan, parhaan käsikirjoituksen ja
parhaan kuvauksen Jussit. Miespääosaa
näytteli elokuvassa Peter Franzén, käsikirjoitus oli Markku Pölösen ja kuvaus Kari Sohlbergin.

Suomalaiselokuvia Sundance-festivaaleille

(Helsingin Sanomat 15.12.2004)

Kari Juusosen animaatioelokuva Syntymäpäivä on valittu Yhdysvalloissa järjestettävän
Sundance-festivaalin kansainväliseen lyhytelokuvakilpailuun. Syntymäpäivä on ensimmäinen suomalainen lyhytelokuva, joka on
päässyt Sundancen kilpailuun. Juusosen
edellinen animaatio Pizza Passionata voitti
Cannesin Prix du Juryn vuonna 2001. Syntymäpäivä kertoo tarinan isästä, pojasta ja
itsepäisestä lehmästä, joka ei suostu teurastettavaksi.
Sundanceen on valittu myös Pirjo Honkasalon dokumenttielokuva Melancholian 3 huonetta.
Sundance
järjestetään
20.–
30.tammikuuta 2005 Park Cityssä Utahissa.
Elokuvia testataan Vaasassa

(Yle24 15.12.2004)

Vaasassa viime kuun alussa avatussa yleisöntutkimuslaboratoriossa testataan ahkerasti kotimaisia elokuvia. Åbo Akademin Vaasan yksikön laboratoriossa on mitattu katsojien reaktioita uusilla elokuvilla ja tv-ohjelmilla joka toinen viikko.
iDTV-laboratoriossa on viisi olohuoneenomaista laboratoriohuonetta, joissa tutkitaan
katsojien reaktioita uudella tekniikalla. Esimerkiksi testaajan käteen kiinnitettävällä
mittarilla mitataan pulssia ja hikoilua, lisäksi
jalkojen väliin tuleva laite mittaa silmien liikkeitä. Tutkimustulosten avulla elokuvan kohdeyleisö voidaan tunnistaa entistä tarkemmin, jolloin markkinointi osataan kohdistaa
paremmin. Elokuvan ennakkoon nähneen
koeyleisön palautteen mukaan elokuva voidaan myös leikata uudelleen.
Naiset ahkerampia elokuvissakävijöitä

(Yle Online 30.11.2004)

Naiset käyvät miehiä useammin elokuvissa.
Screenvision Finlandin selvityksen mukaan
suomalaisista elokuvissakävijöistä noin 54
prosenttia on naisia ja 46 prosenttia miehiä.
Aktiivisimpia elokuvissa kävijöitä olivat 1534-vuotiaat. Tutkimukseen osallistui 20.000
ihmistä ihmistä Tampereella, Helsingissä ja

(Helsingin Sanomat 06.02.2005)

Lastenelokuva Pelikaanimies sai kaksi Jussia,
parhaasta lavastuksesta ja äänisuunnittelusta. Paras naispääosa oli Outi Mäenpäällä elokuvassa Kukkia ja sidontaa. Parhaasta naissivuosasta palkittiin Minttu Mustakallio elokuvasta Lapsia ja aikuisia ja miessivuosaJussin vei Kari Väänänen elokuvassa Juoksuhaudantie. Jussi-patsaat valitsee elokuvaväen yhdistys Filmiaura.
Laila Hietamies vaihtoi nimensä Hirvisaareksi

(Helsingin Sanomat 09.12.2004)

Professori, kirjailija Laila Hietamies on ottanut takaisin tyttönimensä Hirvisaari. Hän julkaisee seuraavat teokset nimellä Laila Hirvisaari.
Laila Hirvisaari muutti nimensä yhtä aikaa
kolmen serkkunsa kanssa. Neljä serkusta
ovat karjalaisen Hirvisaari-veljessarjan ainoat tyttäret. Laila Hirvisaaren isä Aarne
kaatui sodassa vuonna 1941.
Suomalainen juustokirja palkittiin maailman
parhaana (Helsingin Sanomat 14.02.2005)
Jukka Sinivirran Herkuttelijan juustokirja
(Otava) on palkittu viime vuonna ilmestyneistä juustokirjoista maailman parhaana.
Gourmand World Cookbook -palkinnot jaettiin Ruotsissa viikonloppuna.
Gourmand-palkintoja pidetään ruoka- ja viinimaailman Oscar-palkintoina. Kilpaan ilmoitetaan vuosittain keskimäärin 5.000 alan kirjaa yli 60 maasta. Palkinnot jakavan järjestön perustaja ja puheenjohtaja Edouard
Cointreau on kuulun liköörisuvun jäsen.
URHEILU-UUTISET
Kahdeksan hakijaa vuoden 2012 EM-jalkapallon isännäksi (Nelonen 01.02.2005)
Jalkapalloilun vuoden 2012 EM-lopputurnauksen isännyyttä oli maanantaina päättyneen määräajan umpeutuessa hakenut kahdeksan kandidaattia. Kroatia/Unkari ja Puola/Ukraina olivat liikkeellä kahden maan yhteishakemuksilla. Yksin tavoittelevat EMisännyyttä runsaan seitsemän vuoden kuluttua Azerbaidzhan, Kreikka, Italia, Romania,
Turkki ja Venäjä.

Venttiili - Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Euroopan jalkapalloliitto Uefa nimeää loppukilpailuun kolme ehdokasta tämän vuoden
marraskuussa. Joulukuussa 2006 päätetään
vuoden 2012 EM-isäntä.
Seuraava EM-turnaus järjestetään 2008 kahdessa maassa: Itävalta/Sveitsi. Tästä isännyydestä kilvoitteli neljä pohjoismaata yhteishakemuksella, jossa Suomikin oli mukana.
Pelaajakiintiöt ehkä purettava

(Helsingin Sanomat 19.01.2005)
EY-tuomioistuimen julkisasiamies on antanut
ratkaisuehdotuksen, jossa hän tulkitsee urheilussa käytössä olevat ulkomaalaiskiintiöt
EU:n työsopimusten vastaisiksi. Pelaajakiintiöitä on myös Suomen palloilusarjoissa, ja jos
esitys saa lainvoiman, kiintiöt on purettava.
Asian päättää lopullisesti EY-tuomioistuin.
Mikäli julkisasiamies Christine Stix-Hacklin
tekemä tulkinta menee siellä läpi, Euroopan
pelaajakaupat muuttuvat täysin. Ratkaisuehdotus luettiin viime viikolla Luxemburgissa
venäläistä jalkapalloilijaa Igor Simutenkovia
koskeneessa jutussa.
Simutenkovilta evättiin pelaaminen espanjalaisseura Deportivo Tenerifessa, koska joukkueessa oli jo suurin sallittu määrä muualta
kuin EU-maista tulleita pelaajia. Espanjan
jalkapalloliiton säännöt rajoittavat EU-maiden ulkopuolelta tulevien pelaajien käyttöä.
Simutenkov valitti asiasta espanjalaiseen
tuomioistuimeen vedoten siihen, että Euroopan unionilla ja Venäjällä on syrjinnän työnhaussa kieltävä sopimus. Espanjasta pallo
heitettiin Luxemburgiin Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimelle.
Julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksessaan, että venäläisellä ammattijalkapalloilijalla, joka on laillisesti palkattu EU:n jäsenvaltiossa pelaamaan maan sarjoissa, on Venäjän ja EU:n välisen sopimuksen mukaan
sama oikeus työhön kuin EU-kansalaisella.
Näin ollen pelaajakiintiöitä ei voi soveltaa
sellaisiin maihin, joilla on työsopimus EU:n
kanssa.
Vuoden urheilija on Marko Yli-Hannuksela

(Helsingin Sanomat 22.12.2004)

Ateenan olympialaisten hopeamitalisti, painija Marko Yli-Hannuksela on valittu vuoden
2004 urheilijaksi Suomessa. Urheilutoimittajien liiton äänestyksen tulokset julkistettiin
suorassa tv-lähetyksessä keskiviikkoiltana.
Vuoden valmentajaksi valittiin miesten jääkiekkomaajoukkueen World cupin kakkoseksi
johdattanut Raimo Summanen. Kiekkoleijonat valittiin vuoden parhaaksi joukkueeksi.
Vuoden parhaana naisurheilijana palkittiin
alppihiihtäjä Tanja Poutiainen.
Tiukka dopingtestaus Helsingin MM-kisoissa
Ensi kesänä Helsingissä pidettävistä yleisurheilun MM-kisoista tulee dopingtestauksen
puolesta kaikkien aikojen tiukimmat. Näin
vakuuttaa espanjalainen Juan Manuel Alonso, kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n
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antidopingkomitean päällikkölääkäri.
Täysin uutena testinä Helsinkiin tullee mukaan muun muassa hiihtokisoista tuttu hemoglobiiniarvon mittaus, jonka käyttöönotosta IAAF:n päättää huhtikuussa kokouksessaan Qatarin Dohassa. Sen jälkeen tietyn
hemoglobiinin raja-arvon ylittävät urheilijat
voidaan sulkea kisoista, koska on syytä
epäillä heidän poikkeavien veriarvojensa johtuvan dopingista.
Kakkossija riitti Ahoselle mäkiviikon voittoon

(Helsingin Sanomat 06.01.2004)

Janne Ahonen vei Keski-Euroopan mäkiviikon kokonaiskilpailun voiton, vaikka joutuikin
tyytymään viikon päättäneessä Bischofshofenin kilpailussa toiseen sijaan. Torstaisen
päätöskilpailun voiton vei Itävallan Martin
Höllwarth. Itävaltalainen sijoittui mäkiviikon
kokonaiskilpailussa toiseksi. Saman maan
Thomas Morgenstern oli kokonaiskisan kolmonen.
Tanja Poutiaiselle MM-hopeaa

(Nelonen 08.02.2005)

Suomen Tanja Poutiainen, 24, sijoittui toiseksi alppihiihdon MM-kilpailujen suurpujottelukisassa. Italian Santa Caterinassa käydyn
kisan voitti Ruotsin Anja Pärson, josta rovaniemeläinen jäi 0,19 sekuntia. Kolmanneksi
ylsi Yhdysvaltain Julia Mancuso. Mitali on
Suomen naisalppihiihtäjille ensimmäinen arvokisoissa.
Antti Autille MM-kultaa myös lumikourussa

(Helsingin Sanomat 23.01.2005)

Rovaniemeläinen Antti Autti voitti lauantain
ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa
lumikourun maailmanmestaruuden lumilautailun MM-kilpailuissa Kanadan Whistlerissä.
Toiseksi tuli kanadalainen Justin Lamoureux
ja kolmanneksi norjalainen Kim Christiansen.
Autti oli edellisenä päivänä voittanut jo big
airin MM-kultaa, joten lumikourun voiton
myötä hänestä tuli MM-kisojen tuplamestari
Kanadan Jasey Jay Andersonin ohella, joka
voitti paripujottelun ja -suurpujottelun. Muut
suomalaiset eivät selviytyneet finaaliin.
Suomi sai kultaa ski crossissa talviuniversiaideissa (Helsingin Sanomat 17.01.2005)
Suomen Juha Haukkala voitti kultaa freestyle-hiihdon ski crossissa talviuniversiadeissa
Itävallan Innsbruckissa. Himmeämmät mitalit menivät isäntämaan laskijoille. Hopeaa otti David Siegl ja pronssia Florian Rohrmoser.
Naisten skikrossissa Suomen Jenni Kilpinen
laski hopealle. Naisten kilpailun voitti Itävallan Karin Huttery.
Jere Hård ui EM-hopealle

(Helsingin Sanomat 12.12.2004)
Jere Hård sijoittui toiseksi miesten 50 metrin
perhosuinnissa lyhyen radan EM-kisoissa
Wienissä. Hårdin aika 23,38 on uusi Suomen
ennätys. Mestariksi ui Britannian Mark Foster
ajalla 23,35.

Pikkuleijonat kukisti Ruotsin jatkoajalla

(Helsingin Sanomat 04.01.2005)

Suomi sijoittui jääkiekon nuorten MM-kisoissa viidenneksi Yhdysvaltain Grand Forksissa.
Pikkuleijonat kukisti tiistain vastaisena yönä
Suomen aikaan pelatussa sijoitusottelussa
Ruotsin jatkoajalla 4–3 (1–0, 1–1, 1–2, 1–0).
Voittomaalin teki Janne Kolehmainen ajassa
61.37. Suomen muista maaleista vastasivat
Ville Mäntymaa, Aki Seitsonen ja Teemu
Nurmi. Kolehmaisen ohella toinen sankari oli
Teemu Nurmi, joka vei Suomen jatkoajalle
ajassa 59.10 tekemällä 3–3-tasoitusmaalillaan. Nuorten MM-finaalissa kohtaavat ensi
yönä Kanada ja Venäjä. Pronssista pelaavat
Tshekki ja Yhdysvallat.
Suomi kukisti Kyproksen 2-1

(Nelonen 09.02.2005)

Suomen jalkapallomaajoukkue vei nimiinsä
Kyproksella pelatun neljän maan turnauksen. Finaalissa keskiviikkona Suomi kaatoi
isäntämaa Kyproksen Paulus Roihan maaleilla lukemin 2-1.
Kreikka palasi voittokantaan

(Nelonen 18.11.2004)

Euroopan mestarijoukkue Kreikka otti elintärkeän 3-1-voiton Kazakstanista jalkapalloilun MM-karsinnoissa keskiviikkona. Kreikka
oli aiemmissa otteluissaan pelannut kaksi tasapeliä ja hävinnyt kerran, ja pisteenkin menetys Kazakstania vastaan olisi voinut tietää
Kreikan MM-haaveiden kuoppaamista.
Kreikka voitti ensi kertaa sitten viime kesän
EM-loppuottelun. Kreikalla piisaa vielä tekemistä, sillä lohkoa johtava Ukraina on kuusi
pistettä karussa. Kreikan edellä ovat myös
Tanska, Turkki ja Albania.
Ukraina ja Kreikka voittoihin MM-karsinnoissa (Elisa.net PDA 09.02.2005)
Ukraina jatkaa Euroopan MM-karsintalohkon
nro 2:n kärjessä yhä tappioitta voitettuaan
keskiviikkona vieraissa Albanian 0-2. Rusol
vei ukrainalaiset avausjaksolla johtoon ja toisella jaksolla Andrei Husin kasvatti lukemat
0-2.
Lohko 2:n päivän toisessa karsintaottelussa
Kreikka voitti Giorgios Zagorakisin ja Angelos
Basinasin maaleilla Tanskan 2-1, minkä myötä hallitseva Euroopan mestari nousi lohkon
kakkospaikalle. Lohkossa kolmantena olevan
Tanskan ainoan maalin viimeisteli Dennis
Rommedahl avausjakson yliajalla Kreikan
johdettua ottelua sitä ennen 2-0. Basinas oli
tehnyt maalinsa rangaistuspotkusta.
Ateenan avajaisten alastomuudesta kulttuurikiista (Nyt.fi 20.01.2005)
Yhdysvaltain television säädyllisyyttä valvova
FCC-elin aikoo tutkia valituksia, joita se sai
Ateenan olympialaisten avajaisten yhteydessä, kun avajaisissa näkyi alastomia ihmisvartaloita.

Venttiili - Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

FCC on ollut terhakasti torjumassa säädyttömyyden tunkeutumista amerikkalaisten olohuoneisiin etenkin sen jälkeen, kun poplaulaja Janet Jackson viime helmikuussa paljasti
toisen rintansa Super Bowl -jalkapallo-ottelun televisiolähetyksessä.
FCC:n aikeet ovat saaneet kisojen järjestelykomitean puheenjohtaja Gianna Angelopouloksen tarttumaan kynään avajaisten ja koko
kreikkalaisen kulttuuriperinteen puolustamiseksi. Angelopouloksen mukaan FCC:lla ei
ole mitään syytä rankaista olympiakisojen
avajaiset lähettänyttä NBC-televisioyhtiötä.
"Avajaisseremoniat olivat kaukana säädyttömyydestä, sillä ne olivat kaunis, valistava,
mieltäylentävä ja nautittava tapahtuma", Angelopoulos kirjoittaa Los Angeles Timesissa.
FCC:n saamat valitukset koskivat elokuisissa
avajaisissa ollutta alastomien patsaiden paraatia. Myös rakkauden jumalan Eroksen
esittely avajaisohjelmassa ärsytti joitakuita
amerikkalaiskatsojia.
"Rakkauden, kaipuun ja intohimon jumalallistaminen on olennainen osa sitä perintöä,
jonka kreikkalaiset ovat antaneet ihmiskunnalle", Angelopoulos toteaa. Angelopouloksen mukaan avajaisista nousseessa keskustelussa on kyse Yhdysvaltain sisäisistä kulttuurillisista jännitteistä. "Kreikka ei halua tulla vedetyksi mukaan amerikkalaiseen kulttuurisotaan. Näin on nyt kuitenkin käymässä", Angelopoulos valittaa. Hänen mukaansa
yleisesti kiiteltyjä avajaisia katsoi kaikkiaan
3,9 miljardia katsojaa ympäri maailmaa.
TERVEYS
Suomi yhä nuorten humalajuomisen kärkimaita (Helsingin Sanomat 14.12.2004)
Vaikka nuorten humalajuominen väheni Suomessa 2000-luvun alussa, Suomi on edelleen
nuorten humalajuomisen kärkimaita Euroopassa, ilmenee nuorten juomatapoja selvittäneestä kansainvälisestä tutkimuksesta.
Kaikkein yleisintä nuorten humalajuominen
on edelleen Tanskassa. Lähes yhtä humalahakuisesti kuin Suomessa nuoret juovat
myös Britanniassa, Irlannissa, Mansaarella,
Färsaarilla ja Virossa. Virossa nuorten humalajuominen on lisääntynyt huomattavasti
1990-luvun puolivälistä lähtien.
Huumeiden käyttö sen sijaan on Suomessa
edelleen kansainvälisesti verrattuna vähäistä. Tsekin tasavallassa nuorten yleisimmin
käyttämää huumetta kannabista kokeili tai
käytti 44 prosenttia 15–16-vuotiaista koululaisista vuonna 2003. Lähes yhtä yleistä kannabiksen kokeilu oli Britanniassa, Irlannissa,
Ranskassa, ja Sveitsissä. Suomessa kannabista on kokeillut 11 prosenttia 15–16-vuotiaista nuorista. Säännöllisesti tämänikäiset eivät kannabista käytä.
Nuorten päihteidenkäyttöä koskeva The European School Survey Project on Alcohol and
Other Drugs (ESPAD) -tutkimus on tehty
vuosina 1995, 1999 ja 2003.
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Katkaisuhoidon kysyntä yhä runsasta suurissa kaupungeissa

(Helsingin Sanomat 24.01.2005)

Viinan veroalen vauhdittama alkoholin kulutuksen kasvu näkyy yhä suurten kaupunkien
päihdehuolloissa. Katkaisuhoidon kysyntä on
pysynyt korkealla ainakin Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Tampereen
päihdehuollossa veroalen vaikutus huomattiin heti viime keväänä. Katkaisuhoito ruuhkautui, ja vielä kesällä jonossa oli toista sataa ihmistä. Lisäksi entistä useampi asiakas
tarvitsee rankempaa apumuotoa eli laitoskatkaisua.
Suomen terveydenhoito suosii suurituloisia

(Helsingin Sanomat 21.12.2004)

Varakkaat saavat yhä enemmän terveyspalveluja Suomessa. He käyttävät paitsi yksityisiä lääkärinpalveluja myös julkista terveydenhoitoa paljon enemmän kuin vähiten ansaitsevat suomalaiset.
Tänä vuonna julkaistussa 21 OECD-maan
vertailussa Suomi johtaa tilastoa, joka mittaa
sitä, kuinka paljon terveydenhoitojärjestelmä
suosii suurituloisia. Suomen takana melko
tasoissa tulevat Portugali ja Yhdysvallat. Eniten pienituloisia suosiva terveydenhoitojärjestelmä on käytössä Irlannissa. Myös Belgiassa, Hollannissa, Espanjassa ja Sveitsissä
pienituloiset saavat paremmin terveyspalveluja kuin suurituloiset.
Työterveyshoito, väistyvä erikoismaksuluokka ja yksityislääkäreiden palvelujen tukeminen selittävät Stakesin ylijohtajan Juha Teperin mielestä pääosan terveydenhoidon eriarvoisuudesta. "Suurten työantajien vakituiset ja hyväpalkkaiset työntekijät saavat lääkärinpalvelutkin työantajaltaan. Pätkätyötä
tekevät sekä etenkin kuljetus- ja rakennusalan väki jäävät ilman vastaavia etuja", Teperi sanoo.
Lehti: Väkivalta työpaikoilla lisääntynyt

(Helsingin Sanomat 08.02.2005)

Vuosittain 60.000 suomalaista kokee työssään fyysistä väkivaltaa, kirjoittaa tiistain Turun Sanomat. Eniten välivalta- ja uhkatilanteita ilmenee palveluissa, terveydenhuollossa, sosiaalialalla, kuljetus- ja liikennöintialalla
sekä kaupallisella alalla.
Esimerkiksi liikenteessä osa kuljettajista pitää turvanaan pippurisumutetta, kertoo Turun Sanomat. Turussa linja-autonkuljettajia
on kuohuttanut äskettäin sattunut kuljettajan pahoinpitely. AKT:n työsuojelusihteeri
Pertti Sulasalmi vaatii, että bussinkuljettajille
olisi saatava umpinainen ajokoppi. Sulasalmen mukaan vain silloin täyttyy työsuojelulain henki.
Joka kymmenes koululainen uupunut

(Helsingin Sanomat 08.12.2004)

Joka kymmenes yläasteen ja lukion oppilas
kokee uupumusta, mutta vakavaa uupumus
on parilla prosentilla koululaisista. Koulu-uupumus on yleisempää tytöillä kuin pojilla,

vaikka tytöt menestyvät koulussa poikia paremmin. Koulu-uupumusta voidaan pitää vakavana ongelmana erityisesti sen vuoksi, että se koskettaa eniten oppilaita, joilla on
myös oppimisvaikeuksia ja muita ongelmia.
Lisäksi uupumus vaikuttaa pitkälle nuorten
tulevaisuuteen, sanoo tutkija Markku Niemivirta Helsingin yliopistosta.

nä, että Pohjois-Suomen lääkärit tekevät jatkossakin havaintoja epätyypillisistä ilmiöistä
ja raportoivat niistä eteenpäin. Taudeille on
ominaista, että ne puhkeavat 40–50 vuoden
iässä tai jo sitä ennen. Suomessa munuaissyövän tautigeeni on tähän mennessä jäljitetty kymmenestä perheestä.

Niemivirran tutkimuksen mukaan suomalaisnuoret kokevat yleisesti koulunkäynnin melko tylsäksi, mutta hyödylliseksi. Heikko kouluviihtyvyys on puolestaan yhteydessä uupumukseen. Tutkija ei kuitenkaan usko, että
uupumusta vähennettäisiin erityisillä viihtyvyyshankkeilla. Pikemmin olisi pohdittava,
miksi osalla koululaisista on vaikeuksia oppimisessa ja miksei myönteisiä kokemuksia riitä kaikille.

(Suomen Sillan Uutisviikko 48/2004)

Vain joka neljäs opiskelija sanoo voivansa
hyvin (Helsingin Sanomat 08.02.2005)
Kolme neljännestä yliopisto-opiskelijoista
kärsii erilaisista vaivoista, jotka haittaavat
elämää. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
kyselyssä neljäsosa kertoo voivansa oikein
hyvin.
Yliopisto-opiskelijat elävät nyt kuitenkin terveellisemmin kuin koskaan, vain harva heistä
tupakoi, liikuntaa harrastaa yhä useampi eivätkä ruokatottumuksetkaan ole huonot. Silti
lähes joka kolmannella naisopiskelijalla ja joka viidennellä miesopiskelijalla on psyykkisiä
ongelmia. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
(Yths) julkaisi maanantaina tuoreet tiedot
yliopisto-opiskelijoiden terveydestä. Tutkimukseen vastasi yli 3.000 opiskelijaa. Edellisen kerran tutkimus tehtiin neljä vuotta sitten.
Univaikeudet, väsymys ja jännittäminen ovat
eniten lisääntyneet opiskelijoiden keskuudessa neljän vuoden aikana. Väsymyksestä
kärsii lähes joka kolmas opiskelija ja jännittämisestä joka viides. Tulevaisuuden suunnitteleminen stressaa myös joka viidettä. Joka kolmas nais- ja joka neljäs miesopiskelija
arvioikin stressin olevan suurin uhka terveydelleen.
Pohjois-Suomesta löytyi uusia tautigeenejä

(Helsingin Sanomat 05.01.2005)

Perinnöllisten tautien tutkijat ovat löytäneet
Pohjois-Suomesta kaksi uutta, suvuittain
esiintyvää tautigeeniä, kertoo sanomalehti
Kaleva. Toinen geeneistä aiheuttaa samaa
sukua oleville sisaruksille munuaissyöpää ja
toinen dementiaa, johon liittyy myös Parkinsonin taudin oireita.
Maailmanlaajuisesti geenit ovat harvinaisia.
Kumpikin tautigeeni on löydetty kuusamolaisista suvuista. Munuaistaudin jäljille pääsi
ensimmäisenä erikoislääkäri Outi Vierimaa,
joka huomasi, että samaan kuusamolaiseen
sukuun kuuluvilla sisaruksilla oli munuaissyöpää ja osalla myös pieniä lihaskasvaimia
iholla.
Dosentti Riitta Herva Oulun yliopistollisen
sairaalan patologian osastolta pitää tärkeä-
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Syöpäsolun kasvu estettävissä

Suomalaiset tutkijat ovat löytäneet uuden
tavan estää syöpäsolujen villiä kasvua. Turussa tehdyssä tutkimuksessa on selvitetty,
että solun tarttumismolekyylien ja kasvutekijöiden välillä on aiemmin tuntematon yhteys.
Solujen määrän hallitsematon lisääntyminen
on keskeisimpiä syövän tunnusmerkkejä.
Tutkimus on tehty akatemiatutkija Johanna
Ivaskan johtamassa ryhmässä FM Elina Mattilan väitöskirjatutkimusten osana. Ivaskan
tutkimusryhmä työskentelee VTT lääkekehityksen biotekniikan tiloissa Turussa.
Melanoomaan toivotaan apua rokotteesta

(Nelonen 10.02.2005)

Rokotteista etsitään tehoa vaikeasti hoidettavaan melanoomaan. Rokotteita kehitellään
uutterasti, koska esimerkiksi solunsalpaajahoidot eivät ole tepsineet tummasolusyöpään niin hyvin kuin muihin syöpätyyppeihin.
Idea rokotteesta syövän hoidossa on vanha.
Esimerkiksi Suomessa on jo 1970-luvulla
tehty rokotekokeiluja useissa eri syövissä.
Vuosikymmenten kuluessa kokeiluja on tehty
ainakin keuhko-, eturauhas-, haima- ja rintasyövässä.
Rokote voidaan tehdä joko potilaan omasta
kasvaimesta, toisen potilaan kasvaimesta tai
kasvaimen toimintaan liittyvistä osista. Tarkoitus on saada elimistö toimimaan vihamielisesti kasvainta kohtaan.
Parhaillaan Suomesta on mukana kaksi potilasta kansainvälisessä hoitorokotteen kokeilussa. Yhteensä maailmalla on meneillään
useita kymmeniä melanooman hoitorokoteohjelmia. Kokeiden tulokset ovat olleet toistaiseksi vaihtelevia.
Melanooma on ihosyövistä pahanlaatuisin.
Jos tauti havaitaan varhain, se voidaan parantaa leikkauksella. Nopeasti levinnyt tauti
on kuitenkin jo voinut lähettää etäpesäkkeitä.
Vajaa 700 suomalaista sairastuu melanoomaan vuosittain. Yleisimmät syöpätyypit
ovat eturauhas- ja rintasyöpä, joihin sairastuu vuosittain yli 3.500 suomalaista.
Japan Prize -tiedepalkinto professori Erkki
Ruoslahdelle (Helsingin Sanomat 14.1.2005)
Professori Erkki Ruoslahti on saanut tämänvuotisen Japan Prize -tiedepalkinnon solubiologian alalla. Ruoslahti jakaa 50 miljoonan jenin eli noin 487 000 dollarin arvoisen
palkinnon japanilaisen Dr. Masatoshi Takeichin kanssa.
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Palkinnon perusteluissa todetaan Ruoslahden ja Takeichin tehneen perustavaa laatua
olevaa tutkimusta solujen tarttumismekanismeista, ja samalla heidän tutkimuksensa on
tuonut ratkaisevan tärkeää tietoa monien
vakavien sairauksien, esimerkiksi pahanlaatuisten kasvainten, syntyyn ja kehitykseen
vaikuttavista tekijöistä.

VTT painaa viihdepelejä pakkaukseen

Japan Prize -palkinnon myöntää Japanin Tieteen ja teknologian säätiö. Palkinto luovutetaan saajille huhtikuussa viikon ajan kestävien juhlallisuuksien yhteydessä.

Tutkimushankkeessa valmistettiin koepainokoneilla sekä VTT:n Pico-koetuotantolaitteistolla muoville ja paperille optisia ja sähköisiä
osia, kuten optinen lukumuisti tekstin talletukseen, optinen kuvamuisti, valojohde sekä
elektroniikan peruskomponentteja. VTT:n
mukaan nämä vahvistavat mahdollisuuksia
kehittää hyvin monipuolisia älykkäitä pakkauksia painotekniikalla sarjatuotannossa.

Äyräpään palkinto Kimmo Kontulalle

(Helsingin Sanomat 05.01.2005)

Professori Kimmo Kontula saa Lääkäriseura
Duodecimin Matti Äyräpään palkinnon. Kontula on saavuttanut merkittäviä tuloksia erityisesti tutkiessaan sydän ja verisuonitautien
taustalla olevia geenimuutoksia.
Kontulaa luonnehditaan ainutlaatuiseksi kliinisen lääketieteen tutkijaksi. Hän on selvittänyt useita geenimuutoksia, jotka liittyvät perinnölliseen kohonneeseen kolesteroliin, verenpaineeseen ja rytmihäiriöihin. Vuosittain
myönnettävä 17.000 euron palkinto jaetaan
valtakunnallisilla Lääkäripäivillä viikonloppuna Helsingissä.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Soprano painattaa ensimmäiset älylehdet

(Digitoday 15.12.2004)

Markkinointiviestintäkonserni Sopranon Kampanja- ja Uusi Toimisto -julkaisut ottavat
käyttöön niin sanotut älyruudut vuoden 2005
alusta lukien. Älyruutu on kuin graafinen viivakoodi. Sen avulla kamerapuhelin yhdistää
painetun lehden lukijan automaattisesti esimerkiksi jatkuvasti päivittyvälle internet-sivulle tai lähettää lukijalle räätälöidyn kaupallisen tai journalistisen viestin.
Sopranon mielestä sovellus on konkreettinen
askel tietoyhteiskuntakehityksessä. Yhtiö
odottaa älyruutusovelluksista merkittävää lisäarvoa asiakkailleen ja uskoo uuden innovaation vauhdittavan myös Sopranon kasvua
ja lisäävän yrityksen kilpailukykyä.
Älylehti on hybriditekniikan käytännön innovaatio, joka on kehitetty UPC Printin ja
VTT:n asiantuntijoiden yhteistyönä.

(Digitoday 02.02.2005)

VTT sekä neljä yliopistoa ovat kehittäneet
yhteistyössä tuotepakkauksiin uudenlaisia
piirteitä ja älykkyyttä tuovia elektroniikan ja
optiikan osia. Näitä osia voidaan valmistaa
tavallisella painokoneella.

Hankkeessa valmistettiin painoteknisesti
myös aktiivisia komponentteja, kuten yksinkertaisia näyttöjä, energialähteiksi soveltuvia
aurinkokennoja sekä pakkaukseen painettu
viihdepeli.
Uutta tekniikkaa hyödyntävät pakkaukset sisältävät nykyisiä pakkauksia paljon laajempia tietoja tuotteen alkuperästä, laadusta ja
käytöstä. Ne voivat toimia myös pakkauksissa turvamerkintöinä ja siten tuotteen alkuperätodistuksena, VTT kertoo. Tiedot voidaan tallentaa esimerkiksi monikielisenä
pakkausten pintaan painettavaan muutaman
millimetrin kokoiseen optiseen muistiin, joka
voi sisältää kymmeniä sivuja tekstiä. Kuluttaja voi lukea tuotetietoja omalla äidinkielellään kamerakännykän avulla.
Kehitetyllä tekniikalla saadaan pakkauksen
pinnalle nykyistä näyttävämpiä kuvia ja
muun muassa tekstiä, joka näkyy kuluttajalle
eri kielillä tämän katsoessa sitä eri katselukulmasta. Lisäksi pakkaukseen painettavalle
optiselle muistille voidaan tallettaa suuri
määrä tuotteen sisältötietoa ja käyttöohjeita.
Koko Suomen tieverkosto sähköisessä muodossa (Helsingin Sanomat 14.12.2004)
Tiehallinto on koonnut tiedot kaikista Suomen teistä ja kaduista valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Digiroadiksi ristitty tietokanta kertoo käyttäjälleen teiden nimet ja sijainnin, mutta myös yksityiskohtaisempaa tietoa
siitä millainen tie on kyseessä. Tietoja käyttävät esimerkiksi viranomaiset ja liikenneyritykset.

”Tämä on historiallinen avaus, koska ensimmäistä kertaa painotuote pystyy tarjoamaan
lukijoilleen ja ilmoittajilleen aineistoa, jota
voidaan päivittää periaatteessa koko ajan
sen jälkeen, kun lehti on ilmestynyt. Älyruudut muuttavat aikakauslehden monimediaksi
vaikkapa päivittäistavarakaupan käyttöön.
Perinteinen staattinen mainos muuntuu älyruudun avulla dynaamiseksi”, sanoo Sopranon kustannusjohtaja Pekka Hyvärinen.

Tietokantaan tallennetaan esimerkiksi nopeusrajoitukset, ajosuunnat, paino-, leveysja korkeusrajoitukset sekä teiden leveys,
kaistamäärä ja päällysteen materiaali. Mukana on myös tietoa pysäköinnistä ja joukkoliikenteen pysähtymispaikoista. Tietoja päivitetään säännöllisesti.

Maailman ensimmäiset älylehdet painetaan
vaasalaisessa UPC-Print -painotalossa. Käyttövaatimuksina ovat kamerakännyköissä
gprs -ominaisuus ja Symbian -käyttöjärjestelmä.

Matkapuhelin oli viime syyskuussa 91 prosentilla suomalaisista. Lanka- tai matkapuhelin on 98,8 prosentilla. Pelkkä lankapuhelin
on enää kahdeksalla prosentilla. 15-35-vuotiaista matkapuhelin on käytännössä kaikilla.

Matkapuhelin lähes kaikilla 15-35-vuotiailla

(Digitoday 01.02.2005)
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Tiedot selviävät tutkimuksesta, jossa liikenne- ja viestintäministeriö selvitti yhdessä
Viestintäviraston kanssa matka- ja lankapuhelinpenetraatiota ja matkapuhelinten kuuluvuutta.
Lääketiedot lääkärin kännykkään

(Digitoday 04.01.2005)

Lääkärin on nyt mahdollista saada matkapuhelimeensa tuoreimmat lääketiedot uuden
mobiilipalvelun avulla, kertoo AstraZeneca.
MPharmaca-mobiilipalvelun tarkoituksena on
helpottaa lääkärin työtä tuomalla Lääketietokeskuksen Pharmaca Fennica -tietokannan
jatkuvasti päivittyvät lääketiedot nopeasti
lääkärin saataville esimerkiksi vaihtuvissa
työpisteissä, sairaalakierroilla ja matkoilla.
Palvelun avulla matkapuhelimesta tulee lääkärille uusi tiedon kanava, mikä mahdollistaa
liikkuvan työn entistä paremmin ja tehostaa
työaikaa työpisteen ulkopuolella, AstraZeneca arvioi.
Pharmaca Fennica -tietokantaan päivitetään
jatkuvasti tiedot Suomessa käytettävien
lääkkeiden valikoimasta ja uudistuksista ja
se on tärkeä tietolähde lääkäreille. Lääketiedon saa puhelimeen arviolta noin viidessä
sekunnissa.
Tekstiviesti kertoo kirjeen saapuneen

(Digitoday 04.01.2005)

Kirjeen vastaanottaja voi jatkossa saada tiedon postista noudettavasta kirjeestä tekstiviestinä matkapuhelimeensa, kertoo Suomen
Posti. Kyse on sähköisestä saapumisilmoituksesta, jonka lähettäjäyritys tai -yhteisö voi
ottaa käyttöönsä lähettäessään kirjattuja,
vakuutettuja, saantitodistus- tai postiennakkokirjeitä.
Posti luottaa tekstiviesti-ilmoituksen aktivoivan vastaanottajaa noutamaan lähetykset
nopeammin ja varmemmin. Vastaava palvelu
on ollut paketeissa jo muutaman vuoden ja
sitä käyttävät muun muassa paljon paketteja
lähettävät postimyyntiyritykset.
Kirjeiden sähköistä saapumisilmoitusta tarjotaan yrityksille, jotka lähettävät luottamuksellista tietoa kirjeitse. Näitä ovat esimerkiksi
pankit, teleoperaattorit ja rahoituslaitokset.
Lähettäjä toimittaa tiedot lähetyksistään
sähköisesti Postille, joka puolestaan välittää
saapumisilmoituksen vastaanottajalle joko
tekstiviestinä, eKirjeenä tai ilmoituksena
Postin sähköiseen postilaatikkoon, Netpostiin.
Vaihtoehtoja on kolme erilaista: ennakkoilmoitus, saapumisilmoitus ja/tai muistutusilmoitus noutamattomasta lähetyksestä. Saapumisilmoituksessa on tiedot lähettäjästä,
sekä siitä, milloin lähetys tuodaan kotiin tai
yritykseen tai mistä postista se on noudettavissa. Lisäksi viestissä on mukana numerosarja eli lähetystunnus, jota vastaan lähetys
luovutetaan postista vastaanottajalle.
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Posti lähettää vuosittain yli miljoona sähköistä saapumisilmoitusta, joista tekstiviesteinä
kulkee lähes puolet. Tekstiviestien määrä
kasvaa jatkuvasti ja korvaa hiljalleen paperiset saapumisilmoitukset.
Suomi yli EU-tason asiakaspäätteissä

(Digitoday 19.01.2005)

Suomessa on 5.500-6.000 maksutonta asiakaspäätettä. Maksuttomien julkisten asiakaspäätteiden määrä on arveltua suurempi, hallituksen työryhmä summaa. Määrä ylittää
myös EU:n tavoitteet. Silti panostuksia tietoyhteiskunnan kehittämiseen pitää lisätä.
Päätteiden määrä ylittää sekä kansalliset että Euroopan unionin asettamat tavoitteet:
kansallisena tavoitteena on ollut yksi pääte
tuhatta asukasta kohden ja EU-tasolla yksi
pääte 2.000 asukasta kohden.
Eniten asiakaspäätteitä, noin 3 600 kappaletta, on kirjastoissa. Päätteitä on myös työvoimatoimistoissa, valtion ja kuntien virastoissa ja yhteispalvelupisteissä sekä tietotuvissa ja kerhotiloissa.
Maksuttomilla asiakaspäätteillä on suuri merkitys, kun halutaan varmistaa ihmisten tasavertainen pääsy tietoverkkojen äärelle eri
puolella Suomea. Internetin käyttäjistä 25
prosenttia on käyttänyt internetiä juuri kirjastoissa.
Hyvästä kokonaistilanteesta huolimatta ongelmakohtia ovat pienten paikkakuntien kirjastot, kirjastoautot sekä yhteispalvelupisteet, joista päätteet vielä osittain puuttuvat
tai joiden laitekanta on vanhentunutta. Myös
laajakaistayhteydet puuttuvat vielä joka neljänneltä kirjastolta.
Tuhat ehdokasta, suomalaispeli selviytyi kärkikolmikkoon (Digitoday 02.02.2005)
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen pelitutkimusyksikkö LudoCraftin tietokonepeli AirBuccaneers on valittu Make Something Unreal –
pelisuunnittelukilpailussa maailman kolmanneksi parhaaksi peliksi ja oppilaitossarjan
maailman toiseksi parhaaksi peliksi tuhannen kilpailutyön joukosta.
LudoCraftin AirBuccaneers on palkituista ainoa eurooppalainen tuotanto. Palkinnoksi
saavutuksesta tutkimusyksikkö sai kaksitoista pelikäyttöön optimoitua tietokonetta, pelin
julkaisusopimuksen sekä noin 35.000 euroa.
AirBuccaneers-peli on joukkuepeli, jossa
seikkaillaan kuumailmapallolla pohjoissuomalaisessa mytologisessa maisemassa. Pelin
tarkoituksena on voittaa tiputtamalla vastustajan kuumailmapallo, keräämällä saalista ja
hallinnoimalla avainalueita. Kahakoiden lomassa väki kokoontuu Pohjolan pitoihin jälkipeleihin ja juhlintaan. Pelissä korostuu
vahva yhteisöllisyys ja saumaton yhteistyö
joukkuetovereiden välillä, tekijät kuvailevat.
Peliä jaetaan verkossa ja sillä on tuhansia
pelaajia ympäri maailmaa.

MUUT UUTISET
Aasian tsunami neljänneksi tuhoisin katastrofi (Helsingin Sanomat 29.12.2004)
Aasiaa koetellut maanjäristys ja sitä seurannut hyökyaalto nousevat uhrimäärältään
maailman neljänneksi tuhoisimmaksi katastrofiksi vuoden 1970 jälkeen. Eniten ihmisuhreja ovat vaatineet Bangladeshiin iskeneet
myrsky ja tulva vuonna 1970. Sveitsiläisen
jälleenvakuuttajan Swiss Re:n kokoamien
tietojen mukaan tulvassa kuoli 300.000 ihmistä.
Kiinan Tangshanin maanjäristys vuonna
1976 vaati 250.000 uhria. Bangladeshia koetteli trooppinen sykloni myös vuonna 1991.
Siinä kuoli 138.000 ihmistä. Aasian tsunami
nousee neljänneksi suurimmaksi katastrofiksi, sillä sen aiheuttamat ihmishenkien menetykset ovat nousseet Perun vuoden 1970
maanjäristystä suuremmiksi. Perussa kuoli
60.000 ihmistä.
Vakuutuskorvausten määrässä nämä luonnonkatastrofit eivät yllä 40 suurimman listalle, sillä näillä alueilla ihmisiä ja rakennuksia
ei juuri vakuuteta. Ainoastaan Japanin Kobessa vuonna 1995 tapahtunut maanjäristys
löytyy vakuutuskorvausmäärältäänkin suurimpien listalta. Siinä sai surmansa yli 5 000
ihmistä. Eniten korvauksia maksettiin New
Yorkiin ja Washingtoniin vuonna 2001 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen. Summa oli 21
miljardia dollaria eli noin 15,5 miljardia euroa. Iskuissa kuoli hieman yli 3 000 ihmistä.
Lähes yhtä suuri korvaussumma maksettiin
Yhdysvaltoja ja Bahamaa vuonna 1992 koetelleesta Andrew-hurrikaanista. Myrsky tappoi 43 ihmistä.
Thaimaan-matkojen kysyntä kasvoi

(Helsingin Sanomat 03.01.2005)

Suomalaiset matkatoimistot jatkavat normaaliin tapaan matkojaan katastrofialueen
ulkopuolella oleviin Thaimaan kohteisiin,
joissa lomailee tuhansia suomalaisia.
Aurinkomatkojen kaupallisen johtajan Jukka
Salaman mukaan Thaimaan kohteisiin lennetään normaali sesonkiohjelma. Matkojen kysyntä on jopa kasvanut. "Ei ole mitään
merkkejä siitä, että sinne ei haluttaisi mennä. Päinvastoin monet asiakkaat ovat ilmoittaneet, että he haluavat erityisesti Thaimaahan", Salama kertoo. "Syynä on ehkä kiitollisuudenosoitus paikallisille ihmisille siitä valtavasta työstä, jonka he ovat tehneet täysin
vapaaehtoisesti
kaikkien
matkailijoiden
eteen. Tällaisia kommentteja olemme saaneet aika monelta asiakkaalta." Myös monet
Phuketiin matkansa varanneet ovat ilmoittaneet haluavansa nimenomaan sinne. Matkoja onkin tarkoitus jatkaa, kun matkatoimistot
ovat varmistuneet alueen turvallisuudesta ja
terveellisyydestä.
Itämeren tulvat rauhoittuivat yön aikana
(Helsingin Sanomat 09.01.2005)
Talvimyrsky nosti sunnuntaina hurjat tulvat
kaduille ja kiinteistöihin muun muassa Hel-
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singissä, Porvoossa, Loviisassa, Turussa, Turussa ja Kotkassa. Teitä oli poikki useissa
kaupungeissa. Vesi katkaisi myös Viipurin ja
Vaalimaan välisen E18-valtatien useaksi tunniksi, ja se otettiin käyttöön jälleen puolilta öin. Samalla avattiin Vaalimaan raja-asema.
Tiehallinnon liikennekeskuksen tietojen mukaan maanantaina oli puoli yhdeksältä aamulla veden vuoksi katkaistu enää vain pari
pienempää tietä Kirkkonummella ja Mynämäellä.
Kaakkois-Suomessa Virolahdella vanhuksia
evakuoitiin kahdesta rivitalosta, joista yhteen
vesi jo ehti nousta ja toista lähestyä. Vanhuksia evakuoitiin myös Pyhtään Purolasta.
Evakuoituja oli yhteensä toistakymmentä.
Itämeren läpi kulkenut myrsky ei kuitenkaan
runnellut Suomen rannikkoa yhtä pahoin
kuin alueita Tanskassa, Ruotsissa ja Virossa.
Suomenlahti oli ennätyskorkealla

(Helsingin Sanomat 09.01.2005)

Merenpinta nousi Suomenlahdella sunnuntaina ennätyskorkeuksiin. Myös aallokon korkeus hipoi ennätyslukemia.
• Helsingissä merenpinta oli varhain sunnuntaiaamuna 151 senttiä keskitasoa korkeammalla (edellinen ennätys 136 senttiä), Turussa 130 senttiä (edellinen ennätys 127), Hangossa 132 senttiä (edellinen
ennätys 123).
• Suomen rannikolla merivesi nousi korkeimmalle Haminassa ja Kotkassa, joissa
mitattiin 198 ja 197 sentin lukuja (edellinen ennätys Haminassa 166 senttiä).
• Suomenlahdella merivesi oli huippukorkealla poikkeuksellisen pitkään.
• Suomen rannikkoa suuremmat lukemat
mitattiin Pietarissa, jossa paikallisten mittareiden mukaan vesi nousi 239 senttiä
normaalitasoa korkeammalle.
• Myös Pohjanlahdella merivesi nousi korkealle, mutta ennätyksiä ei rikottu. Kemissä
ennätyskorkeus on Mauri-myrskyn ajoilta:
201 senttiä normaalitasoa korkeammalla.
• Suomenlahdella aallot olivat korkeimmillaan 7,2 metriä. Joulua edeltävän Rafaelmyrskyn aikaan mitattiin 7,7 metrin ennätyksellinen aallonkorkeus.
Auringossa suuri hiukkaspurkaus

(Helsingin Sanomat 21.01.2005)

Auringosta purkautui torstaina ennätyksellisen suuri määrä niin sanottuja energisiä
hiukkasia kohti maapalloa. Ilmatieteen laitoksen mukaan hiukkaspurkauksen odotetaan saapuvan maapallon lähelle perjantai-iltana. Tällöin myös Etelä-Suomessa saatetaan nähdä revontulia, elleivät pilvet ole esteenä.
Purkauksen takia kosmisten säteiden määrä
Oulun havaintoasemalla nousi yli nelinkertaiseksi tavanomaiseen verrattuna, kertoi Oulun yliopisto tiedotteessaan. Vaikka aamuyhdeksältä mitattu purkaus oli poikkeuksellisen
suuri, sillä ei ollut varsinaista merkitystä ihmisille tai muulle elämälle maapallolla. Kyseessä on suurin hiukkasmäärä, joka on mi
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tattu vuodesta 1964 toimineella Oulun kosmisten säteiden havaintoasemalla.

Aceh-neuvottelut jatkuvat Suomessa

Itsenäisyyspäivää juhlittiin niin kodeissa kuin
Linnassa (Helsingin Sanomat 06.12.2004)

Indonesian hallitus ja Vapaa Aceh -liike eli
GAM jatkavat neuvottelujaan Suomessa.
Presidentti Martti Ahtisaaren Crisis Management Initiative (CMI) -toimiston mukaan
neuvottelut alkavat 21. helmikuuta.

Tasavallan 87. itsenäisyyspäivä herkisti maanantaina jälleen suomalaiset. Kynttilät syttyivät ikkunoissa perinteiseen tapaan, ja väkeä
riitti niin juhlalliseen lipunnostoon Helsingin
Tähtitorninmäellä kuin ylioppilaiden soihtukulkueeseenkin. Juhlajumalanpalvelus pidettiin Helsingin Tuomiokirkossa, jossa tekstin
luki kulttuuriministeri Tanja Karpela.
Yhdessä tapahtumassa ei väkeä näkynyt:
poliisit värjöttelivät turhaan pääkaupungin
viimassa odottamassa perinteisiä itsenäisyyspäivän mielenosoittajia. Presidentinlinnan nurkilla oli poliisien lisäksi jonkin verran
uteliaita ja lehtiväkeä, mutta vain kaksi hyvin
rauhallista mielenosoittajaa tavattiin.
Toinen heistä vastusti tuoretta naamiointikieltoa, jolla juuri itsenäisyyspäivän mielenosoituksia on pyritty saamaan järjestykseen.
"Naamiokielto on totalitarismia", nimettömänä pysytelleen mielenosoittajan kyltissä luki.
Kieltoa ei tarvinnut tällä kertaa valvoa. Vielä
viime vuonna Linnan juhlia pyrki häiritsemään neljänsadan mielenosoittajan joukko.
Tasavallan presidentin lähes kahdentuhannen kutsuvieraan joukossa oli tällä kertaa tavallista enemmän sotaveteraaneja jatkosodan päättymisen ja torjuntavoiton 60-vuotispäivän kunniaksi. Vierasjoukon johdatti presidentti Tarja Halosen ja tohtori Pentti Arajärven käteltäväksi tälläkin kertaa Mannerheim-ristin ritari numero 16 Pentti Iisalo.
Noin 12.000 ihmistä oli kokoontunut seuraamaan itsenäisyyspäivän paraatia Mikkelissä. Paraatin vastaanottaja, kenraaliluutnantti
Ari Puheloinen kiitti puheessaan jatkosodan
taakan kantaneita.
Linnan juhlat netissä
www.yle.fi/linnanjuhlat/
Lentomatkustajien oikeudet korvauksiin paranevat (Helsingin Sanomat 16.02.2005)
Lentomatkustajien oikeudet saada korvauksia lennon viivästymisestä tai kokonaan lentämättä jääneestä vuorosta paranevat torstaista lähtien. Samalla selkeytyvät myös korvaukset kadonneista matkatavaroista. Parannukset lentomatkalaisten oikeuksiin pohjautuvat EU:n lainsäädäntöön, joka takaa matkustajille samanlaiset oikeudet kaikissa EUmaissa.
Uudet määräykset sanelevat selvästi, kuinka
paljon matkustajan pitää saada korvauksia
muun muassa silloin, kun lentokone on varattu täyteen. Korvaukset määräytyvät sen
mukaan, kuinka pitkästä lentomatkasta on
kyse. Niin ikään lentoyhtiön on huolehdittava, että lennolta jäänyt matkustaja saa ruokaa ja majoituksen, jos viivästys venähtää
pitkäksi.

(Helsingin Sanomat 11.02.2005)

Osapuolet tapasivat ensimmäisen kerran
27.–29. tammikuuta Königstedtin kartanossa
Vantaalla. Sitä ennen osapuolet olivat tavanneet neuvottelupöydässä toukokuussa 2003.
Tammikuussa neuvotteluiden teemana oli
muun muassa humanitaarisen avun perillemenon varmistaminen tsunamin runtelemille
alueille.
Ministeri Veikko Helle kuollut

(Helsingin Sanomat 05.02.2005)
Sosialidemokraattisen työväenliikkeen veteraani, moninkertainen valtioneuvoston jäsen
ja entinen eduskunnan puhemies Veikko
Helle kuoli lauantaina Lohjalla. Hän oli kuollessaan 93-vuotias. Kansanedustajana Helle
toimi yhtäjaksoisesti yli 30 vuotta. Puusepän
työstä vuonna 1951 valtakunnan politiikkaan
lähtenyt Helle oli myös pitkäaikainen kunnallispoliitikko. Hän ehti olla kotikuntansa Vihdin valtuuston jäsen ja työväenyhdistyksen
puheenjohtaja puolen vuosisadan ajan.
Helle tunnettiin rakentavana ja sovittelevana
poliitikkona. Hän oli puolueen pitkäaikainen
varapuheenjohtaja ja tavoitteli puheenjohtajuuttakin vuoden 1963 puoluekokouksessa
Rafael Paasion vastaehdokkaana.
Muistelmateoksessaan Puuseppä Suomen
eduskunnasta Helle korosti aatepohjaa, joka
lähtee oikeudenmukaisuuden ja oikeamielisyyden tavoittelusta. Kansakoulun ja työväen akatemian käynyt Helle oli kansanedustaja vuosina 1951–1983 ja toimi tänä
aikana sekä eduskunnan puhemiehenä että
varapuhemiehenä.

adoptoitiin viime vuonna ulkomailta 286 lasta. Se on viitisenkymmentä lasta enemmän
kuin vuotta aiemmin.
Suomalaisperheen ja kodin viime vuonna
saaneista adoptiolapsista lähes kaksi kolmasosaa oli tyttöjä. Ylivoimaisesti suosituin
adoptiomaa oli Kiina, jonka osuus luovutusmaista tulleista lapsista oli miltei puolet.
Myös Venäjältä, Virosta, Thaimaasta, Kolumbiasta ja Filippiineiltä saapui runsaasti köyhistä oloista lähtöisin olevia orpoja lapsia.
Useimmat adoptoiduista lapsista ovat erittäin
nuoria. "Meidän kauttamme adoptoiduista
lapsista seitsemää lukuun ottamatta kaikki,
toisin sanoen 120 lasta, olivat iältään 0–2vuotiaita. Vanhin Suomeen tullut lapsi oli
puolestaan 5-vuotias", tiedottaja Terhi Hollo
Interpediasta kertoo.
Suomesta haki turvapaikkaa ennätysmäärä
ihmisiä (Helsingin Sanomat 23.01.2005)
Suomesta haki viime vuonna turvapaikkaa
3.651 ihmistä eli enemmän kuin koskaan
aiemmin. Hakijoiden määrä kasvoi Ulkomaalaisviraston (Uvi) alustavien tietojen mukaan
edellisvuodesta 13 prosenttia eli 430:llä.
Määrä on edelleen hyvin pieni verrattuna
moneen muuhun länsimaahan.
Aiempi hakuennätys oli vuodelta 1992, jolloin Suomesta haki turvapaikkaa 3.634 ihmistä. Tällä vuosituhannella vähiten hakijoita
oli vuonna 2001, jolloin hakemuksen teki
1.651 ihmistä. Yli 55 prosenttia 14 vuotta
täyttäneistä turvapaikanhakijoista oli hakenut turvapaikkaa ennen Suomea yhdestä tai
useammasta EU- tai pohjoismaasta, käy ilmi
Eurodac-sormenjälkirekisteristä.

Helle vaikutti lisäksi valtioneuvoston jäsenenä, useimmiten työvoimaministerinä ja oli
kuuteen otteeseen presidentin valitsijamies.
Hänelle myönnettiin ministerin arvonimi
vuonna 1986.

Turvapaikanhakijoiden määrä on kehittynyt
Suomessa päinvastaiseen suuntaan kuin
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joissa hakijoita oli syksyyn mennessä tuntuvasti edellisvuotta vähemmän. Tulosalueen johtaja
Matti Heinonen Uvin pakolais- ja turvapaikkalinjalta uskoo, että myös Suomen hakijamäärä on kääntymässä laskuun. Näin käynee hänen mukaansa sitten, kun tieto hakemusten nopeutuneista käsittelyajoista ehtii
levitä riittävän laajalle.

Väkiluku vuodenvaihteessa 5.236.100

Leena Kaskelan viimeinen ankkurivuoro

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion
mukaan vuoden 2004 lopussa 5.236.100.
Väestön määrä kasvaa vuoden aikana
16.400 hengellä eli 0,3 prosenttia. Lisäys on
2.900 henkeä edellisvuotta suurempi ja suurin kahdeksaan vuoteen. Väkiluku kasvaa viime vuotta enemmän syntyneiden määrän
kasvun, kuolleiden määrän vähenemisen ja
nettomaahanmuuton kasvun johdosta.

MTV3-kanavan legendaarinen uutisankkuri
Leena Kaskela on tänään tiistaina 9. marraskuuta viimeistä päivää ruudussa. Hän jää
eläkkeelle tehtyään Pöllölaaksossa lähes 40vuotisen uran.

(Tilastokeskus 29.12.2004)

(Sopuli.net 09.11.2004)

Pikku G vuoden korunkantaja

(Elina.net PDA 10.02.2005)

Suomeen ennätysmäärä adoptiolapsia

(Helsingin Sanomat 06.01.2004)

Suomen kultaseppien liitto on antanut nurmijärveläiselle rapparille, Pikku G:lle tittelin
Vuoden korunkantaja.

Kansainvälisten adoptioiden määrä on kasvanut Suomessa ennätyslukemiin. Adoptioja kummijärjestö Interpedian keräämien ennakkotietojen mukaan suomalaisperheisiin

Kyseessä on vuotuinen tunnustus. Tällä kerralla ratkaisivat Pikku G:n käyttämät "rap/hip
hop -korut" ja onnistuneeksi kuvailtu Pikku G
–kaulakoru, jossa artistin nimilogo riippuu
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pitkässä ketjussa. Pikku G:n kodista löytyy
monenlaisia jalometallista tehtyjä koruja.
Hanna Ek on Miss Suomi 2005
(Iltalehti 07.02.2005)
Porvoolainen Hanna Ek kruunattiin lauantaina uudeksi Miss Suomeksi. Ensimmäiseksi
perintöprinsessaksi valittiin lehdistön suosikki Elina Nurmi Hämeenlinnasta. Toisen perintöprinsessan tittelin sai helsinkiläinen 23vuotias Susanna Laine.

Heikoimmin Suomi menestyy, kun mitataan
aineellista kulutusta, jätteiden määrää ja
luonnonvarojen kulutusta henkeä kohti.
WEF:n vertailussa oli mukana 146 maata.
Suomen lisäksi kärkisijoilla olivat Norja, Uruguay, Ruotsi ja Islanti. Heikoimmin sijoittuivat Pohjois-Korea, Taiwan, Turkmenistan ja
Irak.
Vertailussa maat asetetaan paremmuusjärjestykseen kestävän kehityksen indeksin
ESI:n (Environmental Sustainability Index)
avulla. Indeksi koostuu 21 mittarista, jotka
arvioivat ympäristöasioiden lisäksi sosioekonomisia tekijöitä ja yhteiskunnan toimintaa.
Ympäristöasioista mitataan muun muassa
veden- ja ilmanlaatua, luonnon monimuotoisuutta ja kasvihuonekaasupäästöjä.
Sosioekonomisista tekijöistä arvioidaan esimerkiksi tulotasoa, väestönkasvun rajoittamista ja yksityissektorin vastuullisuutta.
Maan tulotasolla ja vertailumenestyksellä on
selvä yhteys, mutta raha ei yksin selitä ympäristön hyvää tilaa.

Hanna Ek, Miss Suomi 2005

Vertailu tehtiin nyt neljännen kerran ja Suomi on sijoittunut aina ensimmäiseksi. Tutkimuksen toteutuksesta vastaavat Yalen ja
Columbian yliopistot USA:ssa.

Suomi houkuttaa ulkomaalaisia turisteja

Oulangan luontomatkailulle sertifikaatti

Suomeen tulevien ulkomaalaisten turistien
määrä on kasvussa. Matkailun edistämiskeskuksen mukaan viime vuonna Suomessa lomaansa vietti jo neljä ja puoli miljoonaa
matkailijaa.

Oulangan kansallispuiston luontomatkailulle
on myönnetty kestävän luontomatkailun PAN
Parks -sertifikaatti. Puistoon on myös perustettu 10.000 hehtaarin alue, jolla kalastus ja
metsästys kielletään.

Viime vuonna suurimmat turistikaupungit
kasvattivatkin matkailijamääriään kohtuullisesti. Eniten osuuttaan ulkomaalaisturisteista
onnistui kasvattamaan Tampere, lähes kymmenen perosenttia. Suurin häviäjä taas oli
Turku lähes yhtä suurella pudotuksella.

Sallan kunnassa puolestaan aloitetaan PAN
Parks -loma-asuntojen rakentaminen.

Syy Turun tappioon löytyy liikenneyhteyksistä. ”Turku menetti laivayhteyksiä kun taas
Tampereelle tuli näitä halpalentoyhtiöitä. Se
vaikuttaa, sillä jos reittejä ei ole, niin turistien on paha tulla”, sanoo Matkailun edistämiskeskuksen ylijohtaja Jaakko Lehtonen.

Lakan jalostus viljelykasviksi etenee

(Nelonen 20.01.2005)

Juuri valmistunut tutkimus, Ulkomaiset matkailijat Suomessa talvella 2003-2004, vahvistaa kiinnostuksen myös talvimatkailua kohtaan kasvaneen. Tutkimuskauden aikana
Suomessa kävi runsaat 1,8 miljoonaa ulkomailla asuvaa matkailijaa. Kokonaismatkustajamäärä nousi edelliseen talvikauteen verrattuna yhdeksän prosenttia. Yleisin matkan
pääsyy oli vapaa-ajanmatka.
Suomi ympäristövertailun kärjessä

(Tekes 31.1.2005)

Suomi sijoittui jälleen ensimmäiseksi Maailman talousfoorumin WEF:n teettämässä ympäristövertailussa. Suomen vahvuuksia ovat
veden- ja ilmanlaatu, tieteen ja teknologian
taso sekä ympäristöhallinnon tehokkuus.

(Yle Online 01.12.2004)

PAN Parks on kestävän luontomatkailun tavaramerkki, jonka ovat perustaneet WWF ja
hollantilainen matkailuyritys Molecaten.

(Yle Online 21.12.2004)

Kuopion yliopiston tutkijat ovat kehittämässä
lakasta kaupallista viljelykasvia, kertoo Ylen
Aamu-TV. Lakan viljelypaikoiksi on kaavailtu
tuotannosta poistettuja turvesoita, joiden
määräksi on lähivuosina arvioitu jopa 40.000
hehtaaria.
Jalostus on osa EU:n rahoittamaa kansainvälistä tutkimusta, jossa on kuopiolaisten lisäksi mukana mm. norjalaisia ja skotteja.
Parhaillaan jalostuksessa on harvinainen
kaksineuvoinen lakka, joka pölyttää itse itsensä ja tuottaa tavallista suurempia marjoja. Jatkojalostusta odottaa myös ainutlaatuinen punainen lakka, jonka terveysvaikutuksia pidetään lupaavina.
Helsingin tarjoamat kenkänastat kelvanneet
hyvin (Helsingin Sanomat 19.01.2005)
Talvikenkien nastoituskokeilu on alkanut
Helsingissä vilkkaasti. Arviolta sadat helsinki-
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läiset ikäihmiset ovat päättäneet nastoittaa
kenkänsä kaupungin laskuun. "Tarkkaa lukemaa en pysty vielä sanomaan, mutta sekä
suutariliikkeistä että terveysasemilta olen
kuullut, että kävijöitä on ollut paljon. Joka
tapauksessa sadoista puhutaan", kertoo Helsingin terveyskeskuksen palvelupäällikkö
Petri Parrukoski.
Kaupunki alkoi vuodenvaihteessa kustantaa
ikäihmisten talvikenkien nastoittamisen. Talvikengät nastoitetaan maksutta vuosina
1929–1934 syntyneille kaupunkilaisille. Heitä
on noin 20.000. Nastoituskokeilu kestää
maaliskuun loppuun. Nastoitukseen oikeuttavan maksusitoumuksen saa omalta terveysasemalta. Nastat asennetaan suutarilla.
Kaupunki tähdentää, että jokaisen on harkittava itse nastojen hyöty. Nastoista on hyötyä jäisellä pinnalla mutta kivilattialla tapaturmariski voi kasvaa.
Biojätteen käsittelyä tehostettava

(Yle Online 02.12.2004)

Kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan jätteen määrää on vähennettävä selvästi vuoteen 2016 mennessä, mikä nostaa kotitalouksilta perittävää jätteenkäsittelymaksua.
Valtioneuvosto on hyväksynyt biojätestrategian, jossa asetetaan tavoitteet ja keinot vähennystavoitteen saavuttamiseksi. Valtio ei
kuitenkaan määrää millä tavoin kuntien on
ratkaistava biojätteiden käsittely.
Käytännössä kunnat, laitokset ja yhtiöt päättävät uusista jätehuoltoratkaisuista. Yhdyskuntajätteestä noin 80 prosenttia on biohajoavaa jätettä, jota voidaan mm. kompostoida ja polttaa energiaksi. Strategiassa arvioidaan, että kuntiin tarvitaan lisää biojätteen
esikäsittely- ja polttolaitoksia.
Kieputtimille vuoden kielihelmi

(Tiede.fi 09.12.2004)

Helsingin yliopiston suomen kielen laitos on
valinnut vuoden 2004 kielihelmeksi Linnanmäen huvipuiston laitteiden uudet supisuomalaiset nimet. Viime kesästä lähtien tuhannet lapset ovat saaneet nauttia muuan muassa Pikajunan, Kiepin, Raketin, Kuuputtimen tai Tulireen vauhdista. Huvipuisto on
suomentanut entiset vieraskieliset laitteiden
nimet ja nimennyt uudet laitteet suoraan
suomeksi.
Linnanmäen huvipuisto tarjoaa hyvän esimerkin siitä, kuinka suuret yleisömäärät kokoavalla alalla voi vaalia hyvää suomea. Laitteet, joista monet ovat alun perin ulkomaista
tuotantoa, on nimetty iskevin, notkein ja
hauskoin sanoin. Se on myös hyvää nuorisotyötä, suomen kielen vaalijat toteavat perusteluissaan.
Juotava jogurtti vuoden turhake

(Helsingin Sanomat 01.12.2004)
"Kukapa olisi arvannut, ettei tavallista jogurttia voi juoda", eurajokelainen Ilona Hankonen puuskahtaa. Hankosen puuskahdus
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juotavasta jogurtista voitti Suomen Luonto –
lehden järjestämän kilpailun vuoden 2004
turhakkeeksi. Voittaja valittiin yli kahdensadan ehdokkaan joukosta.

KALEVALA-RISTIKKO

▼

"Suorastaan häikäisevää mielikuvitusta osoittaa lantrata hapanmaitotuote vedellä, pakata
se pikkuruiseen, paksusta muovista valmistettuun, kierrätyskelvottomaan muovipulloon
ja myydä se sitten lantraamattomaan ja
pahvitölkkiin pakattuun tuotteeseen verrattuna triplahinnalla", Hankonen perustelee
ehdotustaan.

1.
2.
3.
4.

Turhake valittiin nyt viidennen kerran. Vuonna 2000 turhakkeeksi valittiin lehtipuhallin,
2001 vaipankätkijä, 2002 pullotettu vesi ja
vuonna 2003 hampurilaisaterian kylkiäinen.
Afrikan tähden keksijältä uusi peli

5.
6.

(Yle Pop-uutiset 04.01.2005)

7.

Lautapelien klassikon Afrikan tähden vuonna
1951 keksinyt Kari Mannerla on suunnitellut
uuden Inkan aarre -pelin. Mannerlan Afrikan
tähteä on myyty maailmanlaajuisesti yli 3,5
miljoonaa kappaletta.

8.
9.

Afrikan tähti on myös poikinut useita versioita muistipeleistä aina pelikortteihin saakka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kalevala 170 vuotta
Thessalonikin Suomi-koululaiset puuhastelivat Kalevala -aiheen parissa lähes kuukauden ja keräsivät oheisen Kalevala –tietopaketin ja laativat aiheesta tehtäviä.
Työryhmä: Thessalonikin Suomi-koulun 4.-5.
–luokkalaiset: Andreas, Elisabet, Eerik ja
Maija ja 6. –luokkalaiset: Aleksi, Ari, Mikis ja
Stefania.

Huom. Tehtävien
Venttiilissä.

ratkaisut

Mikä sana muodostuu pystyriville? _________________
Yhdistä henkilö oikeaan selitykseen

seuraavassa

Kalevala, sen synty ja merkitys
Kalevala on Suomen kansalliseepos. Se kuuluu koko maailmalle tärkeään kirjalliseen perintöön, maailmankirjallisuuteen. Jo tuhansia
vuosia sitten Suomessa oli kerrottu ja laulettu tarinoita, varmaankin ajankuluksi. Ne
opittiin ulkoa ja siirrettiin näin jälkipolville.
Runosäkeet myös viihdyttivät ja opettivat
kuuntelijoita. Kalevala on käännetty yli 50
kielelle.
Kalevala synnytti luottamusta oman kielen
mahdollisuuksiin. Suomalaisilla oli siis ollut
ihan omaa kulttuuria kahden naapurimaan
puristuksessa! Suomalaiset olivat yhtä ja samaa kansaa. Muiden maiden eepoksissa korostetaan voimaa (esim. kreikkalainen Herkules) kun taas Kalevalassa voittaa hengen
voima! Kalevala on ainoa kansalliseepos, jolla on oma liputuspäivä. Kalevala on innoittanut monia säveltäjiä ja kuvataiteilijoita,
esim. Sibelius ja Gallen Kallela.
Kantele, runojen esitys ja Kalevala-mitta
Kantele on vanha soitin. Arkeologit ovat kaivaneet Novgorodin rantalietteestä 1100-luvun suomalaistyyppisiä kanteleita. Lönnrot

Päähenkilö
Pohjan akka
Sodan syy
Runot esitettiin_____________
Kalevalan kirjoittaja
Kalevalassa on ______ kansaa
Joukahaisen sisar
Soitin
Kannel tehtiin ______ leukaluista

Kyllikki

Louhen tytär, Ilmarisen puoliso

Ilmarinen

mahtava tietäjä ja laulaja

Lemminkäinen

levoton, sotaisa sankari, naistennaurattaja

Louhi

Joukahaisen sisar, luvataan Väinämöiselle puolisoksi

Pohjan neiti

Lemminkäinen ryöstää puolisokseen

Väinämöinen

seppä, Sammon takoja

Aino

Pohjolan hallitsija, Pohjan akka, harvahammas

Joukahainen

lähtee Väinämöisen kanssa kilpalaulantaan

kohotti Väinämöisen kanteleen eepoksen
keskeiseksi symboliksi. Kansanrunoissa kanteleen kertosanana ovat mm. soitto, ilo ja
viisikielinen.

tettiin myös esilaulajan ja kuoron vuorolauluna.

Kalevalan runomitta on yli tuhat vuotta vanha. Säkeissä on yleensä kahdeksan tavua ja
neljä kaksitavuista runojalkaa, trokeeta. Runoissa korostuvat mm. toisto, alkusoinnut ja
luonnon elollistaminen.

Lönnrot syntyi Haarjärven torpassa Sammatissa 9.4.1802. Perhe oli köyhä ja Eliaksen
koulunkäyntikin piti keskeyttää sen vuoksi
useaan otteeseen. Hänestä tuli ylioppilas
1822, väitöskirja Väinämöisestä valmistui
1827 ja kolme vuotta myöhemmin hän valmistui lääkäriksi. Kajaanissa, missä hän toimi
piirilääkärinä, ei uskottu lääkäreihin, niinpä
hänellä oli aikaa harrastukselleen, runojen
keräämiselle. Runonkeräysmatkat ulottuivat
Karjalaan, Vienanmeren rannalle ja Inkerin

Vanhimmat runot ovat syntyneet kauan ennen Kristuksen syntymää Suomenlahden
eteläpuolella. Runot esitettiin laulamalla.
Miehet esittivät sankarirunoja ja naiset tunnelmarunoja. Inkerissä ja Virossa runoja esi-
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Elias Lönnrot
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Etsi ruudukosta 10 Kalevalan sanaa

maalle asti. 1824-1845 matkojen tuloksina
syntyivät Kalevala 29.2.1835 ja Kanteletar.
Viimeiset vuotensa hän eli taas kotiseudullaan Sammatissa. Elias Lönnrot tunnetaan
myös tiedemiehenä, lehtimiehenä ja virsikirjan uudistajana. Vaatimaton, ulkomaillakin
tunnettu Lönnrot kuoli 19.3.1884.

(suunta voi olla mikä tahansa!)

Kalevalan henkilöt
Väinämöinen
Vanha, mahtava tietäjä, samaani ja laulaja
sekä ensimmäisen kanteleen tekijä. Kalevalan keskeinen henkilö ja hyvä johtaja. Häntä
luonnehditaan hyväsukuiseksi mieheksi, pyhäksi urooksi, joka on osallistunut alkuajan
luomistöihin. Väinämöisen laululla on yliluonnollinen mahti.
Joukahainen
Joukahainen lähtee Väinämöisen kanssa kilpasille tiedoista ja hävittyään lupaa henkensä pitimiksi sisarensa Ainon Väinämöiselle
puolisoksi. Joukahainen ampuu Väinämöistä
ja iloitsee, koska uskoo Väinämöisen kuolleen.
Ilmarinen
Viisas seppä ja ”takoja iänikuinen”, joka takoo Pohjolan väelle Sampo-ihmemyllyn. Ilmarinen kosii Pohjan neitiä ja saakin hänet
puolisokseen.
Lemminkäinen
Komea, uhkarohkea, sotaisa seikkailija, jolla
myös šamaanin taitoja. Hän ryöstää ja hylkää Kyllikin, kosii Pohjan neitiä ja hänet suistetaan Tuonelan jokeen. Lemminkäisen äiti
kerää haravalla poikansa Tuonelan joesta ja
herättää hänet henkiin.
Louhi
Pohjolan emäntä, Pohjan akka harvahammas, joka hallitsee pimeää Pohjolaa. Hän on
pelkäämätön, voimakas ja taikoja tekevä, ja
jonka tytär on maankuulu Pohjan neiti.
Muita henkilöitä: Aino, Antero Vipunen, Kullervo, Kyllikki ja Pohjan neiti
Kalevalan juoni
Kirjan alussa kuvataan, miten maailma ja
Väinämöinen syntyvät. Kalevalassa on kaksi
kansaa, Väinölän ja Pohjolan kansat, jotka
ovat keskinäisessä taistelussa. Väinölän
mahtavin mies on ikivanha tietäjä ja runonlaulaja, Väinämöinen. Väinämöisen laululla
ja kanteleen soitolla on uskomaton voima.
Väinölän kylässä elää myös ahkera seppä Ilmarinen, joka takoo onnea tuottavan Sammon Pohjolan emännälle ja urhea seikkailija
Lemminkäinen. Eräs Väinämöisen mahdollinen seuraaja on itsetietoinen ja ylpeä Joukahainen, joka erehtyy kerran suututtamaan
Väinämöisen mahtailullaan. Väinämöinen
kuitenkin laulaa Joukahaisen suohon! Joukahainen pelastuu viime hetkellä lupaamalla
Väinämöiselle puolisoksi kauniin Aino-sisarensa. Aino tulee tästä niin surulliseksi, että
hukuttautuu järveen.
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Kaukana pimeässä Pohjolassa hallitsee Louhi, taikoja tekevä Pohjan akka, harvahammas. Louhen tytär on kaunis Pohjan neiti,
jota Kalevalan miehet haaveilevat vaimokseen. Pohjan akka ei anna tytärtään morsiameksi helposti, vaan vaatii hinnaksi erilaisia
urotekoja. Seppo Ilmarinen joutuu kyntämään käärmeitä kuhisevan pellon ja Lemminkäisen tehtävänä on ampua joutsen kuolemanvirrasta, eli mustasta Tuonelan joesta.
Ovela Louhi saa petkuttamalla haltuunsa onnea ja varallisuutta tuottavan ihme-esineen,
Sammon. Myöhemmin Sammon omistamisesta syntyy taistelu, jossa Sampo lopulta
onnettomasti hajoaa. Sen palasia ajautuu
Väinölän rantaan. Näin Väinämöisen kansalle
koittaa ikuinen onni, mutta Pohjolaan leviää
köyhyys ja kurjuus.
Nimipäiväkalenteria
Tutkimme nimipäiväkalenteria ja löysimme
seuraavia Kalevalasta tuttuja nimiä:
Ilmari 16.1.
Ahti 21.6.
Sampo 3.4.
Marjatta 15.8.
Ukko 4.4.
Mielikki 23.9.
Aino 10.5.
Kullervo 25.9.
Seppo 10.6.
Antero 30.11.
Tapio 18.6.
Kyllikki 8.12.
Elokuva-arvostelut
Kanelia ja lihapullia (Politiki kouzina)/Kreikka–Turkki

(Nyt.fi, Anu Silfverberg, 04.02.2005)

Kreikkalaisessa kasvutarinassa poika kaipaa
lapsuutensa Istanbuliin.
Ruoka voi olla taidetta: siinä on värejä ja
makuja, jotka muistuttavat ruuan ulkopuolisista asioista. Kirjallisuudessa ja elokuvissa
tiuhaan käytetty tehokeino on ruuan rinnastaminen ihmissuhteisiin tai politiikkaan. Kok-
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kaamalla voi tunnustaa rakkautensa tai karkottaa epätoivotut vieraat.
Tämän idean varaan kreikkalainen ohjaajakäsikirjoittaja Tassos Boulmetis pohjaa elokuvansa Kanelia ja lihapullia (Politiki kouzina).
Alussa Istanbulissa asuva kreikkalaisen Fanis-pojan perhe karkoitetaan Kreikkaan.
Taakse jäävät maustekauppaa pitävä isoisä
ja ihana Saime-tyttö.
Nuori mies kasvaa aikuiseksi Kreikan puolella, mutta ei lakkaa ikävöimästä isoisää ja tyttöään. Yksinäinen poika ilmaisee itseään laittamalla ruokaa isoisän mausteoppien mukaisesti.
Ruokateema kulkee läpi elämän, kunnes aikuinen mies lopulta pääsee kokkaamaan lapsuutensa rakastetulle Istanbulissa.
Kanelia ja lihapullia on Kreikan vastine meksikolaiselle elokuvalle Suklaata iholla. Kummankin elokuvan sydämessä on elämän kestävä rakkaustarina ja aistillinen ruokakulttuuri.
Ohjaajan itsensä mukaan tarina on vihjaileva, ei osoitteleva, mutta se ei valitettavasti
pidä aivan paikkaansa. Boulmetis luottaa
maustesymboliikan kantavuuteen hiukan liikaakin. Suolan ja yrttien monimerkityksisyys
ei riitä motivoimaan tapahtumia kylliksi.
Ruokapalsta
Rosvopaisti
Tämän murean maukkaan ja mehevän herkun valmistamiseen et välttämättä tarvitse
maahan kaivettua nuotiokuoppaa. Rosvopaisti on helppo ja siisti tehdä tavallisessa
kotiuunissa. Kokeile, onnistut varmasti!
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Rosvopaisti onnistuu mainiosti mistä tahansa
lihasta. Tällä kertaa käytimme voimakasta
lammasta ja mietoa possua.
Tarveaineet:
1,5 kg luutonta lampaanpaistia
1,5 kg possunpaistia tai -ulkofilettä
Marinoi edeltävänä päivänä
Marinoi lihat jo kypsentämistä edellisenä päivänä. Tee lihan pintaan pieniä viiltoja ja laita
niihin valkosipulinkynsien palasia. Sivele lihoihin hunaja ja ripottele joka puolelle suolaa. Kaada päälle öljyä. Kääri lihat voipaperiin ja laita ne jääkaappiin yöksi marinoitumaan.
Marinointiin tarvitset:
1-2 rkl suolaa
1 dl öljyä
Hunajaa
Valkosipulin kynsiä
Kääri leivinpaperiin, sanomalehteen ja folioon
Ota lihat huoneenlämpöön hyvissä ajoin ennen kypsennystä. Kääri lihat ensin tiiviisti leivinpaperiin. Kiedo leivinpaperin ympärille
useita kerroksia läpikostutettua sanomalehteä. Viimeistele pakkaus tiiviisti parilla, kolmella foliokerroksella. Anna aikaa kypsymiselle Rosvopaistin laittaminen ei sovi kiireiselle. Anna paistin muhia kypsäksi noin 6
tunnin ajan +175 °C lämpöisessä uunissa.
Kypsymistä odotellessa voit vauhdittaa ruokahalua vaikkapa reippaalla kävelylenkillä.
Nosta paisti uunista, anna sen hiukan jäähtyä ja tarjoile. Lisukkeeksi sopivat folion sisällä kypsennetyt uuniperunat tai leivinpaperin päällä uunissa kypsennetyt yrttimaustetut
lohkoperunat.
Pasha
Ortodoksisen paaston aikana kieltäydyttiin
munien lisäksi voin ja rahkan käytöstä. Näistä raaka-aineista ortodoksit valmistivat sittemmin tutuksi tullutta herkkuaan, pashaa.
"Pasha" on venäjää ja tarkoittaa "pääsiäinen". Sana tulee heprean kielen sanasta
"pesah". Perinteinen pashamuotti on pyramidin muotoinen. Muotokieli muistuttaa israelilaisten orjuudesta Egyptissä. Muotista löytyvä koriste XB on lyhenne sanoista Hristos
voskrese - Kristus on ylösnoussut. Perinteinen pasha on hyvin energiapitoinen pääsiäisherkku, josta voi halutessaan valmistaa
myös kevyemmän version. Halutessaan pashamuotin voi korvata isolla siivilällä. Sideharsolla vuoratussa siivilässä valuu kerralla suurempikin massa.
Pashaohje
0,5 l rahkaa
2 dl kermaa
2 dl sokeria
1 kananmuna
1,5 dl voita
0,5 dl rusinoita
1 vaniljatanko

Sulata voi ja anna jäähtyä. Vatkaa puolet sokerista ja muna vaahdoksi. Vatkaa loput sokerista ja kerma vaahdoksi. Sekoita voi tasaisesti rahkan kanssa. Lisää vaahdotetut
muna, kerma ja muut aineet. Kaada pashaseos sideharsolla vuorattuun pashamuottiin
tai vaikkapa kahvinsuodattimeen. Laita paino
päälle ja lautanen alle. Anna pashan olla
jääkaapissa seuraavaan päivään. Kumoa tarjoilulautaselle.
Kevytpasha
Kevyempi pasha valmistuu vaihtamalla sokeri makeutusaineeseen ja korvaamalla osa
kermasta valkuaisvaahdolla.
1 tlk (250 g) maitorahkaa
1 tlk (2 dl) kermaviiliä
1 muna
1/2 dl sokeria
1 tl vanilliinisokeria
1 dl rusinoita tai korintteja
1/2 dl mantelirouhetta
1 dl sukaattia
Hienonna rusinat, ja sekoita kaikki ainekset
keskenään. Kaada seos sideharsolla vuorattuun pasha-muottiin tai suodatinpaperilla
vuorattuun kahvinsuodattimeen. Pane pinnalle kevyt paino ja alle lautanen. Laita
muotti jääkaappiin ja kumoa pasha seuraavana päivänä tarjoiluvatiin. Koristele hedelmillä.
Viinit
Mavrodaphne of Patras

(Nyt.fi, Antti Rinta-Huumo, 05.01.2005)
Väkevä mavrodaphne maistuu mainiolta talvi-illan tuiverruksessa.
Miltä maistui?
Viikon viinissä on erittäin aromikas tuoksu.
Avoin ja luonteeltaan lämminhenkinen tuoksu pursuaa makeaa rusinaisuutta. Tätä rusinasopan aromikkuutta monipuolistavat muidenkin kuivattujen hedelmien sekä hennon
paahteisen tammen aromit. Tuoksua seuraava maku täyttää suun. Lähes pureksittavan
paksua makua hallitsee tuoksun lupaama
kuivattujen hedelmien rusinainen aromikkuus. Suutuntumaltaan maku on miellyttävän pehmeä ja suunmyötäinen. Väkevöidylle
viinille tyypillisesti viini lämmittää nielua,
mutta ei lainkaan polttavasti tai muuten häiritsevästi. Harmoninen kokonaisuus jättää
pitkään suussa maistuvan, pehmeän jälkivaikutelman. Aromeiltaan jälkivaikutelmasta voi
erottaa rusinan, kahvin, pähkinöiden ja tumman suklaan herkullisia piirteitä. Maukasta,
ellei jopa herkullista viiniä pilkkahintaan.
Pellolta pulloon
Euroopassa valmistetaan maailman tunnetuimmat väkevöidyt viinit. Ympäri maailmaa
viininystävät nauttivat eurooppalaisia sherry, port- ja madeiraviinejä. Viininystävät voivat
iloita väkevien viinien hinnoittelusta, sillä se
on vielä varsin maltillista. Ainoastaan portviinien hinta on lähellä laadun edellyttämää tasoa. Muiden väkevöityjen viinien hinta on
laatuun nähden usein jopa naurettavan al-
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hainen. Maailmassa ja Euroopassa valmistetaan näiden kolmen tunnetuimman väkevän
viinin lisäksi lukuisia vähemmän tunnettuja
väkevöityjä viinejä. Tämänviikkoinen kreikkalainen herkku on mainio esimerkki tällaisesta laadukkaasta viinistä joka on hinnaltaan suorastaan naurettavan edullinen. Viini
on valmistettu kreikkalaisten omasta Mavrodaphne-lajikkeesta, jota viljellään erityisesti
Patraksen viinialueella. Pieni osa viljellyistä
rypäleistä käytetään kuivaksi ja sekoitetaan
muiden lajikkeiden kanssa punaviiniksi. Valtaosasta valmistetaan kuitenkin väkevöityä
viiniä. Patraksen Mavrodaphne-rypäleiden
annetaan käydä muutaman alkoholiprosentin
verran, minkä jälkeen vielä runsaasti makeutta sisältävä viini väkevöidään voimakkaalla tisleellä. Väkevöinnnin jälkeen tätä
makeaa viiniä kypsytetään jopa vuosikymmen isossa tammiastiassa. Tuloksena on
portviinimäinen herkkuviini, Patraksen Mavrodaphne.
Ruokapöytään
Kun joulun ja uuden vuoden hössötyksistä
on selvitty, on aika rauhoittua ja ottaa rennosti. Tämänviikkoinen mavrodaphne on
mainio tällainen ns. meditointiviini. Se maistuu herkulliselta aivan sellaisenaan nautittuna viileän talvi-illan tuivertaessa nurkissa.
Voit toki nostaa viinin ruokapöytään kovien
ja suolaisten juustojen kanssa nautittavaksi.
Ruokapöytää paremmin tämä viini on omiaan kuivakakkuja ja keksejä notkuviin kahvipöytiin. Mitä enemmän kakuissa ja pikkuleivissä on rusinoita, muita kuivattuja hedelmiä, pähkinöitä ja manteleita, sitä paremmin
väkevöity kreikkalainen niiden seurassa
maistuu.
Toimitus surffaili Internetissä
SOS-lapsikylä ry käänsi perinteisen hyväntekeväisyyskaupan uuteen malliin. Perinteisestä kaupasta poiketen asiakas ei saa tuotteita
itselleen, vaan hän ostaa ne SOS-lapsikylien
käyttöön. www.sos-lapsikylakauppa.fi
Perheineen Aasian katastrofialueella kadonnut Aki Sirkesalo sai muistokirjan nettiin.
Sirkesalon fanit ovat perustaneet internetiin
muistokirjan, jonne kansalaiset voivat jättää
suruviestinsä tapahtuneen johdosta. Muistokirja on saanut suuren suosion, ja siellä onkin jo satoja viestejä faneilta ja mm. musiikin ammattilaisilta.
www.freebok.net/books/sirkesalo/view.html?
page=1
Ulkosuomalaiset - televisiosarjaan liittyvät
Internet-sivut on avattu. Sivujen tarkoituksena on palvella kaikkia ulkosuomalaisia, sivut
toimivat kohtaamispaikkana ja väylänä kommunikoida muiden samanhenkisten kanssa.
Sivuilta löytyy myös videokoosteita ja toimitettuja haastatteluja ulkosuomalaisista. Tärkeintä on, että Sinulla on Suomi sydämessäsi! www.ulkosuomalaiset.net
www.pomus.net on suomalaisen populaarimusiikin verkkomuseo, joka sisältää kattavasti ja keskitetysti tietoa suomalaisen populaarimusiikin vaikuttajista.
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Elämämme on sitä, miksi ajatuksemme sen
tekevät. Positiiviset ajatukset synnyttävät
positiivisia asenteita. Ajatusten Aamiainen
on arkiaamujen kannustaja. Positiivareiden
ilmainen palvelu tarjoillaan suoraan sähköpostiisi aamuvarhain. Kun heräät ja aloitat
työsi, päivän ajatus odottaa jo sinua ja ohjaa
oikeaan suuntaan. Ole hyvä – eikä aamu ala
turhaan! www.positiivarit.fi
Tupakoinnin lopettajille on avattu uusi verkkopalvelu osoitteessa www.stumppi.fi. Verkkopalvelu on tarkoitettu kaikille niille, jotka
harkitsevat tupakoinnin lopettamista tai ovat
jo lopettaneet tupakoinnin.
Kreikkalaisen laulajan Sakis Rouvaksen kuvia
Katso – lehden nettisivuilla, otsikolla ”Kreikan kuumin karju”.
www.katso.fi/starat/kuvagalleria/article1135
49.html
Vitsejä
Miksi kutsutaan isoa töppäystä Pauligilla?
- Juhlamokaksi.
Miksi suntio lukitsi kirkon ovet?
- Seudulla liikkui Raamatun kääntäjä.
Kuka oli skotlantilaisten esi-isä?
- Förskotti.
Miksi tanssinopettaja otti loparit?
- Hän ei kestänyt sitä rumbaa.
Mistä äänekäs kissa tunnetaan?
- Mausta.
Miksi masokisti nauttii kesälomasta?
- Silloin aina sattuu ja tapahtuu.

Miksi Riverdance syntyi Irlannissa?
- Pubeissa on vain yksi vessa.
Minne nivelbussilla mennään?
- Reumaliiton kesäretkelle.
Mikä on naimaton diplomaatti?
- CD-single.
Mihin Ruotsin laivasto arkistoi tiedot maan
saarista?
- Mappi ööhön, luonnollisesti.
Mitä vaaditaan avaruusasemalle lähteviltä
astronauteilta?
- Että he ovat harrastaneet seksiä kerran
kuussa.
Miksi kenguruäidit vihaavat sadepäiviä?
- Lapset haluavat silloin leikkiä sisällä
Mitä tulee kun kaksi sydäntä kohtaa?
- Sydänkohtaus.
Mitä yhteistä on atomipommilla ja Vesivehmaan jenkalla ?
- Siinä meni nuoret sekä vanhat samanlailla
Mies ajoi auton katolleen
- savupiippu ja peltikatto täysremonttiin.
Mitä yhteistä on miehillä ja mikroaaltouuneilla?
- Molemmat kuumenevat kahdessa minuutissa!
Mitä kannibaalit huutavat saaliin yrittäessä
karata?
- Ottakaa varras kiinni!
Kuinka naisen saa sokeaksi?
- Asetetaan hänen eteensä tuulilasi.

Miksi näyttelijät menevät niin usein keskenään naimisiin?
- He viihtyvät kulissiavioliitoissa.
Palveluhakemisto
Oletko puuseppä, manikyyri vai malliveistäjä? Tai jokin muu ammatinharjoittaja ja haluaisit tarjota palvelujasi kaikille tiedotteemme lukijoille?
Tälle palstalle ”Palveluja tarjotaan” jokainen
seuramme jäsen voi laittaa yhden ILMAISEN
rivi-ilmoituksen
palvelun
tarjoamisesta.
Teksti on vapaa.
Ilmainen rivi-ilmoitus voi olla joko jäsenen
oma tai hänen perheenjäsenen (Aviopuoliso
tai lapset). Muilta tullaan perimään ilmoituksista pieni maksu, jonka suuruuden seuran
johtokunta tulee päättämään myöhemmin.
Jos sinulla on siis tiedossa joko ”ulkopuolinen” ammatinharjoittaja joka haluaisi ilmoittaa tiedotteessamme, pyydä häntä ottamaan
meihin yhteyttä!
Hammaslääkäri Yannis Koutsouridis
Kivelis 2 ja Delfon 37 kulmauksessa
(bussipysäkki: Kivelia, bussit 7 ja 39)
puh. 2310–854482
Yksityisvastaanotto avoinna arkisin klo 9–13
ja 17.30–21, hätätapauksissa sovi tapaamisesta (kännykkä: 6972-649143)
Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy toukokuussa 2005. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja
tiedotteeseen.
Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri
28.02

Kalevalanpäivä.

06.03

Seuran toinen, vuoden 2005, kuukausitapaaminen tavernassa “1901”, klo. 20.00 karnevaalien merkeissä.

08.03

Kansainvälinen naistenpäivä.

11.03

Suomalaisen musiikin päivä.

12.03

Thessalonikin Suomi-koulun karnevaalijuhlat Suomi-koululla alkaen klo. 11.00.

20.03

Kevätpäiväntasaus.

25.–28.03 Pääsiäinen Suomessa.
27.03

Kesäaika alkaa, kelloja siirretään 1 tunti eteenpäin. Marian ilmestymispäivä.

01.04

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran perustamiskokouksen 4-vuotis juhlapäivä.

03.04

Seuran kolmas, vuoden 2005, kuukausitapaaminen tavernassa “1901”, klo. 20.00.

13.–21.4 Pohjois-Pohjanmaalta Kempeleen yläasteen luokka vierailee Thessalonikissa, I kokeilumuotoisen yläasteen kutsumana.
24.4.-2.5 Pääsiäinen Kreikassa.
01.05

Vappu. EI KUUKAUSI TAPAAMISTA JOHTUEN KREIKAN PÄÄSIÄISESTÄ!

08.05

Äitienpäivä

09.05

Euroopan-päivä.

19.05

Helatorstai.

30.05

Helluntaipäivä.

31.05

OLETHAN MUISTANUT MAKSAA SEURAN JÄSENMAKSUN! Muistithan mainita nimesi jos maksoit sen pankkiin!
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EDUSTUSTO:

Osoite:
Puhelin:
1. Henkilötiedot

HENKILÖTIETOJEN REKISTERILOMAKE
KRIISITILANTEITA VARTEN

Telefaksi:
Sukunimi (myös entinen)

Henkilötunnus

Kaikki etunimet
Kansalaisuus
Konsulipalvelulain 1
luvun 2§:ssä säädetään ulkomaan kansalaisen oikeudesta
saada konsulipalveluja

Suomi
Muu, mikä
Muun kuin Suomen kansalaisen selvitys perusteesta saada palveluja kriisitilanteessa

Passin numero, myöntämisaika- ja paikka sekä voimassaoloaika
Osoite Suomessa
Puhelin

NMT/GSM

E-mail

NMT/GSM

E-mail

Osoite ulkomailla
Puhelin

Mukana olevien huollettavien alaikäisten lasten nimet

Liitteenä lapsen henkilötiedot

Puolison nimi
Mm. veriryhmä, terveydentilaa koskevat/
muut tiedot, jotka ovat
tarpeen henkilökohtaisen turvallisuuden
suojaamiseksi

2. Arvioitu oleskeluaika
3. Työnantajan
yhteystiedot
Ulkomailla
työskentelevän osalta
hänen evakuoinnistaan tai kotiutumisestaan saattaa huolehtia
työnantaja.
Työnantajaan yhteyden saamiseksi pyydetään täyttämään
tarvittaessa viereiset
kohdat.

4. Lähiomaisen
yhteystiedot

Muita tietoja

Työnantaja

Osoite

Puh.

NMT/GSM

Telefaksi

E-mail

NMT/GSM

Telefax

E-mail

1.Nimi

Konsulipalvelulain 4
luvun 18§:n mukaan
edustusto avustaa

Osoite

mahdoll. mukaan kriisitilanteessa

Puh.
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välttämättömässä yhteydenpidossa

2. Nimi

asianomaisen ja hänen yhden kotimaassa
olevan lähiomaisensa
välillä.

Osoite

Kohtaan pyydetään
merkitsemään ainakin

3. Nimi

kahden lähiomaisen
yhteystiedot yhteyden

Osoite

saamisen varmistamiseksi

Puh.

Tietojen luovuttaminen
edustuston
muuhun käyttöön

Suostumus siihen, että edustusto voi antaa nimeni ja yhteystietoni (eli osoite, puhelin, GSM/NMT, telefaksi, e-mail) maassa oleskeleville Suomen kansalaisille tai muulle nimeämälleni henkilölle tiedotteiden
lähettämiseen.

Puh.

NMT/GSM

Telefax

E-mail

NMT/GSM

Telefax

E-mail

Annan
Paikka ja aika

Päivämäärä ja
allekirjoitus
Konsulipalvelulain 37
§ 2 mom. mukaan
suostumus hankitaan,
ellei se ole mahdotonta tai siitä aiheutuisi
kohtuutonta vaivaa.

Tietojen käsittelyn
kieltäminen

En anna
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Jos henkilötiedot on vastaanotettu puhelimitse tai muutoin niin, ettei lomaketta ole täytetty henkilökohtaisesti taikka tiedot on hankittu konsulipalvelulain 11 luvun 37 §:n 2 momentin nojalla ilman rekisteröidyn
suostumusta, lomakkeen allekirjoittaa tiedot kirjannut edustuston henkilökuntaan kuuluva
Tiedoksisaantitapa (puhelimitse, faksitse/muulla tavoin):
Perustelu tietojen hankkimiseen suostumuksetta

Paikka ja aika

Edustuston henkilökuntaan kuuluvan allekirjoitus ja
nimen selvennys

Kiellän annettujen henkilötietojeni käsittelyn
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Edustusto on saanut ilmoituksen siitä, että rekisteröity kieltää henkilötietojensa käsittelyn.
Tiedoksisaantitapa (puhelimitse, faksitse/muulla tavoin):
Paikka ja aika
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Henkilötietojen kerääminen rekisteriin ja niiden käsittely:
Henkilötietojen kerääminen ja muu käsittely perustuu konsulipalvelulain (498/1999) 4 ja 11 lukuun. Edustustolla on oikeus pitää henkilörekisteriä,
jos se on välttämätöntä asianomaisen henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi kriisitilanteessa. Tällaisia kriisitilanteita voivat olla mm. sota,
luonnonmullistus, ympäristöonnettomuus taikka suuronnettomuus. Rekisterin avulla edustustolla on mahdollisuus paremmin avustaa kriisialueella olevia Suomen kansalaisia ja muita avustamiseen oikeutettuja henkilöitä. Mikäli edustustolla ei ole henkilötietoja (käsittelyn kielto tai muu syy),
avustaminen voi vaikeutua tai olla mahdotonta. Lähtökohta tietojen käsittelemiselle on rekisteröitävän antama suostumus. Tietojen hankkiminen
rekisteriin on kuitenkin mahdollista ilman asianomaisen suostumusta, jos suostumuksen hankkiminen on mahdotonta tai se aiheuttaa kohtuutonta
vaivaa (esimerkiksi viestiyhteyksien ollessa poikki). Rekisteröity voi kieltää tietojen käsittelyn.
Rekisteriin kerätään sellaisia tietoja, joita edustusto välttämättä tarvitsee hoitaakseen konsulipalvelulaissa säädetyt, rekisteröidyn elintärkeän
edun suojaamiseen liittyvät velvollisuutensa kriisitilanteessa.
Tietojen luovuttaminen rekisteristä:
Tietoja rekisteristä luovutetaan ulkoasiainministeriölle, joka avustaa edustustoja kriisitilanteissa ja niiden uhatessa.
Tietoja luovutetaan myös kriisialueen viranomaisille taikka maassa oleville EU-maiden tai Pohjoismaiden edustustoille, kun nämä avustavat rekisteröidyn henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi. Tietoja rekisteristä voidaan luovuttaa vieraan valtion viranomaiselle rekisteröidyn suostumuksella taikka jos se on välttämätöntä rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi.
Tietojen hävittäminen ja säilyttäminen:
Tarpeeton henkilörekisteri hävitetään, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty säilytettäviksi taikka arkistoitavaksi ulkoasiainhallinnon
arkistointia koskevien säännösten mukaisesti. Henkilörekisterin säilyttämisen perustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden vuoden
välein.
Rekisteriseloste:
Rekisteriseloste on saatavissa yllä mainitusta edustustosta ja tämän kaavakkeen liitteenä.
Tarkastusoikeus ja vaatimus virheellisen tiedon oikaisemiseksi:
Henkilötietolain 26 §::n mukainen tarkastuspyyntö kirjallisena ja allekirjoitettuna lähetetään edustustoon yllä olevaan osoitteeseen. Pyynnön voi
esittää myös henkilökohtaisesti edustustossa. Virheen oikaisuvaatimus esitetään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti yllä olevalle edustustolla.
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EDUSTUSTO:

Henkilötiedot

Liite
ALAIKÄISEN HENKILÖTIETOJEN REKISTERILOMAKE
KRIISITILANTEITA VARTEN

Nimi

Henkilötunnus

Passin numero, myöntämisaika- ja paikka sekä
voimassaoloaika
Kansalaisuus
Konsulipalvelulain 1
luvun 2 §:ssä säädetään ulkomaan kansalaisen oikeudesta
konsulipalvelujen
saamiseen

Suomi

Muu, mikä?

Muun kuin Suomen kansalaisen selvitys perusteesta saada palveluja kriisitilanteessa

Muita tietoja (mm. veriryhmä, terveydentilaa koskevat/muut tiedot, jotka ovat tarpeen henkilökohtaisen
turvallisuuden suojaamiseksi). Huom. myös yhteystiedot, jos eroavat huoltajan tiedoista.

Arvioitu oleskeluaika
Päiväys ja allekirjoitus

Päiväys ja
allekirjoitus

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

(huoltaja täyttää)

Edustuston
merkinnät

Jos henkilötiedot on vastaanotettu puhelimitse tai muutoin niin, ettei lomaketta ole täytetty henkilökohtaisesti taikka tiedot on hankittu konsulipalvelulain 11 luvun 37 §:n 2 momentin nojalla ilman rekisteröidyn huoltajan suostumusta, lomakkeen allekirjoittaa tiedot kirjannut edustuston henkilökuntaan kuuluva.
Perustelu tietojen hankkimiseen huoltajan suostumuksetta

Paikka ja aika

Edustuston henkilökuntaan kuuluvan allekirjoitus
ja nimenselvennys

Tiedoksisaantitapa (puhelimitse, telefaksitse/muulla tavoin)
Kiellän annettujen henkilötietojen käsittelyn

Tietojen käsittelyn kieltäminen

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

(huoltaja täyttää)
Edustusto on saanut ilmoituksen siitä, että huoltaja kieltää henkilötietojen käsittelyn.

Edustuston
merkinnät
Paikka ja aika
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