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Puheenjohtajan tervehdys
Arvoisat lukijat,

Tervehdys Suomesta, jossa olin toukokuun
lopulla ulkosuomalaisparlamentin 4. istunnossa.

868167
412749
860555
950879
445349

Pankkiyhteys:
Alpha Bank, 703-00-2310-010761
IBAN: GR9301407030703002310010761, SWIFT: CRBAGRAAXXX
Suomi-koulun opettajat:
Riitta Douhaniaris
Sari Asimoglou
Outi Holopainen
Suomi-kirjaston hoitaja:
Päivi Pulkki-Georgopoulou

Helteisessä Helsingissä pidetty kokous sujui
taas kerran loistavasti! Kokouksen järjestelyistä siis kiitos USP:n sihteeristön, eli Suomi-Seura ry:n, henkilökunnalle.
Istunto alkoi osaltamme sunnuntaina 22.5
pidetyllä Välimeren maiden, Lähi-idän ja
Afrikan alueen aluekokouksella.
Aluekokouksessa käsiteltiin mm. alueelta tulleita aloitteita ja valittiin USP:n puhemiehistöön varapuhemieheksi jatkamaan Olavi Peltola Espanjasta ja hänen varahenkilöksi Ritva Viertola-Cavallari Italiasta.
Samassa kokouksessa alueen varapuhemies
Peltola luovutti tiedotteellemme Topelius—
palkinnon kiitokseksi hyvästä työstä. Palkinto
oli jo myönnetty viime elokuun aluekokouksessa, mutta silloin ei seurastamme päässyt
kukaan paikalle. Viime vuoden kokouksessa
palkittiin myös Italiassa asuvan Ritva Viertola-Cavallarin ylläpitämä Mansikka-julkaisu,
joka on luettavissa netissä, osoitteessa
www.mansikka.it.
USP:n kaksipäiväisen varsinaisen istunnon
aikana laadittiin kaikkiaan 73 päätöslauselmaa, jotka käsittelivät mm. Suomi-koulujen
asioita, Radio Finlandin lyhyt- ja keskiaaltolähetyksiä sekä äänestysmahdollisuuksien
kehittämistä.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran ja Thessalonikin Suomi-koulun laatimat kolme aloitetta
päätöslauselmineen menivät läpi lähes
muuttumattomina.
Lisäksi seuraltamme oli pyydetty taustatieto-

puh. 2310 446867
puh. 23920 63143
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ja lasten huoltajuuskysymyksiä koskevaan
aloitteeseen. Tämä sen johdosta, että seuramme on kerännyt kansainvälisiä lakeja asiasta, tiedotteeseemme tehtävää artikkelia
varten. Seuramme laati kyseiseen aloitteeseen myös päätöslauselman, joka sekin meni
pienin muutoksin läpi.
Oli todella mukava taas tavata ympäri maailmaa asuvia ystäviä, joita tapaan aina vain
juuri USP:n istunnon yhteydessä. Kiitän teitä
kaikkia hyvästä kokousseurasta ja mukavista
illanvietoista!
USP istunnosta enemmän kohdassa ”SuomiSeura ja USP tiedottavat” sekä USP:n internetsivuilta www.usp.fi.
Ulkosuomalaisparlamentin istunto ja kooste
sunnuntaina 22.5. pidetyistä aluekokouksista
on kuunneltavissa Yle Radio Finlandin sivuilta http://www.yle.fi/rfinland/kuuntelu.shtml
Pienenä kevennyksenä mainittakoon että uutisten yhtenä pääaiheena kyseisen ajanjakson aikana oli paperityöntekijöiden lakosta
johtunut vessapaperipula. Ihmiset olivat lakon alkaessa hamstranneet vessapaperia
niin, että se oli monin paikoin päässyt loppumaan kaupoista…!
Tiedotteessamme alkaa artikkelisarja kansainvälisistä oikeuksista. Artikkelit kirjoittaa
asianajaja, varatuomari Marja-Leena Gutiérrez,
asianajotoimisto
Nomos
Ky:stä.
www.nomos.fi
Hänen ensimmäinen artikkelinsa käsittelee
aviovarallisuussuhteita koskevia kysymyksiä
kansainvälisissä tilanteissa.

Kuvassa vasemmalta: Tina Strandberg, USP sihteeri, Pertti Paasio, USP:n puheenjohtaja ja Paula Selenius, USP:n sihteeristön – Suomi-Seura ry:n
toiminnanjohtaja. (Valkokuva: Tiina Laitinen, Suomi-Seura ry)
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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Tiedotteessamme alkaa myös pakinoida
Thessalonikissa väliaikaisesti asunut henkilö,
joka pakinoissaan käyttää nimimerkkiä ”Terhi”. Tällä kertaa pakina käsittelee Suomen
neljää vuodenaikaa.
Haluan kiittää kaikkia seuralaisiamme aktiivisesta toiminnasta seurassamme. Tämä on
edellytys siihen että meillä on olemassa seura joka ajaa meidän asioita ja järjestää meille kaikille, tavalla tai toisella, tärkeitä tapaamisia meidän suomalaisten kesken.
Ateenan suurlähetystössä on tapahtunut
henkilömuutoksia. Haluankin kiittää Kristiina
Kuvaajaa ja Minna Niemeä loistavasta yhteistyöstä ja toivottaa heille kaikkea hyvää
tulevaisuuteen. Sekä samalla toivottaa Sami
Pirkkalan ja Tiina Hakala-Grosin tervetulleeksi Ateenan suurlähetystöön.
Omasta ja seuramme johtokunnan puolesta
toivottaa teille kaikille, missä päin maailmaa
sitten olettekin, oikein hyvää kesää!

Marko Suomalainen
puheenjohtaja

Seuran ja jäsenten toimintaa
Vaate- ja lelulahjoitus Agios Stilianos orpokodille
Perjantaina 15.4 seuramme johtokunnan jäseniä kävi luovuttamassa Agios Stilianos orpokodille jäsenten tuomia lastenvaatteita ja
leluja.
Kuukausitapaamiset
Maaliskuun kuukausitapaaminen pidettiin
kuun ensimmäisenä sunnuntaina, 6.3., tuttuun tapaan tavernassa 1901, alkaen klo.
20.00. Maaliskuun kuukausitapaaminen pidettiin karnevaalien merkeissä.
Huhtikuun kuukausitapaaminen peruutettiin
samaan aikaan olleen suomalaisen dokumenttielokuvaesitysten johdosta, kun taas
toukokuun kuukausitapaaminen peruttiin
samaan aikaan olleen Kreikan pääsiäisen
johdosta.

Uutiskatsaus lähetettiin maailmalle samana
iltana klo 21.50 televisiokanavan pääuutislähetyksessä.
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Suomalaisia Dokumenttielokuvia Thessalonikissa
Suomen suurlähetystö (Ateena) ja PohjoisKreikan Suomi-Seura järjestivät yhdessä
Thessalonikin Elokuvamuseon kanssa suomalaisen dokumenttielokuvan katselmuksen
1.-3.4.2005.
Ohjelmassa esitettiin Rax Rinnekankaan dokumenttielokuva Sielun linna, Visa KoisoKanttilan Isältä pojalle, Mika Ronkaisen Huutajat – Screaming Men, Susanna Helken ja
Virpi Suutarin Joutilaat, Kristina Schulginin
Kasvoista kasvoihin, PV Lehtisen Hyppääjä ja
Krooli, Thomas Balmèsin Säädyllinen tehdas
sekä Mika Taanilan Futuro – tulevaisuuden
olotila.
Elokuvaohjaaja, DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvafestivaalin taiteellinen johtaja Kristina Schulgin luennoi esityssarjan
yhteydessä suomalaisesta dokumenttielokuvasta.
Thessalonikin kansainvälinen dokumenttielokuvafestivaali käynnistyi samaan aikaan. Se
kunnioitti Pirjo Honkasalon elämäntyötä retrospektiivillä ja ohjaajan vetämällä masterclassilla. Festivaali myönsi Honkasalolle
myös erityisen kunniapalkinnon kiitoksena
hänen arvokkaasta ja jatkuvasta panoksestaan dokumenttielokuvan saralla. Palkinto
on aiemmin myönnetty mm. David Mayslesille, Johan van der Keukenille ja Stefan Jarlille.
Lisäksi festivaali julkaisi kirjan Honkasalon
elokuviin liittyvistä artikkeleista ja muusta

materiaalista. European Documentary Networkin johtaja Tue Steen Müller on kirjoittanut kirjaan muutaman esseen sekä osallistui
Honkasalon kanssa masterclassin vetämiseen.
Thessalonikin Honkasalo-retrospektiivi oli
ensimmäinen laatuaan Kreikassa ja se herätti suurta kiinnostusta paikallisessa yleisössä
sekä mediassa.
Apocalyptica Thessalonikissa
Suomalaisbändi Apocalyptica esiintyi Thessalonikissa 28.5, Vilkan Live Stagella
Kotipelto esiintyi Kreikassa
Suomalaisbändi Kotipelto esiintyi 8.4. Thessalonikissa, Vilka Live Stage:ssa ja 9.4. Ateenassa, Gagarin 205:ssä.
Ateenan suurlähetystö tiedottaa

(www.finland.gr)

Katastrofivalmiusseminaari Ateenassa
Suomen Ateenan Suurlähetystö järjesti
12.4.2005 seminaarin, jossa käsiteltiin mahdollisia Kreikassa tapahtuvia katastrofitilanteita.
Tapaamiseen osallistui lähes 60 henkilöä
mm. pohjoismaisten lähetystöjen edustajia,
kunniakonsuleita, kreikkalaisia viranomaisia,
matkajärjestäjiä ja muita yhteistyökumppaneita. Kreikassa käy n. 150.000 suomalaista
matkailijaa vuosittain.
Mahdollisessa kriisitilanteessa matkanjärjestäjät ja suurlähetystö kantavat suuren vastuun toiminnan organisoimisesta yhdessä
paikallisviranomaisten kanssa. Tärkeimpänä
tavoitteena on taata suomen kansalaisten
avunsaanti.

Asianajotoimisto

NOMOS

Suomi-koulun karnevaalijuhlat
Suomi-koulun karnevaalijuhlat pidettiin lauantaina 12.03.2005.
Thessalonikin Suomi-koulu tv-uutisissa
Makedonia-televisiokanavan
filmausryhmä
piipahti kuvaamassa paikallista Suomikoulua
lauantaina
21.5.2005. Koulun
pääopettaja Riitta Douhaniaris esitteli
filmikameralle
koulutyötä
oppilaittensa
kanssa
ja
vastaavasti
koulun
vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Outi
Holopainen johdatteli paikalle saapunutta
reportteria koulun 10-vuotiseen historiaan.
Filmiryhmä haastatteli myös Suomi-koulun
oppilaita mm. Andreas Kutsuridis’ta (5luokkalainen), joka vastaili sujuvasti toimittajan esittämiin kysymyksiin.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki
nomos@nomos.fi
Puh. +358 (0)20 743 2930
Fax +358 (0)9 3487 3353
www.nomos.fi
Erikoisalueina kotimaisen siviili- ja
talousjuridiikan lisäksi mm. kansainväliset
jäämistöoikeudelliset kysymykset sekä
kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus.
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Kriisitilanteessa ratkaisevan tärkeää on kaikkien asianomaisten sujuva yhteydenpito sekä nopean ja mahdollisimman täsmällisen informaation jakaminen. Tapaaminen oli erittäin tuloksellinen monine näkökulmineen ja
ideoineen.
Suomen koulutusjärjestelmää esittelevä tilaisuus Kreikassa
Kreikan parlamentin asettama toimikunta,
jonka vastuulla on Kreikan opetusjärjestelmän uudistaminen, järjesti 21.3.2005 Suomen koulutusjärjestelmää esittelevän tilaisuuden, jossa puhujina olivat Suomen opetusministeriön kansliapäällikkö Markku Linna,
opettajien ammattijärjestön OAJ:n erityisasiantuntija Riitta Sarras, Suomen Ateenan
suurlähettiläs Ole Norrback, Kreikan opetusministeri Marietta Yiannakou ja Ateenan
Akatemian puheenjohtaja Emmanuil Roukounas.
Suomalaislasten hyvät tulokset OECD:n vertailevassa tutkimuksessa on saanut paljon
huomiota myös kreikkalaislehdistössä. Järjestetty tilaisuus herätti mielenkiintoa kreikkalaisissa koulutussektorin tahoissa ja paikallisessa lehdistössä.
Liikenne- ja viestintävaliokunnan vierailu
Suomen eduskunnan liikenne -ja viestintävaliokunnan delegaatio vieraili Kreikassa 9 11.3.2005.
Suomalaiset kansanedustajat kävivät hyvin
hedelmällistä keskustelua merenkulkusektorin asioista kreikkalaisten viranomaisten ja
alan organisaatioiden kanssa. Vierailun aikana käytyjen keskustelujen ansiosta molemminpuolinen tieto lisääntyi koskien alueellisia
tai kansallisia erityiskysymyksiä.
Henkilöstömuutoksia
Ulkoasiainsihteeri Kristiina Kuvaaja on siirtynyt Ateenasta Helsinkiin. Kristiina siirtyi samalla virkavapaalle valmistamaan väitöskirjaansa.
Kristiinan tilalle Ateenaan on Genevestä,
Sveitsistä, saapunut ulkoasiainsihteeri Sami
Pirkkala.
Heinäkuun lopussa tietohallintotehtävistä
vastannut Minna Niemi siirtyy Helsinkiin.
Minna lähtee kuitenkin Ateenasta jo 1.7. kesälomalle.
Minnan tilalle Ateenaan saapuu Wienistä,
Itävallasta,
tietohallintovastaava
Tiina
Hakala-Gros.
Suomi-Seura ja USP tiedottavat

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

Ulkosuomalaisnuorten keskustelufoorumi
Suomi-Seura ry on perustanut ulkosuomalaisnuorille oman keskustelufoorumin, jossa
eri puolilla maailmaa asuvat nuoret voivat
kohdata toisensa, vaihtaa tietoja, uutisia, kokemuksiaan ja mielipiteitään sekä esittää kyPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

symyksiä. Foorumi on hyvä paikka tiedottaa
ulkosuomalaisnuorten toiminnasta eri puolilla maailmaa. Foorumi löytyy osoitteesta
www.suomi-seura.fi, kohdasta ”Nuoriso”.
USP:n alueen varapuhemiehen raportti
13.05.2005
Hyvät ystävät,
Päättyvällä kaudella on alueemme varapuhemieheen oltu eniten yhteydessä Espanjasta, Italiasta, Marokosta sekä joistakin muistakin Afrikan maista satunnaisesti.
Mitä puhemiehistön kokouksissa on tapahtunut, on selvinnyt lähettämistäni raporteista
sekä parlamenttisihteeri Tina Strandbergin
erittäin tyhjentävistä selonteoista. Vastaisuudessa usp-työhön akreditoituneiden suomalaisyhteisöjen onkin hyvä tarkasti pitää
huolta siitä, että parlamenttisihteerillä on
postituslistallaan kunkin tahon ajanmukaiset
osoitteet.
Onnemme on ollut, ettei alueellamme ole tapahtunut suuria luonnonkatastrofeja Indonesian/Sri lankan tavoin. On huomattava, että alueemme suomalaiset (lähinnä välimerenmaissa ja Lähi-idässä) asuvat maanjäristysalueilla. Tässä yhteydessä haluan erityisesti painottaa aloitetta täysistunnossamme
(joka luettelossa on merkitty viimeiseksi)
koskien kriisivalmiutta välimerenmaissa. Asia
on edennyt jo ilman parlamenttimme istuntoakin, sillä esimerkiksi 30.5. on Málagassa
lähinnä Norjan Madridin suurlähetystön ja
maan Málagan konsulinviraston toimesta kokous, jossa on läsnä Suomen Madridin konsuli, Málagan kunniavarakonsulimme ja
Suomen Espanjassa olevan ev. lut.kirkon
ym. tahojen edustajia. Teemana on kriisivalmius ja erityisesti varautuminen poikkeustilanteisiin. Tämä toiminta etenee kaikkiin
välimerenmaihin ja muihinkin maihin alueellamme. Tietojeni mukaan ainakin kreikansuomalaisten piirissä on asiaa käsitelty.
Kehotan suomalaisyhdistysten ja -yhteisöjen
johtohenkilöitä tutustumaan ulkoasiainministeriömme sisäisen tarkastuksen yksikön raporttiin 28.1.2005 (TSUNAMISELVITYSULKOMINISTERIÖSSÄ.doc) (0.23 MB), joka
löytyy mm. UM:n sivuilta osoitteesta
http://formin.finland.fi Raportin yhdessä
osassa todetaan mm.:
BANGKOKIN SUURLÄHETYSTÖN TOIMINNAN KANNALTA PAIKALLISET SUOMALAISET VAPAAEHTOISET,JOITA OLI KAIKKIAAN
N. 50, OLIVAT VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ JA ILMAN
HEIDÄN PANOSTAAN EDUSTUSTO EI OLISI
PYSYTNYT SUORIUTUMAAN TEHTÄVISTÄÄN.
(Presidentti Martti Ahtisaaren johtaman työryhmän kokonaisselvitys julkaistaneen viimeistään kesäkuussa ja se on tällä hetkellä
viimeistelyvaiheessa.) Maalaamatta pirua
seinälle totean, että meillä tulee olla perusvalmiudet toimia oikein silloin, kun kriisi uhkaa tai sellainen tulee. Vaikka tsunamikriisi
on suurin suomalaisia kohdannut rauhanajan
onnettomuus sitten nälkävuosien, voivat kriisit toistua ennemmin tai myöhemmin.

Nyt, kun valtiovallan taholta ollaan ottamassa yhteyksiä ulkosuomalaisiin tässä asiassa,
tulee meidän co-operoida.
Toivon aluekokouksestamme, 22.5. Helsingin tuomiokirkon tiloissa, rakentavaa. Sellaiseksi oli tarkoitettu myös Aurinkorannikon
neuvottelukunnan vetoomus 2.4.2005, jonka
mukaan jokaisen olisi hyvä miettiä, miten
menettelemme tästä eteenpäin.
YLE lähettää kokoukseemme toimittaja Maritta Vehviläisen ja kokouksemme radioidaan
maailmalle samana iltana klo 18 Suomen aikaa.
Toivotan kaikille hyvää alkukesää

Olavi Peltola

alueen varapuhemies
Ulkosuomalaisparlamentti piti neljännen istuntonsa
Huoli YLE Radio Finlandin lyhyt- ja keskiaaltolähetysten mahdollisesta lakkauttamisesta
oli vahvasti esillä Helsingin Finlandia-talossa
23.-24.5. pidetyssä ulkosuomalaisparlamentin neljännessä varsinaisessa istunnossa.
Puheenvuoroja näiden nk. perinteisten lähetysten jatkamisen tärkeydestä ulkosuomalaisille pitivät lukuisat ulkosuomalaisyhteisöjen
edustajat eri puolilta maailmaa. Istunnossa
laadittiin myös päätöslauselma, jossa vaadittiin lyhyt- ja keskiaaltolähetysten jatkamista,
koska ne ovat kaikkien ulkosuomalaisten
kuunneltavissa.
Hyvin tärkeänä istunto piti myös muun muassa maailmalla toimivien Suomi-koulujen
tukemista sekä ulkosuomalaisnuorten opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksien lisäämistä Suomessa.
Ulkosuomalaisparlamentti laati istunnossaan
73 päätöslauselmaa, jotka lähetetään lausuntokierrokselle ministeriöihin ja muille asiantuntijatahoille. Istuntoon osallistui 215
edustajaa ja 42 tarkkailijaa yli 200 ulkosuomalaisyhteisöstä yli 20 maasta.
Istunnossa puhunut Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja Mika Lintilä kertoi
Yleisradion parhaillaan selvittävän maailmanradionsa lähetysten jakelutapoja vuoden
2006 jälkeen, jolloin nykyinen jakelusopimus
päättyy. Tarkoituksena on kansainvälisen
tarjouskilpailun kautta löytää nykyistä taloudellisempi tapa palvella Yleisradion yleisöä
ulkomailla. Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan 54 prosenttia suomalaisista pitää ohjelmien ja uutisten välittämistä ulkomailla asuville suomalaisille erittäin tärkeänä
ja 29 % melko tärkeänä.
Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos kertoi puheessaan ulkomailla asuvien
Suomesta ansiotuloja saavien henkilöiden
verotuksen muuttuvan. Nykyisin ulkomaille
maksettavista työeläkkeistä on maksettu 35
prosentin lähdevero. ”Hallituksen esityksen
mukaan kaikkia verovelvollisia tullaan kohte
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lemaan tasa-arvoisesti, asuinpaikasta riippumatta. Esityksessä tullaan ehdottamaan varsin laajoja muutoksia lähdeverolain ansiotulojen verotusta koskeviin määräyksiin. Haluamme varmistaa, että ulkomailla asuvien
henkilöiden Suomesta saamien ansiotulojen
verotus vastaa kaikilta osin Euroopan yhteisöjen oikeuden vaatimuksia. Toisaalta haluamme jossain määrin alentaa lähdeverotuksen tasoa vastaamaan paremmin Suomessa
asuvien henkilöiden verotuksen nykyistä tasoa”, Wideroos totesi.
Istunnon avajaisissa juhlapuheen pitänyt
eduskunnan puhemies Paavo Lipponen sanoi
Suomen tarvitsevan erityisesti nuoria osaajia
suurten ikäluokkien eläköityessä lähivuosina.
Hänen mukaansa Suomen pitäisi valmistautua työperäiseen ja aktiiviseen maahanmuuttopolitiikkaan niin asenteissa kuin käytännön toimin. Puhemies piti tärkeänä työlupien käsittelyn nopeuttamista, byrokratian
vähentämistä ja Suomessa tutkintonsa suorittaneiden ulkomaalaisten rohkaisemista
jäämään Suomeen valmistumisensa jälkeen.

nen. Ilmoitin painavin sanoin tässä yhteydessä, että TÄMÄ ON EHDOTTOMASTI VIIMEINEN KAUTENI. Näin ollen meillä on kaksi
vuotta aikaa miettiä seuraajaani. Varahenkilökseni valittiin rouva Ritva Viertola-Cavallari
Italiasta. (Olin takavuosina Ritvan varahenkilö hänen ollessa varapuhemiehenä ja sitten
osamme vaihtuivat eli Ritva tuli varahenkilökseni. Viime kaudella varahenkilöni oli Jaana Karhunen Kreikasta, mutta hän ei muuttuneen elämäntilanteensa vuoksi ole voinut
olla työssä toistaiseksi mukana eikä siten ollut ehdokkaana myöskään seuraajakseni.)
Ritva Viertola-Cavallarilla on laaja kokemus
ulkosuomalaisparlamentin työstä ja nykyisin
hän on erikoistunut "monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina-teemaan", joka oli myös
nyt eräs täysistunnon oheisseminaaritapahtuma.
Muita oheistapahtumia olivat "suomalaiset
seniorit maailmalla -seminaari" (Muistatko
vielä? Muistihäiriöt tutkimuksen, hoidon ja
arjen valossa), sekä kolmipäiväinen nuorisoasiain tapahtuma.
Aluekokouksen osanottajat saattoivat todeta, että olemme välimerenmaissa ja muuallakin alueellamme sentään aika edustava ja
asiantunteva joukko ja edustamme laajaa
tietämystä elämän eri aloilta.
Kokouksessamme oli läsnä myös radio Finlandin toimittaja, joka työsti otteita aluekokouksestamme samana iltana YLE:n lähetettävään kautta maailman kuuluvaan ohjelmaan.

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen piti
juhlapuheen USP:n istunnossa.

USP:lle valittiin istunnossa uusi puhemiehistö, jonka seitsemän jäsentä edustavat oman
alueensa ulkosuomalaisia ja kahdeksas maailmalla asuvia suomenruotsalaisia. Istunnon
yhteydessä järjestettiin myös nuoriso-, seniori- ja Monikulttuuriset avioliitot –seminaarit.
Lisätietoja: www.usp.fi
USP:n alueen varapuhemieheltä
Hyvät ystävät,
22.5.2005 pidetyssä alueemme kokouksessa
Helsingin tuomiokirkon kappelissa oli läsnä
runsaat 40 edustajaa ja tarkkailijaa. (Läsnä
olleille e-mailataan kokouksen pöytäkirja heinäkuun aikana). Osanottajat esittelivät itsensä ja taustaryhmänsä. Saimme myös kuulla
lyhyet selostukset suomalaisten olosuhteista
kussakin maassa.
Muiden kokousrutiinien lisäksi valittiin alueen
varapuhemies seuraavalle kaudelle eli kahdeksi vuodeksi. Koska muita ehdokkaita ei
esitetty, valittiin allekirjoittanut jatkamaan
tätä työtä vielä kolmanneksi kaudeksi. Valinta oli ensimmäistä kertaa osaltani yksimieliPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Muutoinkin koko USP:n arvoa suuren yleisön
silmissä nosti aluekokoustamme ennen televisioitu tuomiokirkossa pidetty jumalanpalvelus, joka lähetettiin valtakunnan verkossa
seuraavana sunnuntaina. Saarnan piti piispa
Wille Riekkinen.
En käsittele tässä laajemmin itse täysistunnon tapahtumia. PYYDÄN jälleen kerran, että alueemme jokainen yhdistys ja yhteisö,
joka on liittynyt mukaan USP:n toimintaan,
ilmoittaisi sähköpostiosoitteensa tai muut
yhteystietonsa
parlamenttisihteeri
Tina
Strandbergille, jotta HÄN VOISI LÄHETTÄÄ
nyt ja vastaisuudessa raportit tapahtumista.
Tina Strandbergiin saa yhteyden osoitteella
tina. strandberg@suomi-seura.fi. Jos olette
epävarmoja siitä, onko hänellä yhteystietonne, voitte ne varmuuden vuoksi vielä lähettää uudestaankin.
Täysistunnosta totean vielä, että olin ainoa,
joka äänestytti kokousta näiden kahden päivän aikana. Kävi nimittäin niin, että Yhdysvaltojen ja latinalaisen Amerikan varapuhemies Marja Snyder esitteli aloitteen, joka
koski USP:n sisäistä työjärjestystä. Siinä esitettiin, että otettaisiin voimaan käytäntö,
jonka mukaan alueen sisällä voitaisiin varapuhemiesehdokkaasta äänestää kirjeitse tai
muutoin kaukoäänestyksellä.
Aloite on ymmärrettävissä siinä mielessä, että pitkien matkojen vuoksi monilla alueilla on
vaikka matkustaa aluekokoukseen. Nopean
lähelläni olleiden muiden varapuhemiesten

kanssa käydyn neuvottelun tuloksena nousin
vastustamaan tätä järjestelmää pakollisena
menetelmänä.
Alueen sisällä voidaan tietenkin äänestysmenettelystä sopia miten vain, mutta sitovaksi
yleisohjeeksi emme voineet sitä hyväksyä.
Katsoin puheenvuorossani, että yhdistysten
ja yhteisöjen edustajien, jotka valinnan tekevät, olisi ainakin kerran tavattava ehdokas
henkilökohtaisesti esimerkiksi juuri aluekokouksessa. Muutoin voisivat – ainakin teoriassa - vahvojen suomalaisalueitten edustajat, sellaisten, joissa on paljon yhdistyksiä ja
yhteisöjä,
valituttaa
kenet
tahansa
haluamansa ehdokkaaksi.
Tämä saattaisi johtaa siihen, että täysistunnon tulisi äänestää ehdolle pannuista, kun
sovintoa ei alueen sisällä ole saatu. Ulkopuolisten päätöksenteko tällaisissa tapauksissa
ei olisi helppoa. Kyllä alueen varapuhemiesehdokkaasta pitäisi päästä sopuun aluekokouksessa vaikka sitten siellä suoritettujen
äänestysten jälkeen. Vain kerran usp:n olemassaolon aikana yleiskokous on joutunut
äänestämään
erään
alueen
varapuhemiehestä.
Nyt
täysistunnon
enemmistö
tuki
näkökantaani
ja
äänestyksessä ehdotus hylättiin.
Eri asia on, miten me teemme alueemme sisällä. Miten otamme huomioon tulevaisuudessa niitten yhdistysten ja yhteisöjen kannan, joiden edustaja ei aluekokoukseen ole
päässyt syystä tai toisesta tulemaan? Tätä
asiaa voinemme pohtia seuraavan aluekokouksemme aikana ensi vuonna.
USP:n arvostus Suomessa on vuosi vuodelta
noussut selvästi. Ei kai muuten tasavallan
presidentti lähettäisi tervehdystään kokoukselle, eduskunnan puhemies (Paavo Lipponen) tulisi puhumaan eivätkä liioin II valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos ja YLE:n
hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Lintilä, edellinen lähdeverotuksesta ja jälkimmäinen Suomesta ulkomaille lähetettävistä radio-ohjelmista, jotka
molemmat asiat ovat olleet meidän työpöydällämme viime aikoina.
Täysistunnon hyväksymät päätöslauselmat,
jotka toimitetaan tasavallan pääministerille,
ovat hyväksytyssä muodossa saatavana parlamenttisihteeriltä. Niiden kääntäminen ruotsiksi ja englanniksi on meneillään.
Tämän pitkäksi venähtäneen selonteon jälkeen toivotan teille kaikille hyvää ja virkistävää kesää.

Olavi Peltola

alueen varapuhemies
Perhetapahtumia
Kari Soustielin Bar Mitzvah- juhla
Huhtikuun 2. päivänä, keväisen sateisena
lauantaina, vietettiin Kari Soustielin Bar Mitzvah-juhlia Thessalonikissa Monastirioton- synagogassa. Kari on Kirsikka Soustielin ja Maki Soustielin kuopus kolmen lapsen perhees
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sä, johon kuuluvat myös vanhemmat veljet,
David ja Mario. Kaikki kolme ovat olleet mukana myös Suomi- koulussa.

56.000 juutalaista ja heidän osuutensa kaupungin elämässä oli vaikuttava. Suurin osa
juutalaisväestöstä menehtyi keskitysleireillä,
vain pieni osa pelastui ja tällä hetkellä Thessalonikissa asuu 1.000 juutalaisen pieni yhteisö.

DOCPOINT on tällä hetkellä 10 suurimman
dokumenttialan tapahtuman joukossa maailmassa ja Pohjoismaissa se on suurin festivaali! Kerrottakoon, että parhaillaan pidettävillä Thessalonikin dokumenttifestivaaleilla
oli vain 16.000 kävijää!

Haastateltavana Kristina Schulgin
Kristina Schulgin toimii Helsingin dokumenttielokuvafestivaalien taiteellisena johtajana
ja Taideteollisen korkeakoulun dokumenttielokuvalinjan professorina. Hän vieraili luennoimassa suomalaisesta dokumenttielokuvasta Thessalonikissa suomalaisen dokumenttielokuvan katselmuksessa 1.-3. huhtikuuta 2005.
Kari Soustiel

Monastirioton-synagoga oli juhlaa varten
kauniisti koristeltu kukkasilla. Paikalla oli
runsaasti Karin luokkatovereita, perheystäviä
ja sukulaisia myös toisesta kotimaasta, Suomesta. Tilaisuus alkoi aamulla jo kello 9.00.
Kari luki hepreaksi Toorasta (juutalaisten pyhäkirja joka on Mooseksen kirjat pergamenttikääröinä), sen päivän kohdan ja myös muita päivittäisiä rukouksia. Karin ja hänen veljiensä kantaessa Tooraa ympäri synagogassa, se täyttyi kukanlehdykesateeseen, ystävien ja sukulaisten heitellessä lehdykkeitä
onnea tuomaan. Lopuksi Kari piti kiitospuheen, jonka jykevällä äänellä lausui. Se jäikin monien kuulijoiden mieleen yhtenä juhlan kohokohtana. Bar Mitzvah-juhlat kestivät
aina puoli kahteentoista asti ja niiden päätteeksi tarjottiin “kufetteja”, sokerilla päällystettyjä manteleita ja marsipaanikakkuja hyvää onnea toivottamaan. Monet paikallaolijat
tunsivatkin saaneensa välähdyksen jonnekin
vanhaan ja historialliseen.
Bar Mitzvah:aa vietetään juutalaisuudessa
pojan täyttäessä kolmetoista vuotta. Sitä pidetään tärkeänä tapahtumana pojan elämässä, koska hän silloin uskonnollisessa
mielessä tulee täysi-ikäiseksi ja juutalaisyhteisön täysivertaiseksi jäseneksi. Bar Mitzvah:aa vietetään aina lauantaina, juutalaisten pyhäpäivänä, ja sen valmisteluissa menee kuukausia; toorahan on hepreankielellä,
ja opiskeluun liittyy myös juutalaisuuden historiaa.
Thessaloniki on ollut kautta aikojen historiallisesti tärkeä kaupunki juutalaisuudelle. Kreikankieltä puhuvia juutalaisia asui Thessalonikissa jo Bysantin aikaan. Jopa apostoli
Paavalin käydessä Thessalonikissa, hänen
kerrotaan saarnanneen kristinuskoa eräässä
Veroian (Thessalonikin lähikaupungin) synagogassa. Paljon juutalaisia muutti kaupunkiin Espanjasta, Portugalista ja Italiasta kuningas Ferninandin ja kuningatar Isabellan
sieltä karkottamina vuonna 1492. Silloin
Thessaloniki oli jo Ottomaanien vallan alla.
Thessalonikissa asuvia juutalaisia kutsutaankin sefardeiksi, joilla oli oma kielensäkin, ladino, judeo-espagnol, joka on eräs espanjankielen vanha muoto. Kieltä osaavat edelleen jotkut vanhemmanpolven asukkaat. Ennen natsien tuloa Thessalonikissa asui yli
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

1. Tervetuloa Thessalonikiin, Kristina Schulgin! Oletteko työasioissa Kreikassa ensimmäistä kertaa?
Kreikan saaria olen kiertänyt aikaisemmin
kolmen viikon ajan, mutta itse MannerKreikka on minulle uusi kohde. Työasioissa
liikun täällä ensimmäistä kertaa.
2. Millaisen kuvan olette saaneet Thessalonikista ja sen asukkaista?
Thessalonikin on mielestäni jännä pikkukaupunki, jolla on pieni keskusta. Täällä ei ole
turisteja kuljeskelemassa, mikä seikkana on
yllättävää. Kaupunki on miellyttävä! Haluaisin tutustua kaupungin Bysantin taiteen museoon ennen kotiinpaluuta!
Kaupungin asukkaat ovat ystävällisiä, joskin
englantia ei osata ainakaan keskustan ulkopuolella.
3. Mistä päin Suomea olette kotoisin ja missä asustatte tällä hetkellä?
Olen umpihelsinkiläinen, asustin vuosia kaupungin keskustassa ja viimeiset 7 vuotta
olen viihtynyt Oulunkylässä ja Maunulassa.
4. Mikä on opintotaustanne? Oletteko aina
olleet tekemisissä dokumenttielokuvien parissa?
Olen valmistunut Taideteollisen korkeakoulun elokuvalinjalta (ohjaus ja leikkaus). Dokumenttielokuvan teolla olen tullut toimeen
ja vuonna 1989 perustin viimein oman yhtiön (lähinnä veroviraston painostuksesta johtuen) nimeltä Kristalli-Filmi Oy. Edelleen
vuonna 2003 aloitin dokumenttielokuvalinjan
Taideteollisessa
korkeakoulussa
ja
DOCPOINT:in
(Helsingin
dokumenttielokuvafestivaalit)
taiteellisena
johtajana olen toiminut vuodesta 2001.
5. Mistä Euroopan kaupungista löytyvät mielestänne dokumenttialan mielenkiintoisimmat festivaalit?
Tärkein on Amsterdamin dokumenttielokuvafestivaalit, jotka pidetään vuosittain marraskuussa. Dokumentti, joka on esillä em. Festivaaleilla, etenee varmasti koko Euroopan
puitteissa. Viime vuonna esitettiin viisi suomalaista dokumenttia juuri Amsterdamin festivaaleilla.
Ensi vuonna DOCPOINT juhlii viisivuotista
taivaltaan ja olen todella iloinen, sillä suuri
yleisö on löytänyt tapahtuman – tammikuussa meillä oli 20.000 kävijää ja erilaiset oheistapahtumat vetivät paljon yleisöä paikalle.

Kristina Schulgin

6. Oletteko valmistelemassa uutta dokumenttia tällä erää? Ellei, niin mikä aihepiiri
teillä olisi mielessä toteuttaa?
Minulla ovat olleet pitkät dokumentit käsissä,
seuraavina töinä tulevat lyhyet sellaiset.
Minua kiinnostaa kokonaisuus teemasta miten aika vaikuttaa ihmiseen ja paikkaan.
Edelleen minun vastuullani on DOCPOINT:in
valmistelu seuraavaksi vuodeksi, joka työnä
kestää miltei vuoden. Festivaalien ohjelman
valinta, teemat kuuluvat omaan vastuualueeseeni – vastaavasti festivaalien toimitusjohtaja huolehtii taloudellisesta puolesta ja
henkilökunnasta.
7. Oletteko asustaneet jossain vaiheessa ulkomailla? Oletteko vakavasti harkinnut
muuttoa ulkomaille?
En varsinaisesti – toisaalta olen viipynyt
kolme kuukautta Lontoossa. En ole harkinnut muuttoa pois Suomesta.
8. Montako aloituspaikkaa on jaossa vuosittain Taideteollisen korkeakoulun dokumenttielokuvalinjalla? Miten vastavalmistuneet sijoittuvat mielestänne työmarkkinoille?
Yleensä on 50 – 70 hakijaa, joista valitaan
lopulta vain kolme. Kaikille hakijoille annetaan hakuprosessin alussa ennakkotehtäviä
ja haastatteluvaiheeseen pääsevät 15 – 16
hakijaa. Edelleen ryhmä supistuu kun haastattelun läpäisevät 10–12 hakijaa. Tästä seuraa sisäänpääsykoe, joka on viikon kestävä
täyspäiväinen prässi. Jäljellä on kuusi hakijaa ja kolme sisäänpääsykoepäivää. Lopulta
kolme onnekasta hakijaa aloittaa dokumenttilinjalla. Kolmessa vuodessa opiskelija saa
BA tutkinnon ja viidessä vuodessa MA tutkinnon suoritettua. Ongelmaksi muodostuu
monelle opiskelijalle lopputyön suorittaminen, sillä se on itse kustannettava! Näin ollen monet roikkuvat kuusi seitsemän vuotta
“ilmassa” mikäli sopivaa rahoitusta ei löydy
lopputyöhön.
Dokumenttiala on pieni, joten vastavalmistuneet toimivat varsin erilaisissa töissä. Monet kirjoittavat, toiset hakeutuvat televisioon
ja muutamat opettavat työpajoissa. Totuus
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on se, että harvoja dokumenttiala elättää
varsinaisesti. Hyvä lopputyö takaa todennäköisesti alalle pääsyn!
9. Dokumenttielokuvassa ääni kulkee saumattomasti yhteen kuvan kanssa. Kuinka toteutetaan kuvamateriaalin ja äänen sekä
musiikin yhteensovittaminen?
Videolla kuvattaessa tulee huono ääni, joten
tarvitaan erikseen ääninauhoitus. Yleensä
kuvataan filmille ja tarvittavat tehosteet sekä
atmosfäärit lisätään myöhemmin. Tarvitaan
noin parisen kuukautta äänimaterian ja musiikin sovittamiseen dokumenttia koskien.
Loppujen lopuksi – ohjaaja päättää lopputuloksesta.
10. Mitä teette mieluiten vapaa-aikananne?
Lueskelen paljon. Toisaalta hakeudun Porvoon saaristossa sijaitsevalle mökilleni kun
aika antaa myöten ja siellä harrastan jousiammuntaa. Luettuani kerran Eugen Herrigelin kirjoittaman elämänkatsomukseen pohjautuvan teoksen nimeltä “Tsen-Jousella
ampumisen taito”, päätin todella paneutua
jousiammunnan maailmaan ja etenin harrasteessa maajoukkuetasolle saakka. Kuitenkin
nyt ammun omaksi ilokseni.
11. Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmanne?
Tottahan elokuvia pitäisi päästä tekemään!
Olen toiminut alan opettajana ja dokumenttielokuvan tekijänä haluaisin enemmän.
DOCPOINT festivaalit jatkuvat vielä vuoden
kahden verran kohdallani!
12. Missä vaiheessa dokumenttielokuvalle
lähdetään hakemaan rahoitusta?
On olemassa kahta ilmaa, sillä voidaan suusanallisesti mainostaa ideaa rahoittajalle tai
sitten turvaudutaan kirjoittamaan noin kahden liuskan synopsi teemasta. Olennaisinta
on se, miten kerrotaan, näkökulma ja tietenkin sisältö.
Täällä Thessalonikin dokumenttifestivaaleilla
esim. järjestetään tekijöille mahdollisuus 10
minuutissa vakuuttaa rahoittajat teemoista,
joista
halutaan
tehdä
dokumentti.
Tapahtumaa
kutsutaan ammattikielessä
“pitsaukseksi” ja sitten tuottajilla on
mahdollisuus lyhyeen kyselytaukoon, jolloin
ns. ennakko-ostoja tulevista dokumenteista
voidaan lyödä lukkoon. Siis tekijän on
hallittava markkinointitaidot sekä taiteellinen
puoli, jotta asiassa edetään dokumentiksi
saakka.
13. Ovatko Kreikan mytologiat ja jumaluuskertomukset lähellä sydäntänne?
On sanottava, että 16-vuotias tyttäreni on
aivan Kreikan tarunhahmoisen historian pauloissa. Kuitenkin tämä vaihe on nähtävästi
pikkuhiljaa vaihtumassa kelttiläiseen mytologiaan. Tyttäreni osaa ulkoa lukemattomat
kertomukset Kreikan mytologiasta ja tämä
hänen kiinnostuksensa aiheeseen on herättänyt myös minussa jotain tutkia Kreikan
mytologiaa.
Tiedotteen toimitus kiittää Kristinaa annetusta haastatteluista, ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaisuuteen.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Työharjoittelussa Thessalonikissa
Suomalaiset Jari Timonen ja Antti Vaattovaara olivat kaksi kuukautta työharjoittelussa Thessalonikissa kuluvan vuoden alussa ja
antoivat Venttiilille haastattelun juuri ennen
kotiinpaluuta.

Kuvassa vasemmalta: Jari Timonen ja Antti
Vaattovaara

1. Kertokaa itsestänne ja tulevaisuuden
suunnitelmistanne.
”Olen Jari Timonen, kotoisin Torniosta ja
syntynyt Pudasjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla.
Opiskelen parhaillaan ilmastointipeltisepäksi
Ylitorniossa ja olen työskennellyt alalla 10
vuotta. Pohjoinen Ammattikoulutussäätiö
(Arctic Vocational Foundation) ja Leonardo
da Vinci-ohjelma myötävaikuttivat siihen, että pääsin 9 viikkoiseen työharjoitteluun ulkomaille. Työharjoittelun jälkeen minulla on
vielä vuosi opiskelua jäljellä Pohjoisessa
Ammattikoulutussäätiössä, Ylitorniossa. Tulevaisuudessa minua kiinnostaa työskentely
ulkomailla esim. Kreikassa.”
”Nimeni on Antti Vaattovaara, asustan Luulajassa, syntymäpaikkani on Vaattojärvi, Kolarissa. Opiskelen Timon kanssa Ylitorniossa
samassa oppilaitoksessa ja oma koulutusohjelmani päättyy huhtikuussa 2005. Alan töitä
on heti näköpiirissä, sillä jo nyt koulutuksen
aikana minua on tiedusteltu ilmastointialan
tehtäviin. Tulevaisuudessa olisi mukavaa
saada työskennellä täällä Kreikan suunnalla!”
2. Kuinka teidät valittiin työharjoittelupaikkoihinne juuri Pohjois-Kreikkaan?
”Oppilaitoksemme vastaava ohjaaja Simo
Rousu ilmoitti meille mahdollisuudesta päästä ulkomaille työharjoitteluun ja muutamien
vapaaehtoisten joukosta valittiin kaksi onnekasta lähtijää Kreikkaan. EU-rahoitteinen
Leonardo da Vinci-ohjelma kattaa työharjoittelun mm. matkakustannukset ja majoituskulut, joten harjoittelijan oma talous ei romahda ulkomaan komennuksen aikana” kertoi Timo.
”Tiettävästi pari opiskelijaa laitokseltamme
pääsi Espanjaan parturi- ja kampaamoalan
työharjoitteluun ja vastaavasti Italiaan
suunnisti muutama kokkiopiskelija ravintolaalantöitä harjoittelemaan. Irlannissa oli tarjolla vain tietokonealan harjoittelupaikkoja”,
jatkoi Antti vuorostaan.
”Mitä tulee yleisesti aikuiskoulutukseen Pohjoismaissa, on sanottava, että Norjan valtiolla on suhteessa muihin eniten varoja sijoittaa kohteeseen, ja tiukin seula löytyy Suomesta aikuiskoulutuspaikkojen täyttämisessä”, totesivat Timo ja Antti.
3. Millaisen arvosanan Thessaloniki mielestänne saisi arvoasteikolla yhdestä kymmeneen?

”Kaupunki saa minulta pisteitä +9”, toteaa
Antti iloisesti. Jari puolestaan vastaa, että
”kyllä Thessaloniki on yhdeksän pisteen arvoinen!”. ”Työpaikoilla tarvittaisiin työtehtäviä varten kyllä nykyaikaisempia välineitä”,
uskoutuu Jari kuvaillessaan kreikkalaisia työolosuhteita. ”Toisaalta työpaikoilla ei oteta
liiaksi paineita”, jatkaa Antti jutustelua aiheesta.
Kreikassa ilmastointialan nykyisestä keskipalkkatasosta miehet tuntuivat olevan myös
samalla aaltopituudella ja kerrottakoon tason
liikkuvan 800 – 1000 euron välimailla kuukaudessa. Timon ja Antin mukaan summalla
tulisi kyllä toimeen Thessalonikissa.
4. Olitteko tietoisia ennen Thessalonikiin tuloa paikkakunnalla toimivasta PohjoisKreikan Suomi-Seurasta?
”Olimme ottaneet selvää asiasta jo Suomessa, joten tiesimme seuranne yhteystiedot
ennakkoon. Perillä tarvittiin vain yksi puhelinsoitto ja tapaaminen suomalaisten kanssa
järjestyi muitta mutkitta. Olemme poikenneet seuran kuukausitapaamisessa ja muutenkin ollaan istuttu yhdessä iltaa”, kertoivat
hymyssä suin Antti ja Jari.
5. Mitä asioita tai tuotteita aiotte viedä mukananne Kreikasta Suomeen?
”Paikallista alkoholia siis Metaxaa ja retsiinaa
pakataan mukaan”, vahvistivat miehet yhteen ääneen. Jarin harrasteena ovat maltaista nautintoainetta sisältävät keräilypullot,
joita Kreikasta on löytynyt runsaasti eri liikkeistä. Edelleen miesten hankintalistalla ovat
olleet pukimet ja vaatteet. Taidettakin on
mahtunut mukaan, sillä Jarin pakaaseihin on
hankittu kreikkalaisen taiteilijan maalaama
taulu. Ja valokuvia on näpsitty yhteensä 500
kuvan verran!
”Ongelma lähinnä on matkatavaroiden painorajoitukset – enemmän tavaraa olisi lähdössä mukaan mikäli se vaan mahtuisi laukkuihin. Postin palveluitakin on jo käytetty,
ettei tarvitsisi maksaa sakkoja ylipainosta!”,
naureskelevat miehet tarinoinnin keskellä.
6. Viimeiset työharjoittelupäivät ovat käsillä,
entäpä millainen on olo tässä vaiheessa?
Jari: ”On haikeaa jättää Thessaloniki!”
Antti: ”Kaksijakoinen olo! On mukavaa palata kotiin – toisaalta olisi ollut mielenkiintoista
viipyä kauemmin Kreikassa!”
Arctic Vocational Foundation
Skolvägen 12 , Box 42
SE-95 721 Övertornea
www.utbnord.se
Nord koulutus järjestää työelämän läheistä
ammattikoulutusta ja jatkokoulutusta. Toiminta aloitettiin jo vuonna 1970. Noin 20
vuotta myöhemmin, 1991, koulu muutettiin
säätiöksi, jota johtaa Suomen, Norjan ja
Ruotsin edustajista koottu hallitus.
Ammattikoulutusta on neljällä pääalueella:
käsiteollisuus, informaatiotekniikka, palvelu
– matkailu ja tekniikka – teollisuus
Nord koulutuksessa on yhteensä n.300 oppilasta, jotka tulevat Ruotsista, Norjasta ja
Suomesta. Opetustyössä sovelletaan ope-
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tusmenetelmää, joka kannustaa oppilaita
oma-toimisuuteen ja itsenäisyyteen. Opetuskielinä ovat sekä suomi, ruotsi että norja.
Nord koulutukseen osallistuneilla on mahdollisuus työharjoitteluun kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta kuten Leonardo da Vinci
ja Socrates.
Kempeleen yläasteen oppilaita Thessalonikissa
Kempeleen yläasteen opettajat Ville Mäkikokko ja Mikko Salmu antoivat haastattelun
Venttiilille koskien vastavierailua kouluviikkovaihtoon Thessalonikissa 12. - 20.4.2005.
1. Lyhyesti, henkilötietonne:
- Olen Ville Mäkikokko, ammatiltani kieltenopettaja ja kansainvälisyysryhmän opettaja
Kempeleen yläasteella.
- Olen Mikko Salmu, toimin maantiedon ja
biologian opettajana Kempeleen yläasteella.
2. Voisitteko kertoa, kuinka syntyi päätös
lähteä
luokkaretkelle/kouluviikkovaihtoon
Thessalonikiin?
- Vastasimme kreikkalaisen koulun meille viime keväänä lähettämään kirjeeseen ja pian
jo otimme vastaan kreikkalaisia vieraita. Kirje oli lähetetty yli kymmenelle pohjoismaiselle koululle, olimme ainoita jotka vastasivat.
3. Millaisia odotuksia teillä oli koskien kouluvierailua Kreikassa ja kuinka todellisuus vastasi ennakko-odotuksia?
- Todellisuus vastasi jotakuinkin sitä, mitä
olimme meillä vierailleilta opettajilta kuulleet.
4. Kuinka paljon aikaa tarvitaan monipuolisen luokkaretken/kouluviikkovaihdon ohjelman laadintaan?
- Ohjelmat laaditaan oman työn ohella välitunneilla, aamuisin ja jne. Aikaa kaikkine kokouksineen kuluu ehkä parisen viikkoa.
5. Thessalonikin I kokeilumuotoisen yläasteen 3.luokka vieraili Kempeleellä maaliskuussa 2005, voitteko kuvailla kreikkalaisen
koululuokan vierailua paikkakunnalla ja koulussanne?
- Kun ottaa huomioon, että etukäteisjärjestelyt tehtiin täysin “puhtaalta pöydältä” sen
kummemmin saapuvaa ryhmää tuntematta,
oli vierailu erittäin onnistunut. Taisimme
saada suuren joukon uusia Suomen ystäviä.
6. Kreikan valtion kouluissa ei ole järjestetty
kouluruokailua tai mahdollisuutta harrastaa
kuntovoimistelua koulun kuntosalissa. Kuinka kreikkalainen kouluryhmä ja vastaavat
opettajat kommentoivat Kempeleen yläasteen koulurakennuksen tiloja ja yleistä organisaatiota?
- Vieraat pitivät tiloja niin hienoina, että koulua olisi voinut pitää yksityisenä oppilaitoksena. Poseerausvalokuvia otettiin mm. oikohöylän vieressä ja kotitalousluokassa.
7. Thessalonikin I kokeilumuotoisen yläasteen 3. luokkalaiset ja neljä aineopettajaa
saivat tutustua viikon ajan Pohjois-Pohjanmaan ympäristöön monipuolisen retkiohjelPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

man puitteissa. Mikä retkipäivä oli antoisin
mielestänne? Miksi?
- Poroajelu- ja mäenlaskupäivä Iso-Syötteellä. Upeat maisemat ja kaunis kevättalven
auringonpaiste. Porot.
8. Mitä olette oppineet kreikkalaisista tehtyjen vierailujen/kouluvaihtoviikon perusteella?
- Hieman erilainen käsitys ajasta ja aikatauluista. Ihmiset erittäin ystävällisiä.
9. Millaisen arvosanan Thessaloniki kaupunkina mielestänne saisi arvoasteikolla yhdestä
kymmeneen?
- Seitsemän. Mukava kaupunki, jossa kuitenkin kamala liikenne ja aika rumia rakennuksia.
10. Millaisena kokemuksena pidätte luokkaretkeä ulkomailla/kouluvaihtoviikkoa sekä
oppilaille että vastaaville opettajille?
- Oppilaille unohtumaton ja tärkeä. Opettajille kovasti huolta mutta parhaimmillaan todella mukavaa.
11. Kertoisitteko oman arvionne viikosta
Pohjois-Kreikassa? Plussat ja mahdolliset
miinukset.
- Thessalonikin ulkopuolella upeat maisemat.
Pohjoissuomalaisen näkökulmasta aika jännää on esim. se, että Bulgaria on yhtäkkiä
vain kivenheiton päässä. Roskaisuus ja esim.
sinne tänne hylätyt rakennusjätteet harmittavat.
12. Onko Kempeleen yläasteen koulun suunnitelmissa toteuttaa leirikoulu ulkomailla kuluvana lukuvuotena 2005 tai sitten kesätauon jälkeen? Mikäli vastaus on positiivinen,
kuinka leirikoulu rahoitetaan?
- Seuraava retki tehtäneen parin vuoden kuluttua. Rahoitusta haetaan EU:lta ja erilaisilta säätiöiltä. Matkoja lähialueelle tehdään
vuosittain.
13. Lopuksi mitä asioita tai ajatuksia aiotte
viedä mukananne Pohjois-Kreikan maisemista takaisin Pohjois-Pohjanmaalle?
- Kreikkalaisten rento asenne olisi hyvä tuliainen!

18.3.2005 retki Kemin kaupunkiin, tutustuminen Sampo-jäänmurtajaan ja
Kemin lumilinnaan
19.3.2005 retki Oulun kaupunkiin, tutustuminen Tietomaa-tiedemuseoon
20.3.2005 vapaapäivä isäntäperheen seurassa
21.3.2005 yritysvierailu Kempeleellä, käynti
kunnan kirkoissa, käynti robottinavetassa (täysin automatisoitu
yksikkö), tutustuminen Oulun yliopistoon, kaupungintaloon ja Nallikarin alueeseen
22.3.2005 normaali koulupäivä Kempeleen
yläasteella
23.3.2005 paluu Kempeleeltä Oulun kautta
Helsinkiin ja edelleen lentäen takaisin Thessalonikiin.
Kempeleen yläaste
Vihiluodontie 578
90440 Kempele
Web sivut http://louhi.kempele.fi/
Suomalaisten viikko-ohjelma Kreikassa 12. 20.4.2005:
12.4.2005 saapuminen Thessalonikin lentokentälle, sijoittuminen isäntäperheisiin
13.4.2005 tutustuminen kokeilumuotoiseen
yläasteeseen, kaupunkikierros
14.4.2005 retki Pellan kaupunkiin ja käynti
Vergina-museoalueella
15.4.2005 retki Dion-avomuseoalueelle
16.4.2005 vapaapäivä
17.4.2005 vapaapäivä
18.4.2005 retki Petralonan tippukiviluolaan,
käynti Halkidikin niemimaalla, tavernalounas
19.4.2005 retki Olympos-vuoren tuntumaan
Litohoron kylään ja patikointi Enipean
rotkossa
jäähyväisjuhla
(kansantanssia, letkajenkkaa ja
suomalaista laulantaa )
20.4.2005 paluu Thessalonikista takaisin
Suomeen lentoteitse
Proto Peiramatiko Gymnasio Thessalonikis
Kriezotou 2, 54 645 Thessaloniki
puh. +30 2310 819 943

14. Kertokaa omia kommenttejanne tai kuvailkaa hauskoja tilanteita koskien leirikoululaisten/leiriopettajien arkea sekä Suomessa
että Kreikassa!
- Paransimme lukuisia oppilaita monista eri
vaivoista ostamallamme närästyslääkkeellä.
Lääke, huolenpito ja otsan koittaminen tepsivät yleensä vaivaan kuin vaivaan, noin
tunnissa! Luulimme ostaneemme kyllä ihan
jotain muuta lääkettä, mutta tämä auttoi tosi
hyvin.

Thessalonikin I kokeilumuotoisen yläasteen
3.luokka ja kaksi oppilasta koulun toiselta
luokalta
mm.
mukana
kreikkalaissuomalainen Stefania Kutsuridis, joka toimi
samalla ryhmän tulkkina viikon aikana.
Kreikkalaisia oppilaita osallistui 28 Suomen
matkalle ja vastaavasti neljä aineopettajaa.

Kreikkalaisten viikko-ohjelma Suomessa 15.
- 23.3.2005:
15.3.2005 saapuminen Helsinkiin ja pikajunalla Ouluun, josta edelleen Kempeleelle, sijoittuminen isäntäperheisiin
16.3.2005 vierailu Iso-Syötteen laskettelukeskuksessa, porofarmilla käynti
17.3.2005 tutustuminen Kempeleen yläasteen kouluun, kouluopetuksen
seuraamista

Leirikoulu Italiassa

Kempeleen yläasteen 2.luokalta osallistui 25
oppilasta Kreikan matkaan ja kaksi aineopettajaa.

Club Finlandia Ancona järjestää 27.06 09.07.2005 kesäleirin ulkosuomalaisille lapsille Fermossa Marchen läänissä.
Leiri on tarkoitettu kaikille 6-16-vuotiaille.
Leirillä on 4 suomalaista peruskoulun opettajaa ja yksi nuoriso-ohjaaja opettamassa lapsia ja nuoria. Leirin aikana järjestämme kau-

7

punkikierroksia ja tutustumme paikalliseen
luontoon ja Adrianmereen. Olemme varanneet musiikille paljon aikaa leiriohjelmasta ja
näin olemmekin saaneet kitararyhmän koottua leiriläisistä.
Leirin tarkoituksena on auttaa ja opastaa leirille osallistujia käyttämään äidinkieltään oikein tai ainakin niin, että hän pystyy keskustelemaan perusasioista suomalaisten kanssa.
Lisätietoja:
Marjo Kaislasuo, mkaislasuo@msn.com tai
clubsuomi@msn.com
Artikkeli: Aviovarallisuussuhteita koskevista kysymyksistä kansainvälisissä
tilanteissa
Kansainvälisiin avioliittoihin liittyy lukuisa
joukko erilaisia oikeudellisia kysymyksiä.
Myös ulkomaille muutto samaa kansalaisuutta olevien puolisoiden kesken tuo esille kansainvälisten oikeudellisten näkökohtien tarkastelun.
Kansainvälisten liityntöjen monimutkaisuus
nousee aviovarallisuuskysymysten (kuten
muidenkin perheoikeudellisten kysymysten)
osalta tyypillisesti esille avioliiton purkautuessa. Avioeron tai toisen puolison kuoleman
seurauksena toimitettava ositus saattaa
osoittautua monimutkaiseksi. Vastauksia on
löydettävä mm. seuraaviin kysymyksiin:
• Missä valtiossa ositus on toimitettava?
• Minkä maan lakia ositukseen sovelletaan?
• Millainen on tietyssä valtiossa tehdyn
avioehtosopimuksen sitovuus muutettaessa toiseen valtioon asumaan?
• Mikä on avioehtosopimuksen vaikutus siihen omaisuuteen, joka sijaitsee eri valtiossa kuin siinä missä puolisot asuvat
ja/tai missä sopimus on tehty?
• Onko osituksella vaikutuksia ulkomailla sijaitsevan omaisuuden omistussuhteisiin?
• Millaista suojaa leski saa suhteessa perillisiin vieraan valtion lain tullessa sovellettavaksi?
Puolisoiden tulisi kansainvälisissä tilanteissa
aina ottaa selvää siitä, minkä maan lakia
heidän aviovarallisuussuhteisiinsa sovelletaan. Tämä on tärkeätä, koska avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavan lain mukaan
ratkaistaan seuraavia kysymyksiä:
• puolisoiden omaisuuden jakamista avioliiton purkauduttua (kuoleman tai avioeron
kautta) tai avioliiton aikana
• avioliiton varallisuussuhteita koskevia
puolisoiden oikeustoimia
• puolison oikeutta määrätä omaisuudesta
ilman toisen puolison suostumusta
• puolison vastuuta aviopuolisoiden veloista
Aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lain
määräytymisperusteista
Aviovarallisuussuhteissa ns. kotipaikkaperiaatetta soveltavia valtioita ovat mm. pohjoismaat, Sveitsi ja ns. common law – maat
(kuten Iso-Britannia ja Yhdysvallat). Tosin
common law –maissa kiinteään omaisuuteen
sovelletaan sijaintivaltion lakia. Kansalaisuusperiaatetta soveltavia maita ovat puoPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

lestaan esim. Espanja, Italia, Kreikka ja Saksa.
Suomessa aviovarallisuussuhteita (samoin
kuin perimystä) koskevissa kysymyksissä
asianmukaisen liittymän perustavia tekijöitä
ovat asuinpaikka, kotipaikka, kansalaisuus ja
omaisuuden sijaintipaikka. Lähtökohtana
muiden pohjoismaiden tavoin on kuitenkin
koti- ja asuinpaikkaperiaate. Siten Suomen
avioliittolain mukaan aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin sovelletaan pääsäännön mukaan sen valtion lakia, johon kummallekin
puolisolle muodostui kotipaikka avioliiton
solmimisen jälkeen. Jos puolisoiden kotipaikka kuitenkin myöhemmin siirtyy toiseen valtioon, sovelletaan tämän toisen valtion lakia,
jos puolisot ovat asuneet siellä vähintään viisi vuotta. Mikäli puolisoilla on kuitenkin aiemmin avioliiton aikana ollut tuossa toisessa
valtiossa kotipaikka tai mikäli kumpikin puoliso on tuon toisen valtion kansalainen, sovelletaan uuden kotipaikkavaltion lakia välittömästi kotipaikan saamisesta lukien.
Puolisoilla on useimmiten mahdollisuus sopimuksin määrätä avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavasta laista. Suomen lain
mukaan avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaksi laiksi voidaan määrätä sen valtion
laki, missä toisella tai kummallakin puolisolla
on kotipaikka tai jonka kansalainen puoliso
on sopimusta tehtäessä. Jos toisen tai kummankin puolison kotipaikka on avioliiton aikana siirtynyt toiseen valtioon, sovellettavaksi voidaan määrätä myös sen valtion laki,
missä kummallakin puolisolla oli viimeksi kotipaikka.
Aviovarallisuuskysymysten
huomioon otettavaa

suunnittelussa

Eri valtioiden kansalaisten avioituessa on aina aiheellista perehtyä kummankin puolison
kotivaltion aviovarallisuuslainsäädännön keskeisiin periaatteisiin. Tärkeää on samalla selvittää minkä maan aviovarallisuuslain kummankin puolison kotivaltio määrää heidän
olosuhteissaan sovellettavaksi. Em. Kysymyksiin perehtymisen seurauksena saattaa
ilmetä, että sovellettavaksi tulee sen valtion
laki, jonka soveltamista ei toivottaisi. Tällöin
on syytä miettiä, miten tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa sopimusteitse.
Puolisot saattavat päätyä laatimaan sopimuksen, jossa he ainoastaan määräävät siitä, minkä maan lakia heidän aviovarallisuussuhteisiinsa tulee soveltaa. Tämä ei kuitenkaan aina riitä, vaan monesti puolisot haluavat samalla solmia aineellisoikeudellisia kysymyksiä sisältävän varsinaisen avioehtosopimuksen. Kummankin tyyppistä sopimusta
laadittaessa on varmistuttava huolellisesti
siitä, että tehdään kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta sopimus olisi mahdollisuuksien
mukaan pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen
kysymykseen tulevissa valtioissa.
Ylitsepääsemättömien lakikonfliktien merkitys vaihtelee tilanteittain. Jos suomalainen
on esim. avioitunut ulkomaalaisen kanssa
jääden koko avioliittonsa ajaksi asumaan
Suomeen, ei sillä seikalla ole juurikaan käy-

tännön merkitystä, ettei ulkomaalaisen puolison kansalaisuusvaltion laki hyväksyisi puolisoiden aviovarallisuussuhteisiin sovellettavaksi Suomen lakia tai vastaavasti pitäisi pätevänä puolisoiden Suomen lain mukaan laatimaa ja Suomessa rekisteröimää avioehtosopimusta. Näin siksi, että mm. puolisoiden
välinen omaisuuden ositus pystyttäisiin joka
tapauksessa toteuttamaan Suomessa Suomen lain mukaisesti. Tilanne tosin hankaloituisi silloin, jos kyseisillä puolisoilla olisi
esim. kiinteää omaisuutta ulkomaalaisen
puolison kotivaltiossa.
Toisinaan aviovarallisuuskysymysten järjestely on erittäin monimutkaista. Tilannetta on
omiaan hankaloittamassa esim. se, jos aviovarallisuussuhteisiin tulee sovellettavaksi
muun valtion kuin sen valtion laki, jossa
puolisot asuvat. Asiat monimutkaistuvat
myös mm. silloin kun puolisoilla on omaisuutta (erityisesti kiinteää) muualla kuin
asuinvaltiossa.
Asuinvaltion vaihtamisen vaikutukset voivat
olla yllätyksellisiä. Muutosta saattaa aiheutua
merkittäviä seurauksia myös suomalaisen
pariskunnan asetuttua asumaan ulkomaille.
Suomen avioliittolain mukaanhan puolisoiden
aviovarallisuussuhteisiin sovelletaan uuden
asuinvaltion lakia heidän asuttuaan siellä
vähintään viisi vuotta. Puolisoiden tulisikin
aina selvittää muuton merkitys heidän aviovarallisuussuhteisiinsa.
Kansainvälisissä tilanteissa aviovarallisuuskysymysten yhteydessä on tärkeätä kiinnittää
huomiota myös sovellettavaksi tulevaan
jäämistöoikeudelliseen normistoon (käsittelen seuraavassa tiedotteessa erikseen kansainvälisiin tilanteisiin liittyviä perintöoikeudellisia kysymyksiä). Lähtökohtaisesti olisi
hyvä, mikäli tietyn valtion lakia sovellettaisiin
kysymyksessä olevassa tilanteessa sekä perimykseen että aviovarallisuussuhteisiin. Jos
nimittäin perimykseen sovellettava laki on eri
kuin vastaavasti aviovarallisuussuhteisiin sovellettava laki, muodostuu lesken asema
helposti yllätykselliseksi. Siten vaikka ulkomailla asuva pariskunta olisikin aikoinaan sitovasti määrännyt heidän aviovarallisuussuhteisiinsa sovellettavaksi Suomen lain, ei
Suomen lain nojalla sovellettava avio-oikeus
välttämättä toteutuisi perimykseen sovellettavan lain ollessa vastaavasti vieraan valtion
laki. Näin kävisi esim. silloin kun kyseisen
vieraan valtion perimykseen sovellettavan
lain mukaan vainajalta jäänyt omaisuus voitaisiin antaa kokonaan muille sukulaisille.
Hyvissä ajoin perehtyminen kannattaa
Puolisoiden tulisi kansainvälisissä tilanteissa
ottaa aviovarallisuuskysymyksistä huolellisesti selvää jo ennen avioliiton solmimista.
Tällöin tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin
pääseminen on ensinnäkin helpompaa. Toiseksi kuten puolisoiden välisten suhteiden
järjestelyssä yleensä, sopimusten laatiminen
tuossa vaiheessa onnistuu huomattavasti
helpommin kuin avioliiton tultua jo solmituksi.
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Usein ei kuitenkaan riitä asioiden selvittäminen ja järjestäminen ennen avioitumista.
Esim. asuinmaata (samoin kuin myös kansalaisuutta) vaihdettaessa ja omaisuutta vieraasta valtiosta hankittaessa kannattaa aviovarallisuuskysymysten järjestelyyn paneutua
uudelleen.
Aviovarallisuuskysymysten selvittäminen ja
tilanteiden ennakoiminen selkeyttää puolisoiden välisiä suhteita sekä tuo mukanaan
turvallisuuden tunnetta. Samalla säästetään
aikaa ja päänvaivaa tulevaisuudessa esiin tulevissa tilanteissa.

Marja-Leena Gutiérrez

Asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Nomos Ky
E-mail mgutierrez@nomos.fi
Suomalaiset matkanjärjestäjät
jois-Kreikassa

Poh-

Finnmatkat järjestää matkoja PohjoisKreikkaan tänä kesänä seuraavasti:
Thassos
Ensimmäinen lähtö Suomesta 26.5
Viimeinen lähtö Suomesta 29.9
Lento: Helsinki – Skiathos – Kavala - Helsinki
Skiathos
Ensimmäinen lähtö Suomesta 26.5
Viimeinen lähtö Suomesta 29.9
Lento: Helsinki – Skiathos – Kavala – Helsinki
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Halonen ehdokkaaksi toiselle kaudelle

(Suomen Sillan Uutisviikko 21/2005)

Presidentti Halonen on ilmoittanut olevansa
valmis asettumaan SDP:n presidenttiehdokkaaksi tammikuun presidentinvaaleissa.
”Sosiaalidemokraattisen puolueen johto kävi
täällä Mäntyniemessä kysymässä suostumustani presidentinvaaliehdokkaaksi. Olen
vastannut myönteisesti”, kertoi presidentti
torstaisessa tiedotustilaisuudessa.
SDP ilmoitti heti Halosen ilmoittautumisen
jälkeen, että Halosen luona kävi sekä puolueen että eduskuntaryhmän johto. Puheenjohtaja Paavo Lipposen vetämä lähetystö
pyysi Halosta asettumaan ehdolle mahdolliseen presidenttiehdokkaasta käytävään jäsenäänestykseen.
Puolueen sääntöjen mukaan jäsenäänestys
järjestetään, mikäli presidenttiehdokkaita on
useampi. Haastajia ei kuitenkaan ole näkyvissä. Jo nyt 30 puolueosastoa on esittänyt
Halosen asettamista presidenttiehdokkaaksi.
Kampanjansa teemoja Halonen ei vielä esitellyt, mutta toivoi, että ensi tammikuun
presidentinvaalit olisivat asialliset ja rehdit.
Halosen haastajiksi ovat jo aiemmin ilmoittautuneet keskustan Matti Vanhanen, kokoomuksen Sauli Niinistö, vihreiden Heidi
Hautala ja perussuomalaisten Timo Soini.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

SDP suunnittelee presidentti Tarja Haloselle
lyhyttä vaalikampanjaa. Puoluesihteeri Eero
Heinäluoman mukaan puolueen rooli on pienempi, koska kampanjaa käy istuva
presidentti.

nä. Ensi keväänä Suomessa kokeillaan todennäköisesti sähköistä verokorttia.

Ahkerana maakuntamatkaajana tunnettu
presidentti toivoo, että kansalaiset ja media
osaavat erottaa vaalityön ja maakuntamatkat toisistaan.

Eduskunta hyväksyi uuden, kuolleeksi julistamista koskevan lain sisällön. Lailla kevennetään kuolleeksi julistamista koskevaa menettelyä. Lailla lyhennetään määräaikoja, joiden jälkeen kadonnut voidaan julistaa kuolleeksi. Lakiin myös kirjataan oikeusistuimien
käytäntö, että hengenvaarallisessa onnettomuudessa kadonnut voidaan julistaa kuolleeksi ilman odotusaikaa, vaikka ei olisikaan
selvää, että ruumis on tuhoutunut. Myös
kuolleeksi julistamiseen liittyvää byrokratiaa
vähennetään.

Lapsikaappausten palautukset pitkittyneet ja
vaikeutuneet

(Suomen Sillan Uutisviikko 22/2005)

Lasten sieppauksien määrä on viime vuosina
Suomessa vakiintunut, mutta sieppaukset
ovat pitkittyneet ja vaikeutuneet. Kaapattujen lasten omaisten järjestön mukaan viime
vuonna 20 lapsikaappauksessa vietiin 27 lasta. Vajaa puolet tapauksista käsitellään asiallisesti.
Viranomaisilla oli vireillä vuoden 2004 lopussa 38 uutta ja vanhaa sieppaustapausta, jotka koskivat 49 lasta. Näistä lapsista 28 oli
vuoden lopussa ulkomaille kaapattuna.
Kaapatut Lapset ry vaatii hallitukselta aktiivisuutta ja taloudellista tukea lasten palauttamiseksi erityisesti Suomen ja Yhdysvaltojen
välisissä tapauksissa, sillä Yhdysvallat ei ole
hyväksynyt Haagin kansainvälisen lapsikaappaussopimuksen
oikeudenkäyntien
maksuttomuusperiaatetta. Maiden välisiä
lapsikaappauksia oli viime vuonna seitsemän.
Sähköinen äänestys tekee tuloaan

(MTV3 13.04.2005)

Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa kokeillaan
ennakkoäänestyspaikoilla ensimmäistä kertaa sähköistä äänestämistä. Kokeilu on osa
hallinnon kehittämiseen liittyvää tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamista. Sähköinen
äänestys voidaan toteuttaa myös siten, että
äänestyspaikkoina käytetään julkisen hallinnon palvelut kattavia yhteistoimintapisteitä.
Yhteispalvelu otetaan asteittain käyttöön
vuodesta 2006 alkaen.
Nämä linjaukset sisältyvät hallituksen selontekoon keskus-, alue- ja paikallishallinnon
toimivuudesta. Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen (kesk.) esitteli selonteon
eduskunnalle tänään. Mannisen mukaan tavoitteena on, että valtion virastot tarjoavat
ensi vuoden loppuun mennessä viittä eniten
käytettyä palveluaan tietoverkossa. Selonteossa korostetaan, että luottamuksellinen
henkilötieto suojataan mm. käyttämällä sähköistä henkilökorttia tai muuta varmennetta.
Sähköinen veroilmoitus tulossa

(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2005)
Suomessa otetaan käyttöön sähköinen veroilmoitus ehkä jo keväällä 2007.
Ruotsissa järjestelmä on ollut käytössä jo
kolme vuotta. Suomessa järjestelmää vasta
suunnitellaan, ja työ aloitettiin viime syksy-

Eduskunta helpotti kuolleeksi julistamista

(Helsingin Sanomat 08.02.2005)

Eduskunta lisäsi aviopuolison ja perillisen
rinnalle "muun läheisen" sellaiseksi henkilöksi, jolla on oikeus panna kuolleeksi julistaminen vireille. Tällainen voi olla esimerkiksi
avopuoliso. Lain valmistelua eduskunnassa
kiirehdittiin Aasian tulvakatastrofin vuoksi.
Vanhanen ei nostaisi viinaveroa

(MTV3 02.03.2005)

Pääministeri Matti Vanhanen ei toistaiseksi
muuttaisi alkoholin verotusta. Vanhanen sanoo, että veron laskusta seurannut alkoholin
kulutuksen nousu oli odotettavissa.
Hänen mukaansa veroalen vaikutuksista ei
ole vielä riittävästi tietoa.
Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ilmoitti
eilen, että sosiaali- ja terveysministeriö aikoo
esittää hallitukselle alkoholiveron asteittaista
korottamista.
Suomi vaatii Venäjää lopettamaan ilmatilan
loukkaukset

(Helsingin Sanomat 31.05.2005)

Suomi edellyttää, että Venäjä lopettaa Suomen ilmatilan loukkaukset ja toimii kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Suomen
Venäjältä saama vastaus ilmatilan loukkauksia koskevaan noottiin on ristiriidassa Suomen valvontaviranomaisten tietojen kanssa,
todettiin tänään pidetyssä presidentti Tarja
Halosen ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa. Suomi antoi asiasta nootin Venäjälle
29. huhtikuuta. Valtioneuvoston tiedotteen
mukaan Venäjä kiistää suullisessa vastauksessaan alueloukkaukset perustelematta.
Ulkoministeriö sai kokouksessa tehtäväkseen
valmistella menettelytapoja todennettujen
ilmatilanloukkausten tiedottamisesta. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd) mukaan tämä
merkitsee, että vastedes loukkaukset julkistetaan. Suomi on antanut puolen vuoden sisällä tapahtuneista, todennetuista ilmatilan
loukkauksista Venäjälle tarkat tiedot, valtioneuvoston tiedotteessa kerrottiin. Myönteiseksi todettiin se, että Venäjä ilmoittaa päättäneensä parantaa lentotarkkuuskäytäntöjään.
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Suomen viranomaisten laskujen mukaan Venäjän ilmavoimien koneet ovat loukanneet
Suomen ilmatilaa Suomenlahdella yksitoista
kertaa viime lokakuun jälkeen. Yhdeksää
loukkausta pidetään varmistettuina. Alueloukkaukset ovat olleet ajallisesti lyhyitä piipahduksia
kansainväliseltä
merialueelta
Suomen puolelle. Syyllisiksi on nimetty Venäjän ilmavoimien Tu-134- ja An-26kuljetuskoneita sekä A-50-tutkavalvonta- ja
taistelunjohtokone, joka on havaittu Suomen
puolella kahdesti. Koneet ovat olleet matkalla Pietarin suunnalta Kaliningradiin tai takaisin.

Kreikka EU-perustuslain taakse

poliittisen epävarmuuden on pelätty mm.
nakertavan luottamusta euroon.

Kreikan parlamentti ratifioi tiistaina odotetusti Euroopan unionin perustuslaillisen sopimuksen. Kreikka on kuudes maa, joka on
sanonut sopimukselle kyllä. Perustuslaki sai
Ateenassa 268 kannattajaa. 17 kansanedustajaa vastusti sen ratifiointia ja 15 pidättäytyi ottamasta kantaa.

EU-maiden lehdistö arvioi tänään melko yksituumaisesti perustuslain romahtaneen lopullisesti Hollannin tuloksen myötä. Myös Britannian entinen EU-komissaari Neil Kinnock
kehotti poliitikkoja hyväksymään, että perustuslaki on käytännössä kuollut. Virallisesti
perustuslain ratifiointiprosessi kuitenkin jatkuu. Latvian parlamentti hyväksyi tänään
lain kymmenentenä maana.

(Helsingin Sanomat 19.04.2005)

Pääministeri Vanhanen toivoi toissa viikolla,
että Venäjän selvitys tulisi ennen hänen
Moskovan-matkaansa, joka alkaa ensi
tiistaina.

Vaikka perustuslaki saa maa toisensa jälkeen
kannattajia, kääntyvät Euroopan katseet yhä
tiiviimmin kohti Ranskaa ja Hollantia. Molemmissa maissa perustuslain hyväksymisestä järjestetään kansanäänestys ja molempien maiden mielipidemittaukset osoittavat
yhä voimakkaampaa vastustusta sopimusta
kohtaan.

EUROOPAN UNIONI

Espanja hyväksyi EU-perustuslain

Komission puheenjohtaja Suomessa

Espanja on odotetusti hyväksynyt EU:n uuden perustuslain. Espanjan senaatissa lain
puolesta äänesti 225 edustajaa. Ei-ääniä oli
vain kuusi ja yksi edustaja pidättäytyi äänestyksestä. Parlamentin alahuone äänesti lain
puolesta jo huhtikuussa.

(europa.eu.int)

(Yle 24 04.03.2005)

EU-komission puheenjohtaja José Manuel
Barroso on parhaillaan vierailulla Suomessa.
Vierailun aikana ovat esillä Suomen tulevan
EU-puheenjohtajuuskauden haasteet. Barroso osallistuu perjantaina Suomen EU-jäsenyyden kymmenvuotisjuhlaseminaariin Helsingin yliopistossa.
Suomen johto esittelee Barrosolle omia erityistoiveitaan muun muassa Suomelle tärkeiden luonnonhaittakorvausten säilyttämisestä sekä sokerijuurikkaan viljelyn jatkumisesta kaavailluista tukiremonteista huolimatta. Esillä on myös vuoden 2006 loppupuolelle sijoittuva Suomen EU-puheenjohtajuuskausi, jolle näyttää ajoittuvan useita EU:n
vaikeimpia kiistakysymyksiä. Näitä ovat
muun muassa kiista jäsenmaksuista ja saatavista sekä kemikaalilaista.
Barroso vierailee Suomessa nyt ensimmäistä
kertaa komission puheenjohtajana. Hän otti
tehtävän vastaan marraskuussa.
Italia ratifioi EU:n perustuslain

(Helsingin Sanomat 06.04.2005)
Italia ratifioi EU:n perustuslaillisen sopimuksen ensimmäisenä EU:n perustajamaana
keskiviikkona. Senaatin äänestyksessä laki
sai odotetusti suuren enemmistön. Italian
parlamentin alahuone hyväksyi lain tammikuussa. Ylähuoneessa eli senaatissa laki sai
puolelleen 217 ääntä, kun vain 16 oli sitä
vastaan. Populistinen pohjoisen liitto, pääministeri Silvio Berlusconin liittolainen, äänesti
perustuslain ratifioimista vastaan.
Perustuslain tarkoituksena on turvata EU:n
toiminta myös sen laajentumisen jälkeen.
Kaikkien 25 jäsenmaan pitää hyväksyä sopimus ennen sen voimaantuloa. Useat EUmaat järjestävät laista kansanäänestyksen.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

(Helsingin Sanomat 18.05.2005)

Espanjasta tuli näin yhdeksäs maa, joka on
ratifioinut perustuslain. Jotta laki tulisi voimaan, kaikkien 25 maan tulee hyväksyä se.
Britannia jäädyttänee EU-kansanäänestyksensä (MTV3 02.06.2005)
Hollannin ja Ranskan kielteinen tulos EU:n
perustuslakiäänestyksessä herättää pelkoa
lain tulevaisuudesta. Perustuslaki pysyy virallisesti hengissä ainakin seuraavaan huippukokoukseen asti, jolloin jäsenmaiden pitäisi päättää, hylätäänkö perustuslaki, ja jos
niin tehdään, mikä sen vaihtoehto on.
Britannia jäädyttää todennäköisesti kansanäänestyksensä EU:n perustuslaista Ranskan
ja Hollannin murskaavien äänestystulosten
myötä. Ulkoministeri Jack Straw'n odotetaan
vahvistavan asian maan parlamentille ensi
viikolla. Alun perin äänestys piti järjestää ensi vuoden keväällä. Britannian ei kuitenkaan
uskota julistavan perustuslakia haudatuksi
ennen kahden viikon kuluttua pidettävää EUhuippukokousta. Sekä pääministeri Tony
Blairille että muille EU-maiden johtajille on
diplomaattisesti erittäin tärkeää, että viralliset päätökset perustuslain kohtalosta tehdään yhtenä rintamana. Britanniasta tulee
EU:n puheenjohtajamaa 1. heinäkuuta. ”Ei
ole yhden jäsenmaan tehtävä julistaa sopimusta kuolleeksi”, Britannian Eurooppaministeri Douglas Alexander sanoi BBC:lle.
EU:n poliittinen tilanne pysyy siten sekavana
ainakin 16. ja 17. päivän huippukokoukseen
saakka. Tuolloin jäsenmaiden pitäisi päättää,
hylätäänkö perustuslaki, ja jos niin tehdään,
mikä sen vaihtoehto on. Laki ei tule voimaan
ilman kaikkien maiden hyväksyntää. Laajentumiskomissaari Olli Rehn toivoi tänään, että
huippukokous antaisi selvän signaalin sopimuksen tulevaisuudesta. Pitkään jatkuvan

Ranskassa ja Hollannissa perustuslakia vastaan äänesti yhteensä noin 21 miljoonaa
kansalaista. Molemmissa maissa peräti 70
prosenttia ihmisistä kävi uurnilla. Vielä Ranskan sunnuntaisen äänestyksen jälkeen moni
EU-vaikuttaja piti perustuslain kaatumisen
syynä Ranskan sisäpolitiikkaa - ei EU:ta tai
perustuslakia.
Selityksen uskottavuus väheni kuitenkin selvästi Hollannin eilisen tuloksen jälkeen.
Ranska ja Hollanti ovat unionin alkuperäisiä
jäseniä, ja kansalaiset periaatteessa hyvin
myönteisiä EU:lle. Molemmissa maissa
EU:sta on myös keskusteltu suhteellisen
vilkkaasti, eikä tulosta voi siksi helposti leimata pelkäksi kansan ymmärtämättömyydeksi.
Monet tarkkailijat arvioivat äänestysten
osoittaneen, että kansalaiset ovat yksinkertaisesti pudonneet poliitikkojen tarjoilemasta
EU-kyydistä. Unioni etenee joko liian nopeasti tai väärään suuntaan. ”Poliitikot ovat innostuneet, kansa on hengästynyt”, summaa
ranskalainen talouslehti La Tribune. Lehden
mukaan EU on pitänyt erheellisesti itsestään
selvänä, että kansalaiset tukevat euron tai
itälaajentumisen kaltaisia suurhankkeita.
”Tämä ei ollut ääni Eurooppaa vastaan, mutta ihmisillä on epäilyjä hankkeen luonteesta”, Hollannin pääministeri Jan Peter
Balkenede osaltaan myönsi.
Hollantilaisista ei-puolen äänestäjistä 59 prosenttia kertoi äänestäneensä EU:n nykytilaa
vastaan. 30 prosenttia kertoi vastustaneensa
itse perustuslakia. Vain 11 prosenttia sanoi
protestoineensa maan hallitusta.
Vanhanen: Suomi ei lykkää EU:n perustuslain hyväksymistä

(Helsingin Sanomat 02.06.2005)

Suomi ei lykkää EU:n uuden perustuslain käsittelyä, vaikka laki on hylätty sekä Ranskan
että Hollannin kansanäänestyksissä. Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan eduskunta perehtyy EU:n perustuslailliseen sopimukseen alkuperäisen aikataulun mukaan
syksyllä, vaikka nyt näyttääkin siltä, ettei sopimus nykymuodossaan tule voimaan.
Vasta jos EU-maiden valtiopäämiehet päättävät yhdessä luopua tai lykätä perustuslain
hyväksymistä, suunnitelmat voidaan Vanhasen mukaan panna uusiksi Suomessakin.
"Kun meidän kaikkien [EU-maiden johtajien]
nimi on siinä alla, yhdessä myös katsotaan,
miten jatketaan. Suomi ei tule ennen kesä-
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kuun [huippukokousta] mitään uutta sanomaan, ja toivon, ettei yksikään muu maa
ennen sitä vedä mattoa alta pois", Vanhanen
sanoi torstaina. Pääministerin mukaan kahden kansaäänestyksen takia ei kannata
"monen vuoden työtä pyyhkäistä pöydältä
pois". "Siitä voi olla pelastettavissa aika paljon", hän arveli.
Suomessa perustuslaki on herättänyt vastustusta etenkin vasemmiston piirissä muun
muassa siksi, että sen on pelätty alistavan
julkiset palvelut kilpailulle. Perustuslain
suunnitteluun osallistunut kansanedustaja
Kimmo Kiljunen (sd) ehdotti torstaina, että
laki jaettaisiin kahtia: vastustusta herättänyt,
kauppapoliittiset pykälät sisältävä loppuosa
irrotettaisiin ja EU-maat hyväksyisivät vain
kansalaisten perusoikeuksia ja EU-elinten
uudistuksia koskevan alkuosan. Myös Vanhanen arveli torstaina, että "suppealla uudistuksella olisi parempi kannatus", mutta ei
halunnut arvioida, mitä kannattaisi karsia.
Vanhanen itse osallistui perustuslakia suunnitelleen konventin toimintaan ja sanoi siksi
olevansa pettynyt Ranskan ja Hollannin päätöksiin. "Uudella sopimuksella on juuri yritetty vastata kritiikkiin unionin etäisyydestä
kansalaisiin ja avoimuuden puutteesta. Siksi
on paradoksaalista, että tämä parempi sopimus hylätään ja mieluummin tyydytään
vanhoihin sopimuksiin."
Presidentti Tarja Halonenkaan ei suostunut
torstaina julistamaan perustuslakia kuolleeksi. Hän totesi lehdistötilaisuudessa jatkokäsittelyn olevan eduskunnan käsissä. Toisaalta Halonen ilmaisi olevansa pahoillaan Ranskan ja Hollannin ratkaisuista käyttämällä
vauvavertausta, jossa pienokaiselle ei kuulu
hyvää. "Vauva ei ehkä ollut kaunokainen,
mutta se oli meidän vauvamme ja ajattelimme, että sen pitäisi saada elää", Halonen
sanoi. Myös presidentti uskoi, että edessä
saattaa myöhemmin olla uusittu versio sopimuksesta: "Miksi sitä kutsutaan, on toinen
asia."
Kansanedustaja Timo Soini (perus) vaati
eduskunnan kyselytunnilla EU:n perustuslain
alistamista kansanäänestykseen Suomessakin. Myös kansanedustaja Ben Zyskowicz
(kok) ihmetteli, kannattaako "kuollutta hevosta piiskata" ja tuoda eduskunnan pureskeltavaksi sopimus, joka ei ehkä koskaan tule voimaan. Ulkoministeri Erkki Tuomioja
(sd) vastasi, ettei "olisi johdonmukaista", että kuolleeksi pilkatusta sopimuksesta järjestettäisiin kansanäänestys. Hänestä perustuslain kannatus kannattaisi ensin mittauttaa
koko EU:ssa ja vasta sitten tehdä siihen
muutoksia. "Täytyy hyvin taiten edetä, ettei
synnytetä sellaista mielikuvaa, että tämä Eurooppa-projekti on eliittiprojekti, jossa kävellään kansan mielipiteiden yli, jos kansalla
sattuu olemaan vääriä mielipiteitä", hän sanoi.
"Parlamentti hyväksyi Bulgarian ja Romanian
unioniin" (Euroopan parlamentti, Suomen

tiedotustoimisto 15.04.2005)

Keskiviikkona 13.4. parlamentti hyväksyi Romanian ja Bulgarian jäsenyyden Euroopan
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

unionissa. Parlamentin tulee antaa hyväksyntänsä uusien jäsenvaltioiden liittymiselle
unioniin. Ennen äänestystä parlamentti sai
komissiolta kirjallisen vakuutuksen, jonka
mukaan "parlamentti otetaan täysimääräisesti mukaan mahdollisiin päätöksiin lykätä
liittymistä". Muodollisesti parlamentilla ei ole
roolia jäsenyysprosessissa enää jäsenyyksien
hyväksymisen jälkeen.

kuutus ei välttämättä sovi yhteen Suomen
keskivertoa korkeampien vakuutusvaatimusten kanssa.
Komissio on nostanut Suomea vastaan kanteen myös siitä, ettei meriturvallisuudesta ja
alusten saasteongelmien vähentämisestä annettua direktiiviä ole pantu täytäntöön määräajassa. Määräaika päättyi viime marraskuun lopulla.

EU:n kriisinhallintakoulutusta Suomessa

Luhtanen ehdottaa EU:lle Suomen mallia

Ensimmäinen EU:n kriisinhallinnan koulutusohjelman mukainen koulutusjakso Suomessa
on alkanut Kuopiossa. Kaksiviikkoiseen koulutukseen osallistuu 25 tulevaa kriisinhallinnan toimijaa EU:n 17 jäsenmaasta sekä Afrikasta. Koulutuksen järjestää sisäministeriö
yhdessä EU:n koulutusohjelman kanssa.
Kurssilla harjoitellaan neuvottelutaitoja, ristiriitatilanteiden ratkaisutaitoja ja siviilikriisinhallinnan välttämättömiä perustaitoja.

Suomi on esittänyt EU:n komissiolle, että koko EU:ssa ryhdyttäisiin laatimaan Suomen
mallin mukaisesti Unionin laajuista tietoturvastrategiaa.

(Suomen Sillan Uutisviikko 22/2005)

Erityistä huomiota kiinnitetään naisten ja lasten asemaan konflikteissa sekä tasa-arvoon
ja monikulttuurisuuteen. Kurssin yhteydessä
toteutetaan kriisinhallintatoimijoiden arvioinnin kokeilu, jonka Suomi on tuottanut EU:n
koulutusohjelmalle. Tänä vuonna arviointimenetelmää testataan myös Italiassa.
Sisäministeriön mukaan arviointihanke ja
muu siviilikriisinhallinnan tutkimus- ja kehittämistoiminta aiotaan jatkossa sijoittaa pelastusopiston yhteyteen perustettavaan Kriisinhallintakeskukseen. Kansallisen keskuksen
perustaminen
ajoittuu
Suomen
EUpuheenjohtajakauteen ensi vuonna.
EU:n bruttokansantuotteen kasvu nopeutunut (MTV3 02.03.2005)
Euroalueen ja koko Euroopan unionin bruttokansantuotteen kasvu nopeutui selvästi
viime vuonna.
Eurostatin julkistamien tietojen mukaan euroa käyttävien maiden kokonaistuotannon
kasvu vauhdittui 0,5 prosentista 2 prosenttiin. Koko Euroopan unionin bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan 2,3
prosenttia. Vuonna 2003 EU:n kokonaistuotanto kasvoi 0,9 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä hitaammin kuin viime vuonna.
Suomi EY-tuomioistuimeen tuontiautoista

(MTV3 23.02.2005)

EU:n komissio vie Suomen EY:n tuomioistuimeen ulkomailta hankittujen autojen siirtolupajärjestelmästä. Komission mukaan Suomen järjestelmä rajoittaa tavaroiden vapaata
liikkuvuutta.
Jos Suomessa vakinaisesti asuva henkilö on
tuomassa ulkomailta hankittua ajoneuvoa,
hän joutuu heti rajalla hankkimaan tullista
siirtoluvan, joka on voimassa yleensä seitsemän päivää. Autolla tulee olla myös Suomen
vaatimusten mukainen liikennevakuutus. Komission mielestä rajoitus on liian tiukka. Komissio moittii muun muassa vakuutuskäytäntöä. Autoon toisesta EU-maasta hankittu va-

(Digitoday 08.02.2005)

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen keskusteli Euroopan laajuisesta tietoturvallisuusstrategiasta tavatessaan EU:n verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajan Andrea
Pirottin kansallisena tietoturvapäivänä tänään tiistaina. Pääjohtaja Pirotti kiinnostui
suomalaisesta tietoturvastrategiasta ja haluaa tuoda virastonsa asiantuntijat vierailulle
Suomeen tutustumaan tietoturvastrategiaan
ja sen käytännön toteutukseen.
Tietoturvaa on suunniteltu viestinnän pääteemaksi Suomen kesällä 2006 alkavalle EUpuheenjohtajuuskaudelle.
Suomi alkaa periä toisessa EU-maassa saatuja sakkoja

(Suomen Sillan Uutisviikko 9/2005)

Suomen viranomaiset voivat tulevaisuudessa
periä suomalaisilta toisessa EU-maassa saatuja sakkoja. EU:n oikeusministerit ovat
päättäneet, että yhdessä EU-maassa annettu
lainvoimainen sakkotuomio tunnustetaan
kaikissa muissakin jäsenmaissa.
Myös rikesakot kuuluvat päätöksen piiriin.
Alle 70 euron sakkoja ei ole kuitenkaan pakko laittaa täytäntöön. Päätös edellyttää Suomessa uutta lainsäädäntöä, jonka on oltava
valmis viimeistään keväällä 2007. Nykyään
sakkojen periminen on jo mahdollista Pohjoismaiden välillä.
Suomi vastustaa broilerien kemiallista salmonellapuhdistusta

(Helsingin Sanomat 25.04.2005)

EU haluaa avata markkinat amerikkalaiselle
broilerinlihalle, joka puhdistetaan mahdollisesta salmonellasta kemikaalein. Muun muassa Suomi ja Ruotsi vastustavat kemikaalilihan sallimista. "Suoraan sanoen käsittelyllä
yritetään vain peittää huonoa alkutuotannon
hygieniaa", moittii eläinlääkintäylitarkastaja
Terhi Laaksonen maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolta.
Yhdysvalloissa broilerinlihan pintakäsittely
kloori- ja fosfaattiyhdistein on rutiinitoimenpide. Amerikkalaiset ovat jo pitkään vaatineet EU:lta muutosta säännöksiin, jotta lihan
tuonti Eurooppaan olisi mahdollista. Laaksonen ei usko, että kemikaalit olisivat varsinaisesti vaarallisia kuluttajille. Pintakäsittely ei
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kuitenkaan välttämättä tuhoa kaikkia taudinaiheuttajia kokonaan.

tarkoitus luoda yhteinen viisumijärjestelmä
ja -tietokanta.

Asiasta äänestettäneen komiteassa alkukesällä. Säännös voisi astua voimaan jo ensi
vuoden alussa. Suomi ei ole vielä päättänyt,
miten se asiassa äänestää, Laaksonen korostaa. Asia on yhtenä liitteenä isommassa kokonaisuudessa.

Esitys yhteisistä rajavalvonnan säännöistä
hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä. Ehdotuksen ensimmäinen käsittely on kesäkuun täysistuntoviikolla.

EU kannustaa jäsenmaita datasähköön

(Digitoday 11.04.2005)

EU kannustaa jäsenmaitaan rakentamaan
nopeita ja edullisia internet-yhteyksiä sähköverkkojen kautta. EU selosti perjantaina antamassaan suosituksessa, kuinka nykyisiä
sähkölinjojen käyttösääntöjä voidaan soveltaa tiedonsiirtoon sähköverkossa. Suosituksessa huomautettiin, että vain muutamat
kaupungit ovat hyödyntäneet sähköverkkoa
tiedonsiirrossa, vaikka potentiaali on valtava.
Euroopassa on 200 miljoonaa sähkölinjaa
kytkettyinä suoraan asuntoihin, kouluihin ja
yrityksiin.
Unionin virkamiesten mukaan jäsenmaat eivät vastusta ajatusta ja suosituksen tarkoituksena onkin neuvoa käytännön asioissa.
EU:lla on käynnissä satakunta asiaa koskevaa testiä.

EU kampanjoi tupakkaa vastaan 72 miljoonalla eurolla (MTV3 01.03.2005)
EU on avannut uuden tupakan vastaisen
kampanjan, johon panostetaan kaikkiaan 72
miljoonaa euroa. Vuoteen 2008 jatkuvan
kampanjan pääkohteina ovat nuoret ja nuoret aikuiset.
”Tupakoinnin aiheuttamat sairaudet ja kuolemat maksavat EU:n jäsenmaille sata miljardia euroa joka vuosi”, korosti terveys- ja
kuluttaja-asioista vastaava komissaari Markos Kyprianou, joka paljasti Brysselissä kampanjan tunnuksen "HELP elämä ilman tupakkaa". Hän kehotti kaikkien jäsenmaita seuraamaan Irlannin, Italian ja Maltan esimerkkiä ja kieltämään tupakoinnin julkisissa tiloissa.
EU tuomitsee Turkin poliisin toimet

(MTV3 07.03.2005)

Euroopan unionin talousministerit ovat kokouksessaan Brysselissä sopineet selvityksestä, joka koskee mahdollisen lentopolttoaineelle asetettavan veron vaikutusta.

EU on ilmoittanut olevansa järkyttynyt ja
huolissaan Turkin poliisin "suhteettomasta"
voimankäytöstä poliisin tukahduttaessa naisten mielenosoituksen eilen Istanbulissa. Turkin toimet joutuivat kiusallisen valoon tuoreeltaan, sillä laajentumiskomissaari Olli
Rehn on parhaillaan Turkissa selvittämässä
maan mahdollisuuksia EU-jäsenyyteen.

EU:n puheenjohtajamaan Luxemburgin pääministerin Jean-Claude Junckerin mukaan
ns. kerosiiniverolla on EU-maissa laaja kannatus. Veroa ovat esittäneet Ranska ja Saksa.

Tiedotusvälineissä on näytetty mielenosoituksesta kuvia, joissa poliisi hakkaa mieltään
osoittaneita naisia ja nuoria. Mielenosoitus
jäikin nyt päällimmäiseksi asiaksi EU-jäsenyysneuvotteluihin mielivässä Turkissa.

Lentoyhtiöt vastustavat veroa. Niiden mukaan lentolippujen hinnat nousisivat. Yhtiöt
ovat jo nyt kovilla nousevien polttoainehintojen ja tiukentuneiden turvatoimien takia.
EU:n ulkopuolisia maita, kuten Kiinaa ja Yhdysvaltoja olisi lähes mahdotonta saada samaan käytäntöön, mikä heikentäisi eurooppalaisten lentoyhtiöiden kilpailuasemaa.
Myös turismista riippuvaiset EU:n eteläiset
jäsenmaat, kuten Kreikka, suhtautuvat esitykseen kriittisesti.

EU uhkaa Yhdysvaltoja rangaistustulleilla

Lentoliikennevero etenee EU:ssa

(Yle 24 19.02.2005)

EU:n rajavalvonnan sääntöjen yhdenmukaistaminen (Euroopan parlamentti, Suomen tie-

dotustoimisto 01.04.2005)

Liikkumisvapaus on aina ollut yksi EU-kansalaisten perusoikeuksista, mutta jäsenmaat
eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen yhteisistä politiikoista rajavalvonnalle ja maahanmuutolle.
Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta järjesti keskiviikkona 30.3 julkisen kuulemistilaisuuden ehdotukselle yhteisistä ulko-ja sisärajojen valvonnan säännöistä. Yhteisten
rajavalvontasääntöjen lisäksi unionille on
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

(Yle 24 Online 31.03.2005)

EU:n komissio aikoo asettaa toukokuun alusta lähtien 15 prosentin rangaistustullin useille amerikkalaistuotteille. Listalle kuuluu
muun muassa paperi-, tekstiili-, koneteollisuus- ja maataloustuotteita.
Kyseessä on vastatoimi amerikkalaiselle polkumyyntiä koskevalle laille, josta EU ja kuusi
sen ulkopuolista maata ovat valittaneet Maailman kauppajärjestöön WTO:hon. WTO on
hyväksynyt rangaistustullien käyttöönoton
kauppariidassa. Amerikkalaisyritykset hyötyivät lain ansiosta vuosina 2001 - 2002 arviolta yli 460 miljoonaa euroa.
Tilastokeskus: Ruoka EU-Suomessa 10 prosenttia halvempaa

(Helsingin Sanomat 16.03.2005)

Ruuan reaalihinta oli Suomessa viime vuonna 10,5 prosenttia halvempi kuin ennen Euroopan unioniin liittymistä 1994. EU:n tuoma
ruuan hintaetu on siten tallella, ilmenee Tilastokeskuksen selvityksestä. Ravinnon ja alkoholittomien juomien reaalihinta oli Tilasto-

keskuksen mukaan viime vuonna yhä samalla tasolla kuin vuonna 1996. Eniten eli 28
prosenttia laskivat lihatuotteiden hinnat.
Rasvat ja öljyt olivat viime vuonna reaalisesti
21 prosenttia ja leipä- ja viljatuotteet 11
prosenttia halvempia kuin ennen jäsenyyttä.
Kuluttajia närkästyttänyttä ja yleisiä hintatason nousuepäilyjä vahvistanutta kahvikupin
hintaa on selvityksen perusteella mitä ilmeisimmin nostettu reippaasti aiempaa kalliimmaksi euron käyttöönoton jälkeen. Kahvikupin reaalihinta on noussut jäsenyysaikana 30
prosenttia.
Suomi oli viime vuonna EU:n nettomaksaja

(Helsingin Sanomat 25.4.2005)

Suomi maksoi viime vuonna EU:n budjettiin
90 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä
budjetista maksettiin Suomelle. Suomen kokonaistulot EU:sta olivat viime vuonna 104
miljoonaa euroa pienemmät kuin tiedossa
olevat kokonaismenot, kertoi valtiovarainministeriö maanantaina. Laskelmat perustuvat
valtion tilinpäätöstietoihin, joita on täydennetty arviolla valtion talousarvion ulkopuolelle maksettujen EU-tukien määrästä. VM huomauttaa, että vuosittaisen ajoituksen takia
yksittäisen vuoden tieto ei anna oikeaa kokonaiskuvaa, joka muodostuu vasta useamman vuoden tarkastelussa.
Valtion talousarvion tulot EU:lta supistuivat
viime vuonna 40 miljoonaa euroa. Tähän
ovat syynä pääosin vuoden 2003 rakennetukien poikkeuksellisen korkea taso, mikä johtui edelliskauden loppumaksatusten suorittamisesta. VM:n mukaan Suomen nettomaksuasema on vaihdellut vuosittain. Etenkin vuosina 1998, 1999 ja 2000 nettomaksu kohosi
huomattaviin summiin.
Koko EU:ssa kelpaava pankkikortti valmisteilla (Helsingin Sanomat 05.04.2005)
Pankit ja EU-viranomaiset suunnittelevat järjestelmää, jonka myötä pankkikorteilla voisi
maksaa ja nostaa rahaa koko EU:n alueella.
Taloussanomien mukaan uudistus voisi tulla
voimaan vuoden 2008 alusta kahden vuoden
siirtymäajalla. Jo nyt on ulkomailla voinut
joillakin korteilla sekä maksaa, että nostaa
rahaa tililtä. Tällainen on esimerkiksi Visa
Electron -kortti. Jatkossa maksamisen ja
nostamiseen onnistuisi kaikilla pankkikorteilla ilman erityistä luotto- tai maksukorttiominaisuutta.
Pankeille uusi järjestelmä voi tietää isoja investointeja, mutta ne voivat selvitä siitä
myös vähällä parhaillaan tehtävän sirukorttiuudistuksen ansiosta, arvelee Taloussanomat. EU:n komission, Euroopan keskuspankin ja pankkien järjestön Payment Councilin
päätöstä pankkikorteista odotetaan kesällä.
Turvavyöt pakollisiksi busseissa ja rekoissa
EU:n alueella

(Euroopan parlamentti, Suomen tiedotustoimisto 21.04.2005)

Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta äänesti toisessa käsittelyssä toi
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minpidekokonaisuuden puolesta, jonka mukaan turvavyöt tulevat pakollisiksi kaikissa
kuorma- ja pakettiautoissa, busseissa ja minibusseissa EU:n alueella.

kerännyt tilastotietoa vuosilta 1973-2004.
Tietoa on saatu yhtiöiden matkakilometreistä
ja yhtiöiden koneille sattuneista onnettomuuksista.

TALOUSUUTISET

Pohjoismainen lentoyhtiö SAS selvisi heikoimmin Euroopan suurista lentoyhtiöistä
jääden vertailussa peräti sijalle 28. Aero International kertoo verkkosivuillaan, että
SAS:n koneista viisi on tuhoutunut onnettomuuksissa vuoden 1973 jälkeen.

Moni miettii hinnat yhä markoissa

(Taloussanomat 02.06.2005)

Hintojen mieltäminen euroina on suomalaiskuluttajille edelleen vaikeaa ja moni ynnäilee
ostoksiaan yhä markoissa, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore selvitys. Samalla
suomalaisten hintatietoisuus on pysynyt sumeana, vaikka euron käyttöönotosta on jo
kolme vuotta.
Tilannetta osattiin selvityksen mukaan tuolloin ennakoida, mutta siirtymäaika on venynyt yllättävän pitkäksi. Kuluttajatutkimuskeskus tosin huomauttaa, että samansuuntaisia
tuloksia on saatu myös Euroopan komission
julkaisemista barometreistä. Osa kuluttajista
tukeutuu
yhä
kansallisiin
valuuttoihin
jokapäiväisiä ostoksia tehdessään.
Kuluttajatutkimuskeskuksen mukaan voi
käydä jopa niin, että hintatietoisuuden heikkeneminen jää pysyväksi. Keskus on kartoittanut euroon siirtymisen sujuvuutta säännöllisesti, viimeksi syksyllä 2004.
Jo tuolloin huomattiin, että kuluttajien hintatietoisuus palautuu markka-aikaan verraten
hitaasti. Erityisesti iäkkäämmillä ihmisillä oli
vaikeuksia eurohintojen opiskelussa.
VATT: Suomen talous menestynyt EU-kaudella (Suomen Sillan Uutisviikko 17/2005)
Suomen EU-jäsenyyden aikana talous ja
vienti ovat kasvaneet nopeasti, inflaatio on
ollut hidasta, korkotaso on alentunut ja julkisen talouden tasapaino on pysynyt hyvänä,
ilmenee Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuoreesta raportista. Tutkija
Jaakko Kiander on yhdessä Antti Romppaisen kanssa koonnut VATT:n toimeksiannosta
selvityksen siitä, mitä kymmenen vuotta
EU:n jäsenenä on merkinnyt Suomen taloudelle.
Suomen nettomaksu EU:lle on jäänyt ennen
jäsenyyttä arvioitua pienemmäksi. Suurimmillaan maskun odotettiin nousevan jopa 0,5
prosenttiin BKT:sta, mutta se on ollut keskimäärin 0,14 prosenttia. Suomelle EU-jäsenyys on tähän mennessä maksanut noin 25
euroa vuodessa asukasta kohti eli monta
kertaa vähemmän kuin Ruotsissa. Tulevaisuudessa maksut nousevat, sillä Suomi kuuluu keskitasoa rikkaimpiin maihin EU:ssa.
Finnair vertailussa turvallisin lentoyhtiö

(MTV3 25.02.2005)

Finnair on 50 lehtoyhtiön vertailussa turvallisin yhtiö yhdessä Qantasin, Cathay Pacificin
ja All Nippon Airwaysin kanssa.
Vertailun on tehnyt saksalainen ilmailualan
julkaisu Aero International ja siitä kertoi norjalainen uutistoimisto NTB. Saksalaislehti on
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Hyvin sijoittuivat myös uudet halpalentoyhtiöt Ryanair ja Easyjet, jotka ylsivät sijoille 7
ja 8. Perää piti turkkilainen lentoyhtiö THY
Turkish Airlines, jolla on ollut kymmenen vakavaa onnettomuutta vuodesta 1973. Turmat ovat vaatineet yhteensä 844 ihmisen
hengen.
Fazer isolla leipomokaupalla Moskovaan

(Taloussanomat 03.05.2005)

Fazer-konserni laajentaa toimintaansa Venäjällä ja ostaa Moskovassa toimivan jättileipomon. OAO Experimentalnyi Konditersko-Bulochnyi Kombinat "Zvjozdnyi" on yhtiön mukaan Venäjän suurimpia pakastepitsan ja –
taikinan valmistajia. Lisäksi se valmistaa
konditoriatuotteita ja tuoretta leipää.
Zvjozdnyin liikevaihto oli vuonna 2004 noin
830 miljoonaa ruplaa (noin 23 miljoonaa euroa) ja sen palveluksessa on noin 1.000
työntekijää. Zvjozdnyi tuottaa vuosittain noin
1.800 tonnia pakastepizzoja, 5 100 tonnia
pakastetaikinaa, lähes 6 000 tonnia leipää
sekä saman verran konditoriatuotteita.
Fazer Leipomoilla on Suomen ja Venäjän lisäksi toimintaa Ruotsissa, Virossa, Latviassa
ja Liettuassa sekä vientiä noin kahteenkymmeneen maahan. Venäjällä Fazer Leipomot
on toiminut vuodesta 1997.
Viisi suomalaista Red Herringin Euroopan
sadassa (Digitoday 12.04.2005)
Uuden talouden julkaisu Red Herring myöntää European Top 100 -palkinnon sadalle yksityiselle eurooppalaiselle ja israelilaiselle innovaatioyritykselle. Tähän joukkoon on valittu suomalaiset Hybrid Graphics, CRF, Jutel,
Leiki ja Meridea Financial Software. ”Olemme ylpeitä ja innoissamme valinnastamme
sadan parhaan joukkoon”, sanoo Hybridin
toimitusjohtaja Mikael Honkavaara.
Yritykset valittiin sadan parhaan joukkoon
kaksivaiheisessa prosessissa, johon osallistui
alun perin yli 600 yritystä. Ensimmäisessä
vaiheessa valittiin 200 finalistia, joista 100
valittiin lopulliselle listalle.

Rautaruukki ja Wärtsilä sekä ruotsalainen
SKF perustavat. Järjestelyn odotetaan toteutuvan toukokuun puoliväliin mennessä.
Osapuolet ilmoittivat yhdistävänsä pitkien terästuotteiden
liiketoimintansa
yhteisesti
omistettavaan yhtiöön helmikuussa. Rautaruukki omistaa yhtiöstä 47 prosenttia ja
Wärtsilä sekä SKF 26,5 prosenttia kumpikin.
Uuden yhtiön liikevaihto on 1,3 miljardia euroa.
Konkurssiluvut pienimpiä kahteen vuosikymmeneen (Nelonen 10.02.2005)
Viime vuoden aikana pantiin vireille kaikkiaan 2.417 konkurssia, mikä on 13 prosenttia
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Luku oli
myös pienin sitten vuoden 1985, Tilastokeskus kertoi torstaina.
Myös yrityssaneeraukset vähenivät. Viime
vuonna käynnistettiin 315 yrityssaneerausta,
mikä on seitsemäntoista kappaletta tai viitisen prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Taxell haluaa työttömät töihin huonollakin
palkalla (Helsingin Sanomat 04.03.2005)
Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, ministeri Christoffer Taxell patistaa suomalaisia töihin huonollakin palkalla,
muuten pitkäaikaistyöttömyys jatkuu ja hyvinvointiyhteiskunta murenee. Asiasta kirjoittavat tämän aamun Etelä-Suomen Sanomat
ja Satakunnan Kansa. Taxell haluaa keskustelua siitä, että palkkaa tulisi maksaa alan
tuottavuuden mukaan. Taxell huomauttaa
että muissa EU-maissa ei ole yhtä suurta
eroa koulutetun ja ei-koulutetun väen työllisyydessä kuin Suomessa. Taxellin mukaan
tämä johtuu siitä, että huonosti koulutettujen ihmisten palkkaaminen on työnantajalle
liian kallista.
Taxellin mukaan työllisyys ei parane yksittäisillä keinoilla, vaikka EK onkin esittänyt alimman työnantajamaksun poistamista. Taxell
sanoo myös ettei matalapalkka-alojen työllisyyttä pidä edistää siirtämällä kustannuksia
muille työnantajille. "Hyvinvointiyhteiskunta
on vaarassa, ellei työllisyysastetta saada
nousemaan. Tämä edellyttää sitä, että heikosti koulutettuja pystytään yhä enemmän
työllistämään. Työllisyysaste oli 75 prosenttia 90-luvun alussa, nyt hädin tuskin 66 prosenttia", Taxell huomauttaa.
Suomen kauppojen hävikki Euroopan toiseksi suurin (Helsingin Sanomat 03.03.2005)

EU:n komissio siunasi pohjoismaisen teräsjätin (Taloussanomat 04.05.2005)

Suomen kauppojen hävikki on Euroopan toiseksi suurin Ison-Britannian jälkeen. Kaupan
Liiton mukaan Suomessa hävikki on kaksi
prosenttia myynnistä. Puolet tästä johtuu
esimerkiksi myytävien tavaroiden vanhentumisesta tai vahingoittumisesta, puolet varkauksista. Kolmanneksen myymälöiden varkaushävikistä aiheuttaa henkilökunta, kertoo
torstain Taloussanomat.

Euroopan komissio on antanut hyväksyntänsä uudelle teräsyhtiölle, jonka suomalaiset

"Hävikki aiheuttaa kaupan alalle vuosittain
250 miljoonan euron menetyksen. Lisäksi

Arvioinnissa käytettiin perusteina yritysten
taloudellista tilaa, johdon osaamista, strategioiden toteuttamista sekä yritysten omistautumista tuotekehitykselle.
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yritykset investoivat jopa sata miljoonaa euroa vuosittain turvallisuuslaitteisiin sekä niiden ylläpitoon", Suomen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Guy Wires summaa.

työntekijöiden suorat yhteydenotot ja henkilöstön vinkit. Puolet yrityksistä käytti rekrytointiin myös työvoimatoimistoa ja suunnilleen yhtä moni lehti-ilmoituksia.

Suomi saa lainaa halvemmalla kuin Saksa

KOULUTUS ja KULTTUURI

(Helsingin Sanomat 18.05.2005)

Suomen valtio laski keskiviikkona liikkeelle
viiden vuoden viitelainan, jonka koko oli viisi
miljardia euroa. Laina hinnoiteltiin 6,5 tuottopistettä yli Saksan valtion huhtikuussa
erääntyvän viitelainan.
Keskiviikon hinnoitteluhetken perusteella
tämä tarkoittaa, että Suomen laina on hitusen alle Saksan viitelainakäyrän, eli Suomi
sai lainaa edullisemmin kuin Saksa. Syynä on
se, että Suomen valtiontalous on eurooppalaisittain erittäin hyväkuntoinen. Alun perin
Suomi kaavaili neljän miljardin euron lainaa,
mutta sijoittajien kovan kysynnän vuoksi laina päätettiin keskiviikkona nostaa viiteen
miljardiin.
Kyseessä oli Suomen ainoa pitkäaikainen varainhankintaoperaatio vuoden 2005 aikana.
Suomen viitelainaa osti lähes 200 sijoittajaa
eri puolilta maailmaa. Lainan pääjärjestäjät
olivat ABN Amro, Barclays, Deutsche Bank ja
Dresdner.
Yritysten on aiempaa vaikeampaa löytää
ammattilaisia

(Helsingin Sanomat 19.05.2005)

Yritysten on aiempaa vaikeampaa saada
ammattitaitoista työvoimaa. Runsas neljännes eli 27 prosenttia Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyrityksistä kertoo kärsineensä
vaikeuksista rekrytoida ammattilaisia viime
vuonna. Aiempina vuosina henkilöstön löytäminen on ollut helpompaa. EK:n työvoimapolitiikan asiantuntija Riitta Wärn pitää
tuloksia erittäin huolestuttavina. Hän uskoo
rekrytoinnin vaikeutuvan entisestään, kun
suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. "Erityinen haaste on tietenkin siinä, miten työttömien osaaminen saadaan vastaamaan avoimien tehtävien vaatimuksia".
Elinkeinoelämän keskusliiton rekrytointia
koskevaan kyselyyn vastasi 4 800 yritystä
EK:n kaikkiaan noin 15 000 jäsenyrityksestä.
Eniten ongelmia uusien työntekijöiden löytämisessä oli perinteisissä teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen tehtävissä. Selvästi yleisin ongelma oli hakijoiden puutteet
työkokemuksessa ja ammatillisessa osaamisessa. Muita syitä olivat työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet ja palkkaus.
Viime vuoden lopulla vaikeuksia oli yhteensä
noin 25 000 työpaikan täyttämisessä. Internet-sivujen ja omien yhteydenottojen merkitys rekrytoinnissa on kasvussa. Netin kautta
uusia työntekijöitä etsi selvityksen mukaan
kolmannes yrityksistä. Yhtä suuri määrä
isoista, yli 250 työntekijän yrityksistä piti
nettiä parhaimpana välineenä.
Yli puolet yrityksistä piti omia kanavia parhaimpina keinoina saada uutta työvoimaa.
Internet-sivujen lisäksi niitä ovat yritysten ja
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Salmiakki-nettilehti avautunut

(Suomen Sillan Uutisviikko 18/2005)
SALMIAKKI on ulkomailla asuvien Suomikoulujen oppilaiden oma kanava, kohtaamispaikka, suora yhteys omanikäisiin niin
kaukana maailmalla kuin Suomessakin.
SALMIAKIN sivuilla voi tutustua sekä itseensä että toisiin. Voi tempautua jatkokertomuksen pyörteisiin tai löytää itsessään piilevän rock-lyyrikon, sadunkertojan tai horoskooppien laatijan. SALMIAKKI tarjoaa mahdollisuutta pitää suomen kielen taitoa yllä
hauskalla ja kiehtovalla tavalla. SALMIAKKI
kutsuu viihtymään, lukemaan, kirjoittamaan,
ällistymään, innostumaan ja osallistumaan.
SALMIAKKI kutsuu yhteiselle matkalle, yhteiseen lehdentekoon!
SALMIAKKI - Kirjailija Eppu Nuotion ja Saksan suomalaisten kielikoulujen ideoiman
kansainvälisen nettilehden sivut on avattu.
www.salmiakkisanomat.de
Suomen opintotuki on Pohjoismaiden alhaisin (Suomen Sillan Uutisviikko 15/2005)
Suomalainen korkeakouluopiskelija sinnittelee selvästi pienemmällä opintotukisummalla
kuin muiden Pohjoismaiden opiskelijat, selviää Kelan tekemästä vertailusta.
Suomalaisen opiskelijan tukisumma jää kuukaudessa 150-350 euroa pienemmäksi, selviää Kelan tekemästä pohjoismaisesta vertailusta.
Suomalaisopiskelijan tuki on kuukaudessa
650 euroa. Islantilaiset ja norjalaiset saavat
lähes 1000 euroa kuussa opintotukena.
Tanskassa tuen enimmäismäärä on reilut
900 euroa ja Ruotsissa yli 800 euroa kuukaudessa. Kelan mukaan vielä kymmenen
vuotta sitten Suomen opintotuki oli hyvää
pohjoismaista tasoa.
Tanskan ja Suomen opintotukijärjestelmiä
kutsutaan opintorahajärjestelmiksi, joissa
opintotuki maksetaan pääosin suorana tukena opiskelijalle ja opintolaina on markkinaehtoinen. Islannissa tuki koostuu pelkästä
opintolainasta.
Suomalaisten koulumenestyksestä kansainvälinen konferenssi

(Helsingin Sanomat 22.02.2005)

Suomen opetushallitus järjestää ensi kuussa
konferenssin, jossa kerrotaan keskitetysti
Suomen peruskoulujärjestelmästä ja Pisan
tuloksista. Opetushallituksen hallintojohtaja
Kari Pitkäsen mukaan konferenssilla puretaan vierailupyyntöjä, joita opetushallitukselle on virrannut suomalaiskoululaisten menestyttyä erinomaisesti edellisessä Pisa-tutkimuksessa.

"Kokous on kansainvälinen eli tarkoitettu ulkomaalaisille. Se on maksullinen ja sitä on
markkinoitu vain ulkomaille", Opetushallituksen hallintojohtaja Kari Pitkänen perustelee.
Konferenssiin on tullut ilmoittautumisia jo lähes 200 osallistujalta, 26 eri maasta.
Pohjalainen: Lukukausimaksut ulkomaalaisille opiskelijoille jo tänä vuonna

(Helsingin Sanomat 23.02.2005)

Suomi aikoo asettaa lukukausimaksut Suomen yliopistoissa opiskeleville ulkomaalaisille
vielä tänä vuonna, kertoo sanomalehti Pohjalainen. Lehden ministeriölähteiden mukaan
asiasta on jo sovittu hallituspuolueiden kesken.
Lukukausimaksu koskisi opiskelijoita, jotka
ovat muiden kuin EU- tai Efta-maiden kansalaisia. Maksun suuruutta ei ole vielä sovittu,
mutta se on Pohjalaisen saamien tietojen
mukaan "huomattavan merkittävä".
Yliopisto-opinnoille tulee määräajat

(Suomen Sillan Uutisviikko 23/2005)
Eduskunta on hyväksynyt lainmuutoksen,
jolla rajoitetaan opiskeluaikoja korkeakouluissa ja yliopistoissa. Päätös syntyi hallituspuolueiden äänin 96 - 67.
Uuden lain mukaan ylempi korkeakoulututkinto pitää saada valmiiksi kahden vuoden
kuluessa tavoiteajasta, eli esimerkiksi viiden
vuoden tutkintoon on aikaa seitsemän vuotta. Vain alempaa korkeakoulututkintoa suorittavan jatkoaika on vain yksi vuosi. Kokonaisaikaan ei lasketa äitiys- ja isyysvapaasta
tai asevelvollisuuden suorittamisesta johtuvia poissaoloja. Opiskelija voi saada lisäaikaa opinnoille esittämällä toimivan suunnitelman opintojen loppuunsaattamiseksi.
Muussa tapauksessa hän menettää opiskeluoikeutensa.
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on katsonut, että opiskeluaikojen rajaamiseen ei
olisi ollut tarvetta. Uudistus koskee opintonsa syksyllä aloittavia opiskelijoita.
Joukko helsinkiläisopiskelijoita osoitti mustiin
pukeutumalla mieltään lakia vastaan eduskunnan lehtereillä. Noin nelikymmenhenkinen ryhmä nousi lehtereillä seisomaan, ja
vahtimestarit ohjasivat heidät ulos. Eduskunnan työjärjestyksen 66. pykälän perusteella mielenosoitukset täysistunnossa ovat
kiellettyjä, ja kieltoa valvotaan erittäin tiukasti.
Työryhmä esittää yhteishakua yliopistoihin

(Suomen Sillan Uutisviikko 23/2005)

Opetusministeriön työryhmän esityksessä
kaavaillaan, että yliopistoon voisi hakea yhteishakujärjestelmän kautta kahdesti vuodessa. Keväällä haettaisiin syksyllä alkavaan
koulutukseen ja vastaavasti syksyllä keväällä
käynnistyvään koulutukseen.
Yhdellä kertaa voisi pyrkiä enintään yhdeksään paikkaan. Hakija täyttäisi vain yhden
lomakkeen, johon hän laittaisi opiskelupaikat
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järjestykseen. Hakemuksen pystyisi jättämään myös sähköisesti.
Työryhmä esittää, että yhteishakujärjestelmä otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa.
Ensimmäinen vaihe toteutetaan lukuvuonna
2008 - 2009, jolloin tulisi sähköinen haku.
Lukuvuoden 2010 - 2011 valinnoissa järjestelmään lisätään hakijoiden sijoittamisajo.
Päävastuu opiskelijavalinnoista säilyisi edelleen yliopistoilla.
Muutoksen syynä on hallitusohjelman tavoite
nopeuttaa yliopisto-opintoja ja opintoihin sijoittumista.
Sähköinen palvelu kodin ja koulun väliseen
viestintään (Digitoday 08.02.2005)
Helsinkiläinen Ressun peruskoulu ottaa käyttöön kodin ja koulun väliseen viestintään tarkoitetun Sähköinen Reissuvihko -palvelun
yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen ja Hämeen tietotekniikkakeskuksen kanssa.
Sähköinen Reissuvihko -palvelu on jo käytössä useassa koulussa ympäri Suomen.
Ressun koulun pilotointi on kuitenkin osapuolten mukaan ainutlaatuinen hanke, koska
koulun 7C-luokan oppilaiden huoltajien ja
kaikkien heidän 14 opettajansa sekä koulun
rehtorin välillä tapahtuva viestintä tapahtuu
ensimmäistä kertaa kokonaan sirullisen henkilökortin avulla.
”Sähköisen Reissuvihon avulla voidaan helpottaa opettajien työtä ja varmistaa parempi
viestinnän turvallisuus ja henkilökohtaisuus
verrattuna oppilaan mukana kulkeviin paperilappuihin tai avoimeen sähköpostiviestintään”, Ressun peruskoulun rehtori Erja Hovén toteaa. Viestit voidaan kertapainalluksella lähettää myös koko luokan tai koko koulun oppilaiden tai huoltajien matkapuhelimiin. Viestejä ja tiedotteita voi haluttaessa
arkistoida muun muassa myöhempää käyttöä varten. Palvelun kautta myös huoltaja
voi viestiä turvatusti lapsensa opettajille.

Kroatian kansainvälisellä Zagreb Dox dokumenttielokuvafestivaalilla.
Melancholian 3 huonetta palkittiin Tel Avivissa ja Chicagossa

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2005)

Pirjo Honkasalon dokumenttielokuva Melancholian 3 huonetta on nyt palkittu Israelissa
ja Yhdysvalloissa. Tel Avivin DocAviv-dokumenttielokuvafestivaalilla filmi sai erikoismaininnan parhaan kansainvälisen elokuvan sarjassa. Chicagon kansainvälisellä
dokumenttifestivaalilla sille myönnettiin innovatiivisimman elokuvantekijän Arie & Bozena Zweig Innovation -palkinto.
Melancholian 3 huonetta on saanut kansainvälisillä festivaaleilla jo toistakymmentä palkintoa.
Elokuvan teatterilevitys alkaa Yhdysvalloissa
New Yorkin Film Forumissa huhtikuun lopulla.
Kalevalasta suunnitteilla filmi englanniksi

(Suomen Sillan Uutisviikko 21/2005)

Tuottaja Markus Selin suunnittelee Kalevalaan pohjautuvaa englanninkielistä suurelokuvaa. Solar Films -tuotantoyhtiön jättiprojektin suomenkielinen nimi on tällä hetkellä
Kalevala - Kullervon tarina.Elokuvan ohjaajaksi on nimetty musiikkivideo-ohjaaja Antti
Jokinen.
Cannesin elokuvajuhlia varten tehdyssä esittelymateriaalissa Solar Films kuvailee Kalevalaa eeppiseksi tarinaksi, jossa on sankareita, pimeyden voimia, taikuutta, uskomuksia
ja miekan voimaa.
Kalevala on Solar Filmsille jo toinen massiivista kansainvälistä budjettia vaativa elokuvahanke.
Tulossa viisi kotimaista pitkää animaatioelokuvaa (Helsingin Sanomat 11.03.2005)

Pirjo Honkasalon dokumenttielokuva Melancholian 3 huonetta jatkaa kansainvälistä menestystään. Nyt elokuva on palkittu sodan
mekanismien paljastamisesta Seeds of War
–palkinnolla Full Frame Documentary Film
Festivalilla Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa.

Suomessa on tekeillä peräti viisi pitkää teatterilevitykseen tarkoitettua animaatioelokuvaa. Määrä on huikea, sillä tähän mennessä
meillä on valmistunut vain yksi pitkä animaatioelokuva, Riitta Nelimarkan ja Jaakko
Seeckin Seitsemän veljestä (1979). Osa uusista elokuvista perustuu vanhoihin, koeteltuihin hahmoihin, osa taas aivan uusiin ideoihin. Yhteistä hankkeille on niiden korkea
hinta, vaikka uusi tekniikka onkin laskenut
kustannuksia.

Melancholia jakaa tunnustuksen Eugene Jareckin Why We Fight -elokuvan kanssa. Palkintoperusteissa todetaan Honkasalon paljastavan elokuvallaan ne siemenet ja mekanismit, joista sodat syntyvät. Palkinnon
sponsoroi kirjailija Walter Mosley.

Ensimmäisenä valmistunee Itse Valtiaat –
sarjan hahmoille perustuva Kylmä kalkkuna.
Lappiin sijoittuu elokuvista peräti kaksi: Way
to the Stars ja Maaginen kristalli. Menninkäisestä kertova Uni-Untamo liittyy tv-sarjaan.
Viides hankkeista on Röllin sydän.

Melancholian 3 huonetta on saanut kosolti
tunnustusta. Runsaan kuukauden aikana dokumentti
on
palkittu
Thessalonikin
kansainvälisellä
dokumenttielokuvafestivaalilla
Kreikassa,
Mar del Platan festivaalilla Argentiinassa ja

"1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa
ajatus suomalaisesta animaatiosta oli täydellisen epärealistinen", Röllin tuottaja Marko
Röhr arvioi. Nyt tilanne on eri: Disneyn hegemonia maailmalla on murtunut ja tekniikka on kehittynyt. "Enää ei tarvita kuuttasataa piirtäjää."

Melancholian 3 huonetta palkittiin Yhdysvalloissa (Helsingin Sanomat 13.04.2005)

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Heinähattu ja Vilttitossu Japaniin

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2005)
Kaisa Rastimon ohjaama Heinähattu ja Vilttitossu -elokuva tulee syksyllä teatterilevitykseen Japanissa. Suomessa suosittu perhe-elokuva on Japanissa suunnattu 16-35 vuotiaille sinkkunaisille. Elokuvan japanilainen levittäjä Ansur Pictures uskoo elokuvan
vetoavan erityisesti stressiin lievitystä kaipaaviin uranaisiin.
Suomessa Heinähattu ja Vilttitossun on nähnyt yli 300.000 katsojaa.
Elokuvien ikärajat internetissä

(Suomi.fi 14.04.2005)

Internetissä on avattu palvelu, josta selviävät yli 73.000 elokuvan ikärajat, Valtion elokuvatarkastamo kertoo. Verkkopalvelu on
tarkoitettu etenkin lasten vanhemmille, jotka
kaipaavat tietoa elokuvien ikärajoista.
Tuoreen kyselyn mukaan lähes kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista pitää
nykyistä elokuvien tarkastuskäytäntöä hyvänä. Myös ennakkotarkastuksessa määrättäviä ikärajoja pidetään sopivina.
Vastaajien käsityksen mukaan myös ikärajojen noudattaminen on parantunut niin elokuvateattereissa kuin videovuokraamoissakin. Toisaalta enemmistön käsitys ikärajojen
luonteesta on virheellinen. Yli kuusikymmentä prosenttia Tilastokeskuksen kyselyyn vastanneista luuli ikärajojen olevan suosituksia,
vaikka ne ovat tosiasiassa sitovia.
Pelien suositusikärajoja piti kyselyssä tarpeellisina yli yhdeksänkymmentä prosenttia
vastaajista.
Valtion
elokuvatarkastamon
www.vet.fi

verkkosivut

Antti Hyrylle 50. Eino Leinon palkinto

(Helsingin Sanomat 03.03.2005)

Viideskymmenes Eino Leinon palkinto on
myönnetty kirjailija Antti Hyrylle. "Antti Hyry
on aina ollut itsensä näköinen. Vuonna 1958
ilmestyneestä Maantieltä hän lähti –esikoisnovellikokoelmastaan saakka hän on tehnyt
horjumatta matkaa oman ominaislaatunsa
kanssa", kuvaili palkintoraati torstaina. ”Kun
Aitta vuonna 1999 ilmestyi, saattoi lopullisesti havaita sen suuren juonteen, joka johtaa Aleksis Kivestä Antti Hyryyn. Paras proosamme on aina ollut myös suurta runoutta”,
raati perusteli päätöstään.
Eino Leinon palkinto annetaan joko erittäin
arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä julkaisutoiminnasta. Palkinnon alaan
kuuluu kotimainen kirjallisuus ja kirjallisuuden tutkimus, kuitenkin ensi sijassa runous.
Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman mitalin ja Suomen kirjasäätiön antaman rahasumman, 5.200 euroa.
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Kirjallisuuden valtion palkinnot Tiihoselle ja
Kojolle (Suomen Sillan Uutisviikko 20/2005)
Tämän vuoden kirjallisuuden valtionpalkinnot on myönnetty kirjailija Ilpo Tiihoselle ja
kääntäjä Tuula Kojolle. Palkinnot ovat
15.000 euroa.
Tiihonen palkittiin runokokoelmastaan Largo.
Raadin mukaan Tiihonen ”yhdistää runoissaan uuden ja vanhan sekä tiivistää ja soinnuttelee, kiihdyttää ja hidastaa, luo suvantoja, joista käsin näkee aina tähtiin asti”. Kojo
palkittiin turkkilaisen Orhan Pamukin teosten
suomentamisesta suoraan turkin kielestä.
Aikaisemmin turkkilaisia kirjoja on käännetty
englanninkielisistä käännöksistä. Kojoa raati
pitää Pamukin teosten taitavana tulkkina.
Mika Ronkainen sai Hella 2004 -palkinnon

(Suomen Sillan uutisviikko 11/2005)

Elokuvaohjaaja Mika Ronkainen on saanut
tämän vuoden Hella 2004 -palkinnon dokumenttielokuvastaan Meän Kesä. Palkinto julkistettiin Tampereella TV2:ssa järjestetyssä
naistenpäivän seminaarissa.
Meän Kesä kertoo lappilaisen Anitta Kolehmaisen ja tämän dementoituneen isän ja
kahden lapsen paluusta vanhaan lapsuudenkotiin. Elokuva on aiemmin palkittu Valtion
elokuvataidetoimikunnan laatupalkinnolla ja
kunniamaininnalla Tromssan kansainvälisillä
elokuvafestivaaleilla.
Ronkaisen (s. 1970) aiempaa tuotantoa ovat
mm. dokumenttielokuvat Huutajat – Screaming Men ja Viimeiset Vuotoksella.
Hella Wuolijoen mukaan nimetty palkinto
myönnetään tasa-arvo- ja moninaisuuskysymyksiä
parhaiten
esille
tuoneen
Yleisradion kanavilla esitetyn ohjelman
tekijälle.
Aikakauslehdentoimittajat palkitsivat
Kantokorven (MTV3 01.03.2005)

Otso

Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitto
(SAL) myönsi journalistipalkinnon Taide-lehden päätoimittajalle Otso Kantokorvelle. Salli-palkinto, 1.500 euroa, annettiin nyt ensimmäistä kertaa.
Kantokorpi palkitaan Taide-lehden sisällöllisestä ja graafisesta uudistuksesta. Uudistuksessa Kantokorpi veti lehteä selkeästi journalistisempaan suuntaan, pois puhtaasta asiantuntija -ja taidepiirien sisäänlämpiävyydestä kohti taiteesta kiinnostuneita lukijoita,
kiittävät palkinnon antajat.
Suomalaiset lainaavat tauluja ahkerasti

(Yle 24 27.02.2005)

Suomeen on viime vuosina perustettu taidelainaamoita useisiin eri kaupunkeihin, ja monessa paikassa toiminta on laajenemassa.
Taidelainaamotoimintaa on ollut Suomessa
jo miltei kolmenkymmenen vuoden ajan.
Edelläkävijöitä ovat olleet Joensuussa ja
Lahdessa toimivat taidelainaamot.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Maan suurin taidelainaamo on Helsingissä,
Rikhardinkadun kirjastossa. Helsingin taiteilijaseuran ylläpitämä taidelainaamo on toiminut jo kymmenen vuotta. ”Taidelainaamot
ovat todella löytäneet paikkansa vasta viime
vuosina”, sanoo Helsingin taiteilijaseuran taidelainaamon hoitaja Eeva Muona.
”Lainaamot ovat nykyään tärkeä taiteen levittämiskanava. Kahdeksankymmentä prosenttia meiltä lainatuista tauluista päätyy lainaajien pysyvään omistukseen. Ihmiset kiintyvät lainaamiinsa tauluihin”.
Taidelainaamo toimii siis hieman kirjaston
tapaan. Teoksia voi lainata kotiseinälle kuukausimaksua vastaan. Lainasopimus on samalla osamaksusopimus: mikäli lainaaja ei
palauta teosta, hänestä tulee ajan mittaan
sen omistaja. Rikhardinkadun kirjaston taidelainaamossa teosten kuukausimaksut ovat
kymmenen ja sadan euron välillä. Yleisin
kuukausimaksu on kaksikymmentä euroa.
Vuoden kaunein kirja on Prinsessojen satuaarre (Helsingin Sanomat 17.03.2005)
Suomen kirjataiteen komitea on valinnut viime vuoden kauneimmaksi kirjaksi teoksen
Prinsessojen satuaarre. Katriina Kauppilan
toimittaman satukirjan on kuvittanut Kristiina Louhi. Graafisesta suunnittelusta, päällyksestä ja sidoksen muotoilusta vastaa Raija
Pitkänen ja teoksen on kustantanut Otava.
Raadin mukaan Prinsessojen satuaarre on
loistelias mutta ei korskea suurteos. "Pienet
vinjetit ja anfangit muodostavat hienon vastapainon kokosivun kuville. Myös lukijan
omille mielikuville jää tilaa. Rauhallinen ja
konstailematon typografia nostaa esiin
kuvien selkeät hahmot ja sommitelmat",
komitea
kiittelee
perusteluissaan.
Kirjataiteen komitea julkisti viime vuoden
kauneimman kirjan ja kirjavaliot torstaina
Helsingissä.
Kirjavalioiden
kokoelmaan
valikoitui 24 teosta 14 kustantajalta.
Sarjakuvan Puupäähattu Jii Roikoselle

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2005)

Sarjakuvan kotimainen pääpalkinto, Puupäähattu, on myönnetty Juha "Jii" Roikoselle.
Tunnustuksen jakaa vuosittain Suomen sarjakuvaseura.
Roikosen tunnetuin luomus on Jasso-kissa,
veikeä sanan säilän heiluttaja, joka tekee
puhuvan häntänsä kanssa selvää jälkeä lähiympäristöstään. Sarjakuvaseura toteaa palkintoperusteissaan, että Roikonen on omalta
osaltaan kaventanut kuilua niin sanotun valtavirtasarjakuvan ja vaihtoehtosarjakuvan
välillä.
Jii Roikonen (s. 1970) nousi Suomen sarjakuvakartalle 1990-luvun alun pienlehtiaallon
myötä.
Ola Fogelbergin (1894-1952) luoma sarjakuvahahmo Pekka Puupää aloitti taipaleensa
vuonna 1925. Sarjakuvan Puupäähattu jaettiin ensi kertaa vuonna 1972.

Tohtori Senni Timonen on Vuoden Elias

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2005)

Elias Lönnrot -seura on myöntänyt Vuoden
Elias -palkinnon Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran erikoistutkijalle, filosofian tohtori
Senni Timoselle. Palkintoperusteissa Timosta
kiitetään kansanrunouden monipuolisesta
tutkimustoiminnasta ja Elias Lönnrotin elämäntyön uskollisesta vaalimisesta sekä suomen kielen loistavasta käytöstä.
Monissa Timosen tutkimuksissa on korostunut suullisen tradition merkitys ja kansanrunoustutkimuksessa vähälle huomiolle jäänyt naisnäkökulma. Timosen väitöskirjassa
tuodaan esille kalevalamittaista lyriikkaa alkuperäisessä kansanomaisessa muodossaan.
Aku Ankka yhä aikakauslehtien ykkönen

(Helsingin Sanomat 07.04.2005)

Sanomalehdistä 40 prosenttia ja aikakauslehdistä 53 prosenttia kasvatti viime vuonna
levikkiään, kertoi Levikintarkastus torstaina.
Tilattavista aikakauslehdistä suurimmat ovat
Aku Ankka, ET- lehti, 7 päivää, Apu, Seura
ja Valitut Palat. Näiden lehtien suuruusjärjestys on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Aikakauslehtiryhmistä kasvua oli eniten sarjakuvalehdillä, potilasjärjestölehdillä sekä harrastelehdillä.
Sanomalehtien kokonaislevikki kasvoi viime
vuonna. Suurimmat ovat Helsingin Sanomat,
Ilta-Sanomat, Aamulehti, Iltalehti, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, Kaleva,
Kauppalehti, Keskisuomalainen ja Savon Sanomat. Sanomalehtien suuruusjärjestys on
pysynyt samana vuoden 2003 levikkeihin
verrattuna.
Esa-Pekka Salonen säveltää MM-fanfaarit

(Helsingin Sanomat 28.02.2005)

Säveltäjä ja kapellimestari Esa-Pekka Salonen tekee fanfaarit yleisurheilun maailmanmestaruuskisoihin Helsinkiin elokuussa. "Tarkoitus on säveltää yhdeksänsekuntiset kultahopea- ja pronssifanfaarit, joista voi jatkaa
suoraan voittajan kansallislauluun", hän kertoo. Salonen "tislaa" fanfaareista myös korkeintaan viisiminuuttisen orkesteriteoksen,
jonka hän johtaa MM-kisojen avajaistilaisuuden lopuksi.
Orkesterina on Helsingin kaupunginorkesteri,
joka myös nauhoittaa fanfaarit palkintojenjakoseremonioita varten. Säveltäjälle tilaisuus
on ainutkertainen. Esimerkiksi Aarre Merikannon tunnetuin sävellys on ilman muuta
Helsingin olympiakisojen fanfaari. "Olen
päättänyt, että jos jotain jostain lainaan, niin
siitä fanfaarista en ainakaan", Salonen hymähtää.
Saariaho säveltää oratorion Wieniin

(Helsingin Sanomat 13.04.2005)

Säveltäjä Kaija Saariaho on saanut valmiiksi
toisen oopperansa Adriana Materin. Esa-Pekka Salonen johtaa ja Peter Sellars ohjaa kantaesityksen keväällä 2006 Pariisin oopperassa Bastiljin oopperatalossa. Samassa talossa
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Saariaho kuunteli tiistaina Sellarsin ja Salosen yhteistyötä Richard Wagnerin Tristan ja
Isolde -oopperassa.
"Nyt tekeillä on oratorio Wienin juhlaviikoille
syksyksi 2006", Saariaho kertoi väliajalla.
"Oopperani ohjaajalla Peter Sellarsilla on
siellä taiteellisen johtajan tehtäviä, ja oratorio on hänen tilauksensa", Saariaho kertoi.
Oratorion orkesterina on Mahler-kamariorkesteri, ja muista esittäjistä kerrotaan myöhemmin.
Antti Jokinen ohjaa Anastacian videon

(Iltalehti 27.04.2005)

Kansainvälisen uran musiikkivideoiden ohjaajana tehnyt Antti Jokinen saa uuden sulan
hattuunsa. Jokinen ohjaa poptähti Anastacian videon Los Angelesissa.
Videolla Anastacia esittää yhdessä kitaristi
Ben Moodyn kanssa tuoreen laulun Everything Burns. Kappale kuullaan tulevan Ihmeneloset-elokuvan soundtrackilla. Marvelin
sarjakuvakirjaan perustuvasta elokuvasta
veikkaillaan kesän suurinta menestystä Yhdysvalloissa. Anastacian videokumppani Ben
Moody ei ole hänkään turha hahmo: mies on
menestyneen Evanescence-yhtyeen entinen
lauluntekijä.
Antti Jokinen on tehnyt parissa vuodessa
vaikuttavan määrän maailmantähtien videoita. Kuuluisasta päästä ovat Eminem, Will
Smith, Shania Twain, Celine Dion, Shaggy
sekä Korn ja Westlife. Kotimaan artisteista
Jokisen ohjauksessa ovat videoineet Nightwish ja Apocalyptica.
Jonnesta vuoden rock-stara Japanissa

(Iltalehti 07.02.2005)

Vaikutusvaltaisen japanilaisen rock-lehti
BURRNin lukijat ovat valinneet tamperelaisen Negative-yhtyeen nokkamiehen Jonne
Aaronin vuoden 2004 rock-tähdeksi.

Dannyn elämästä musikaali Raumalla

(Helsingin Sanomat 02.02.2005)

Ensi kesänä valmistuva uusi Rauman kaupunginteatteri avataan kahdella kantaesityksellä. Ensimmäisenä nähdään kotimainen
musikaali, joka kertoo musiikkineuvos Ilkka
Lipsasen alias Dannyn elämästä. Musikaali
seuraa Dannyn tietä suomalaisen show-viihteen pioneeriksi.
Marraskuussa on vuorossa Runoilijan talo.
Eeva-Liisa Mannerista kertova näytelmä perustuu Helena Sinervon samannimiseen Finlandia-palkittuun romaaniin. Näytelmän dramatisoi Virve Ojanne ja ohjaa Teemu Ojanne.
Dingo julkaisee uutta materiaalia 11 vuoden
tauon jälkeen

(Helsingin Sanomat 01.06.2005)

Dingo julkaisee uutta materiaalia 11 vuoden
tauon jälkeen. Levy-yhtiön mukaan veteraaniyhtyeen single Musta leski julkaistaan 8.
kesäkuuta ja uusi pitkäsoitto loppuvuodesta.
Dingo nähdään kesän aikana esimerkiksi
Raumanmeren Juhannuksessa ja Down By
The Laituri -festivaaleilla Turussa. Kesäkiertue alkaa Helsingistä perjantaina. Nykyisessä
kokoonpanossa soittavat Neumann ja Eve
sekä Ari Toikka, Erik Valkama ja Pekka Siistonen.
Suomalaisbändi keikkakieltoon Italiassa

(Iltalehti 23.05.2005)

Helsinkiläisen Impaled Nazarene -bändin keikat Italian Veronassa ja Reggio Emiliassa
jouduttiin siirtämään eri kaupunkeihin katolisten vastustuksen vuoksi. Jopa rajuihin
mielenilmauksiin johtanut tapahtumasarja
sai alkunsa jo viime viikolla, kun yhtyeen julisteet ilmaantuivat kaduille. Katoliset pitivät
suomalaisten sanoituksia uskontoaan loukkaavina.

Lauantai-illan loppukisan televisiointia Ukrainan pääkaupungista Kiovasta seurasi 150
miljoonaa katsojaa. Kiovassa sadat tuhannet
ihmiset olivat kokoontuneet Itsenäisyyden
aukiolle katselemaan tapahtumaa valkokankailta.
URHEILU-UUTISET
Kimi Räikkönen voitti Monacossa

(Suomen Sillan Uutisviikko 21/2005)
McLaren-tallin Kimi Räikkönen voitti formula
ykkösten Monacon-GP:n ylivoimaisesti sunnuntaina. Paalupaikalta lähtenyt Räikkönen
johti kilpailua lähdöstä maaliin asti.
Toiseksi kisassa tuli Williamsin Nick Heidfeld
ja kolmas oli Williamsin Mark Webber. Neljänneksi ajoi Renault’n Fernando Alonso.
Räikkönen on kolmas suomalainen Monacon
GP:n voittaja. vuonna 1983 voiton vei Keke
Rosberg ja vuonna 1998 Mika Häkkinen.
MM-pisteissä johdossa on Alonso 49 pisteellä, toisena on Räikkönen 27 pisteellä ja kolmantena Jarno Trulli 26 pisteellä. Räikkösen
nykyinen tallikaveri Juan Pablo Montoya on
Giancarlo Fisichellan kanssa jaetulla kahdeksannella sijalla 14 pisteellä. Ferrarin
Michael Schumacher on yhdeksäs 12 pisteellä ja Räikkösen ja Mika Häkkisen entinen tallikaveri David Coulthard kymmenes 10 pisteellä.
Kärpät uusi mestaruutensa

(Iltalehti 18.04.2005)

Vahvassa menestysputkessa luisteleva Oulun
Kärpät kukisti neljännessä loppuottelussa
Helsingin Jokerit maalein 0-2 ja voitti Suomen mestaruuden otteluvoitoin 3-1.
Suomi putosi jääkiekon finaaleista

(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2005)

Kreikka on voittanut Eurovision laulukilpailun
kappaleella My Number One. Suomi putosi
kisasta jo välierissä. Viisukilpa käytiin tänä
vuonna 50. kerran.

Suomen pelit jääkiekon MM-turnauksessa
Itävallassa päättyivät torstaina, jolloin Suomi
hävisi Venäjälle puolivälierissä rangaistuslaukauskisan jälkeen 4-3 (2-3, 1-0, 0-0, 0-0,
1-0). Ottelu oli varsinaisen peliajan ja lisäajan jälkeen tasan 3-3. Venäjä voitti rangaistuslaukauskisa 3-2. Maanantaina Suomi ja
Latvia pelasivat tasapelin 0-0.

Elena Paparizoun esittämä voittajakappale
sai 230 pistettä. 39:stä kisaan osallistuneesta maasta kymmenen antoi kappaleelle täydet 12 pistettä. Voitto oli Kreikan ensimmäinen.

Kyseessä oli jo kolmas kerta peräkkäin, kun
neljä mitalia vuosina 1998-2001 voittanut
Suomi putosi MM-kisoissa jo puolivälierissä.
Näissä kisoissa Suomi onnistui voittamaan
vain Tanskan ja Ukrainan.

The Rasmus menestyi lähinnä vuonna 2003
julkaistun Dead Letters -albumin myynnin
ansiosta. Kiekkoa on toistaiseksi myyty 1,5
miljoonaa kappaletta.

Voittaja päihitti 38 pisteellä Maltan kappaleen Angel, jonka esitti Chiara. Kolmas oli
Romanian Luminita Anghel & Sistem
kappaleella Let Me Try.

MM-kullan vei Tshekki voittamalla loppuottelussa Kanadan maalein 3-0. Venäjä voitti kisoissa pronssia kaadettuaan Ruotsin maalein
6-3.

The Rasmukselle hävisivät monet nimekkäät
eurooppalaisbändit, kuten ruotsalainen The
Hives ja saksalainen Rammstein.

Ruotsi oli loppukisassa 19. sijalla, mutta lohtua tuonee se, että Elena Paparizou on syntynyt ja kasvanut Göteborgissa. Hän on
myös esiintynyt Euroviisuissa ennenkin,
vuonna 2001, jolloin hän oli Antique – yhtyeensä kanssa kolmas.

Helsingin seutu odottaa MM-kisoista suurta
hyötyä (Helsingin Sanomat 17.04.2005)

Vuonna 2002 lukijoiden valinta kohdistui
Mötley Crüen Nikki Sixxiin, vuonna 2003 Jon
Bon Joviin.
The Rasmus on Euroopan paras vientibändi

(Suomen Sillan Uutisviikko 22/2005)

Amerikkalainen musiikkilehti Billboard on listannut Euroopan kovimmat vientiyhtyeet.
European Ball Breaker listan mukaan The
Rasmus oli Euroopan eniten kotimaansa ulkopuolella levyjä myynyt yhtye. Nightwish oli
listan neljäs ja HIM oli sijalla 33.

The Rasmuksen uusi levy Hide From The
Sun julkaistaan 12. syyskuuta.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kreikka voitti Eurovision laulukilpailun

(Yle 24 Online 26.05.2005)

Helsinki, Espoo ja Vantaa odottavat saavansa maailmanlaajuista julkisuutta elokuun
yleisurheilun MM-kisojen yhteydessä. Kisat
televisioidaan ympäri maailmaa ja kisakau-
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punki Helsinki pyrkii nousemaan esille, yhteyspäällikkö Tuulikki Becker Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimistosta
kertoo.
Esimerkiksi maratonreitti on suunniteltu niin,
että se tuo esiin kaupungin parhaat puolet.
Espoo ja Vantaa haluavat myös osansa maailmanlaajuisen tv-yleisön huomiosta. Elinkeinoelämä hyötyy kisoista. Hotellit ovat pääkaupunkiseudulla täysiä, yhden kisaturistin
arvioidaan jättävän Suomeen jopa 200 euroa
oleskeluvuorokautta kohti.
Urheilun ulkomaalaiskiintiöt murtuvat EU:ssa

(Helsingin Sanomat 12.04.2005)

EY-tuomioistuin on avannut ovet EU:hun
suurelle joukolle ulkomaisia palloilijoita. Tuomioistuin antoi tiistaina päätöksensä venäläistä jalkapalloilijaa Igor Simutonkovia koskeneessa jutussa ja tulkitsi urheilun ulkomaalaiskiintiöt EU:n ja Venäjän välisen työsopimuksen vastaiseksi. 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 vuodelta 1994
sopimus, joka kieltää syrjinnän työnhaussa.
Espanjalaisesta tuomioistuimesta pallo heitettiin Luxemburgiin Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimelle.
EY-tuomioistuimen päätöksen mukaan venäläisiin urheilijoihin on sovellettava samoja
sääntöjä kuin EU-maista tuleviin pelaajiin.
EU on solminut työsopimuksen Venäjän lisäksi 77 Afrikan, Karibian ja Tyynen valtameren alueen maan kanssa.
Rogge: Kreikkalaisten tapaus ei ohi

(Yle 24 Online 01.04.2005)

Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) puheenjohtaja Jacques Rogge sanoo olevansa
varma, että dopingista epäiltyjen kreikkalaisjuoksijoiden Katerina Thanoun ja Kostas
Kenterisin tapaus ei ole loppuunkäsitelty.
Kreikan yleisurheiluliitto vapautti Thanoun ja
Kenteriksen dopingepäilyistä kaksi viikkoa
sitten. Kaksikon epäiltiin vältelleen dopingtestiä Ateenan olympiakisojen alla. Kreikan
yleisurheiluliitto rankaisi vain kaksikon valmentajaa Kristos Tzekosia, joka sai neljän
vuoden toimitsijakiellon. Kansainvälisellä
yleisurheiluliitolla (IAAF) on oikeus valittaa
Kreikan yleisurheiluliiton päätöksestä urheilun kansainväliseen välitystuomioistuimeen
CAS:iin.
”Odotamme IAAF:n päätöstä piakkoin. Viikon tai kahden sisällä tiedämme, mitä IAAF
tekee. En halua ennakoida IAAF:n päätöstä,
mutta varmaa on, ettei tämä tapaus ole
ohi”, Rogge sanoi. ”KOK:lla on vielä mahdollisuus avata tapaus, jos Kenteris ja Thanou
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

yrittävät osallistua Pekingin vuoden 2008
olympialaisiin”, Rogge arvioi.
TERVEYS
Suomen terveydenhuollon menot alhaiset
(Suomen Sillan Uutisviikko 18/2005)
Suomessa terveydenhuoltomenojen osuus
bruttokansantuotteesta on EU-maiden kolmanneksi pienin, käy ilmi Suomalaisten terveys -kirjasta.
Suomalaisten elinikä on kasvanut runsaassa
30 vuodessa kahdeksalla vuodella. Osa sairauksista on voitettu, mutta terveyserot eri
väestöryhmien välillä ovat lisääntyneet ja
osa terveysongelmista on pahentunut. Lisäksi kansanterveyttä uhkaavat väestön ikääntyminen, lasten ja nuorten terveysongelmat
ja rahan puute.
1970- ja 80-luvuilla kunnat ja valtio nostivat
Suomen terveydenhuollon eurooppalaisittain
katsoen etusijalle, mutta viime vuosikymmenellä tehtävät ovat jääneet yhä enemmän
yksittäisten kuntien vastuulle.
Suomalaiset uskovat palavansa
työssä (MTV3 02.03.2005)

loppuun

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuore tutkimus kertoo, että ihmissuhteet, terveys ja
toimeentulo tekevät suomalaiset onnellisiksi.
Työelämän koemme kuitenkin uuvuttavaksi.
Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta arvioi
työn polttavan ihmiset ennenaikaisesti loppuun, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreesta arvo- ja asennetutkimuksesta.
Evan teettämän kyselyn mukaan kaipuu
eläkkeelle osoittautuu myös vahvaksi, sillä
kaksi kolmesta aikoo jatkaa työelämässä
enintään 63-vuotiaaksi.
Tutkimuksen mukaan useimmat suomalaiset
arvioivat kuitenkin olevansa vähintäänkin
melko onnellisia. Onnen tärkeimpiä osatekijöitä suomalaisille ovat tutkimuksen mukaan
hyvät ihmis-, erityisesti perhesuhteet, hyvä
terveys ja turvattu toimeentulo. Sen sijaan
vauraus tai hyvä sosiaalinen asema eivät tee
suomalaisia onnellisiksi. Raportin tulokset
perustuvat 2264 henkilön antamiin vastauksiin. Aineisto kerättiin kirjallisena kyselynä
postitse marras-tammikuun välisenä aikana.
Kyselyn alkuperäisenä kohdejoukkona oli
5000 väestörekisteristä satunnaisesti poimittua 18-70 -vuotiasta henkilöä.
Tulosten luottamusväli on koko aineiston tasolla 12 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tutkimuksen toteutti Yhdyskuntatutkimus.
Lama-aika kaksinkertaisti nuorukaisten itsemurhat (Helsingin Sanomat 22.02.2005)
Murrosikäisten poikien itsemurhat yli kaksinkertaistuivat lamavuosina 1990-1991. Tiistain Aamulehti kertoo vielä julkaisemattomasta Tampereen yliopistossa tehdystä tapaturmatutkimuksesta, jossa selvitettiin mm.
nuorten itsemurhien määrää vuosina 1971-

2002. Poikien lamavuosien käyttäytymisen
taustalla ovat tapaturmatutkija Ville Mattilan
mukaan perheiden ahdistus ja taloudellinen
ahdinko.
Lamavuosina itsemurhan teki vuosittain 47
poikaa sadastatuhannesta, kun luku muina
tutkimusvuosina oli noin 20, Mattila sanoo.
Tyttöjen ja alle 15-vuotiaiden poikien itsemurhien määrässä ei ollut laman aikana vastaavaa piikkiä. Kaikkiaan 10-19-vuotiaiden
suomalaisten nuorten itsemurhien määrä on
pysynyt samalla tasolla vuosina 1971-2002.
Poikien huono koulumenestys ennustaa tutkimuksen mukaan tapaturmakuolemaa. Heillä on tutkimuksen mukaan nelinkertainen
riski kuolla tapaturmaisesti verrattuna parhaiten menestyviin poikiin. Tutkimus on osa
lääketieteen lisensiaatti Mattilan vielä tarkastamatonta väitöskirjatutkimusta.
Lääketehtaat aiotaan panna pudottamaan
hintojaan (Helsingin Sanomat 22.02.2005)
Lääketehtaat aiotaan ensimmäistä kertaa
Suomessa pakottaa laskemaan tukkuhintojaan, jotta lääkekulujen raju kasvu saataisiin
katkaistua tai ainakin loivennettua.
Viiden prosentin tukkuhintojen lasku toisi
Kelan lääkekorvausmenoihin 20–30 miljoonan euron säästön. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan laajaa lakipakettia, joka sisältää yleisen hinnanalennuksen lisäksi
lääkekorvausten muuttamisen, apteekkimaksun puolittamisen ja lääkäreiden reseptikäytännön uudistamisen.
Lääkekorvauksia suunnitellaan muutettavaksi niin, että nykyinen peruskorvaus laskisi 50
prosentista 40:een ja erityiskorvaus 75:stä
60:een. Kun ostokertakohtaiset omavastuut
poistettaisiin, eivät potilaiden kulut kasvaisi.
Ministeri Sinikka Mönkäre (sd) pitää tärkeänä, etteivät potilaiden kulut kasva. Hän haluaa säilyttää myös muutamat elintärkeät
lääkkeet kokonaan korvattavina.
Suomalaiset elävät entistä terveellisemmin

(Helsingin Sanomat 28.02.2005)

Kansanterveyslaitoksen uuden tutkimuksen
mukaan suomalaiset söivät viime vuonna entistä enemmän tuoreita kasviksia ja liikkuivat
hieman edellisvuotista enemmän. Kolmannes
ilmoitti vähentäneensä rasvan määrää ja viidennes muuttaneensa rasvan laatua. Suomalaiset tupakoivat yhtä paljon kuin ennenkin, mutta valtaosa tupakoijista oli huolissaan tupakoinnin terveyshaitoista. Alkoholia
suomalaiset joivat viime vuonna enemmän
kuin vuonna 2003.
Kansanterveyslaitos on tutkinut suomalaisten terveyttä ja elintapoja vuodesta 1978.
Alkuvuosista tähän päivään on tapahtunut
paljon myönteistä. Suurin muutos koskee ravintorasvojen kulutusta. Sekä leivän päällä
että ruoanlaitossa käytetään valtaosin terveellisiä kasvisrasvoja ja -öljyjä. Terveelliset
ruokatottumukset ovat levinneet Uudeltamaalta muualle Suomeen. Uudenmaan ja
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muun Suomen välinen ero on enää vähäinen.
Epäterveellisimmistä ruokailutottumuksista
raportoivat Länsi-Suomessa asuvat. Ennen
epäterveellisemmin syöneet itäsuomalaiset
syövät nyt jopa muita terveellisemmin. Terveelliseksi määritellyt ruokatottumukset sisältävät neljä kohtaa. Vastaaja käyttää päivittäin kasviksia, välttää rasvaista maitoa,
käyttää kevytlevitettä tai ei mitään leipärasvaa, mies syö vähintään kuusi viipaletta leipää, nainen viisi.
YK: Lääkkeiden laiton kauppa lisääntyy internetissä (MTV3 02.03.2005)
YK:n raportin mukaan kauppaa käydään internetissä usein nimenomaan rauhoittavilla
ja piristävillä aineilla, jotka ovat alttiita väärinkäytölle.
Lääkkeiden laiton internetkauppa lisääntyi
nopeasti viime vuonna, varoittaa YK:n alainen Kansainvälinen huumevalvontaneuvosto
INCB. Järjestö kertoo vuosiraportissaan, että
internetin kautta myydään laittomasti useita
miljardeja lääkeannoksia vuodessa. Lääkeostot kuljetetaan perille postitse, mistä on tullut vaihtoehtoinen huumeiden salakuljetustapa. Internetapteekit mainostavat ja myyvät
laittomasti ilman reseptejä yhä enemmän
uni- ja mielialalääkkeitä.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Suomi alkaa varoittaa turisteja tekstiviesteillä (Suomen Sillan Uutisviikko 14/2005)
Suomi suunnittelee ympärivuorokautista
luonnononnettomuuksien varoitus- ja hälytysjärjestelmää, jossa käytettäisiin kaikkia
sähköisen tiedonvälityksen muotoja. Suomalaisturisteja varoitettaisiin erityisesti massatekstiviesteillä. Liikenne- ja viestintäministeriö on jo käynnistänyt lainmuutokset, joita
tekstiviestien käyttäminen hälytyksiin vaatii.
Varoitusjärjestelmän valmistelu alkoi tammikuun puolivälissä, ja käyttöön järjestelmän
pitäisi tulla vuodenvaihteessa Sen perustaminen maksaa 1,7 miljoonaa euroa ja vuotuinen käyttö noin 1,2 miljoonaa euroa. Rahat ministeriö aikoo hakea seuraavasta lisäbudjetista.
Varoitus- ja hälytyskeskuksen perustaisivat
yhdessä Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos sekä Helsingin yliopiston seismologian
laitos.
Habbo Hotel valittiin parhaaksi viihdesivustoksi Espanjassa

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2005)

Suomalaisen Sulake Corporation Oy:n ideoima ja luoma Habbo Hotel -pelikonsepti on
valittu 275 kilpailijan joukosta Espanjan parhaaksi viihdesaitiksi. Habbohotel.es – peliyhteisön voittaman kilpailun järjesti Espanjan
internet-käyttäjien yhdistys AUI. Lopullisen
valinnan tekivät espanjalaiset internetin
käyttäjät äänestämällä.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Habbo Hotel -verkkopelissä osallistujat luovat itselleen virtuaalisen hahmon, joka seikkailee hotellissa muiden hahmojen kanssa.
Sulake on luonut paikalliset Habbo Hotelit jo
16 maahan.
Tulevaisuudessa Sulake aikoo laajentaa
Habbo-tuotebrändin koskemaan myös mobiilipelejä ja -sisältöä, animaatiosarjaa sekä erilaisia fyysisiä tuotteita. Sulake työllistää noin
180 ihmistä.
Eltel ja CCC presidentin suosiossa

(Digitoday 04.03.2005)

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen jakoi
vuoden 2004 kansainvälistymispalkinnot kolmelle kansainvälisessä toiminnassa menestyneelle yritykselle.
Finpron mukaan kaikki palkitut edustavat
uutta osaamista, menestyksen löytämistä
toimialan kapeasta sektorista. Palkitut yritykset ovat espoolainen sähkö- ja televerkkoihin
erikoistunut Eltel Networks Corporation, oululainen ohjelmistotaloryhmä CCC Group
(Suomen 3C Oy) ja porvoolainen öljytuhojen
torjuntalaitteita valmistava Lamor Corporation.
Finpro valitsee vuosittain palkinnonsaajaehdokkaat, ja Finpron hallitus tekee ehdotukset
palkinnonsaajista tasavallan presidentille
kuultuaan Suomalaisen Työn Liittoa. Varsinaiset palkinnot lahjoittaa Suomen Messusäätiö.
Suomi kuudes Euroopan laajoilla kaistoilla

(Digitoday 07.03.2005)

Melkein kolmasosalla suomalaisista kotitalouksista on laajakaistayhteys. Suomen 31
prosentin lukema oikeuttaa kuudenteen sijaan Euroopan laajuisessa laajakaistavertailussa. Takavuosien tähtimaa Ruotsi putosi
seitsemänneksi.
Suomessa tavoitteena on ollut miljoona laajakaistaliittymää tämän vuoden loppuun
mennessä. FiComin mukaan tavoite näyttäisi
toteutuvan.
Tutkimuslaitos Eiton tuoreen selvityksen mukaan eniten laajakaistayhteyksiä on Hollannin kotitalouksilla. Alankomaissa peräti 44
prosenttia kodeista on yhdistetty verkkoon.
Seuraavat sijat menevät Sveitsiin 40 prosentilla ja Belgiaan 38 prosentilla. Suomen ohittavat vielä Tanska ja Norja, joissa lukemat
ovat 38 ja 32 prosenttia. Ruotsalaisilla kotitalouksilla lukema on nykyään 30 prosenttia.
Kymmenen joukkoon mahtuvat vielä suuret
EU-maat Ranska, Espanja ja Iso-Britannia.
Näissä maissa noin neljännes kodeista omistaa laajakaistayhteyden.
Lomakohteiden UV-säteily selviää Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta

(Digitoday 12.04.2005)

Ilmatieteen www.ilmatieteenlaitos.fi/UVI laitoksen Internet-sivujen UVI-palvelusta voi
nyt tarkistaa 25 eurooppalaista paikkakuntaa
koskevat UV-indeksiennusteet. Mukana on

suosittuja lomakohteita, kuten Ateena, Budapest, Pariisi, Rhodos ja Palma de Mallorca.
Sivuilta näkee edelleen myös päivittäiset UVhavainnot ja -ennusteet kuudelta paikkakunnalta eri puolilta Suomea.
Kesäkaudella Suomen UV-indeksiennusteita
ja UV-havaintoja kerrotaan myös YLE Radio
Suomen ja Radio Vegan sääennusteiden yhteydessä. Tietoa UV-indeksistä on saatavissa
myös Ilmatieteen laitoksen palvelevalta meteorologilta.
UV-indeksi eli UVI ilmoittaa auringon haitallisen UV-säteilyn määrän yhdellä luvulla.
Yleisöpuhelimet jäämässä historiaan

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2005)
Suuri osa yleisöpuhelimista lakkaa vuoden
kuluessa toimimasta, kun TeliaSonera poistaa puhelinkoppinsa. Elisa on luopumassa
yleisöpuhelimistaan vuosikymmenen loppuun mennessä.
YLE:n tv-uutisten mukaan puhelinyhtiöt ovat
ajamassa alas koko kiinteää
lankapuhelinverkkoa. TeliaSoneran tavoitteena on luopua kaikista Suomen 1,5 miljoonasta puhelintolpasta, ja siirtää kaikki
asiakkaat käyttämään langattomia palveluja.
MUUT UUTISET
Toimittaja Jukka Kajava kuollut

(Suomen Sillan Uutisviikko 21/2005)
Toimittaja Jukka Kajava kuoli tiistaina 17.
toukokuuta sairauskohtaukseen työmatkallaan Berliinissä. Hän oli kuollessaan 62vuotias ja oli Berliinissä seuraamassa saksalaisen teatterin jokavuotista Theatertreffenkatselmusta.
Kajava tunnettiin Helsingin Sanomien televisio- ja radiokriitikkona vuodesta 1967 alkaen. Lehden palvelukseen hän siirtyi vakinaisesti 1978, jolloin hänestä tuli Helsingin Sanomien teatteri- ja televisiotoimittaja.
Työtään hän oli vakaasti aikonut jatkaa eläkeikään asti. Häntä voidaan pitää yhtenä
maan tunnetuimmista kriitikoista.
Kirjoittamisen ohessa hänet tunnettiin myös
näyttämöltä. Ohjaustöistä ensimmäinen oli
Åbo Svenska Teateriin 1972 yhdessä Antti
Einari Halosen kanssa tehty operetti Iloinen
leski. Helsingin kaupunginteatteriin hän ohjasi Gilgameshin, Intimiteatteriin musikaalin
Cabaret, Jussi Kylätaskun Runarin ja Kyllikin
sekä Maaria Blomman.
Elokuvaohjaaja Armand Lohikoski on kuollut

(Helsingin Sanomat 20.03.2005)

Elokuvaohjaaja Armand Lohikoski on kuollut.
Hän kuoli sunnuntaina Helsingissä Laakson
sairaalassa 93-vuotiaana lyhyen sairauden
jälkeen. Lohikoski muistetaan eritoten Pekka
Puupää -elokuvien ohjaajana, mutta hän ohjasi Suomi-Filmi-yhtiölle myös muita elokuvia
1950- ja -60-luvuilla.

19

Lohikoski syntyi 3. tammikuuta 1912 Astoriassa, Yhdysvalloissa. Hän muutti 1921 vanhempiensa kera Suomeen. Lohikoski toimi
raittiuslehdissä 1930-luvun loppupuolella.
Hän työskenteli 1942–45 Yleisradiossa,
1946–50 Metro Goldwyn Mayer Filmsin Helsingin toimiston konttoripäällikkönä ja toimitusjohtajana.

Kaikkia ajassa liikkuvia sanoja ei sanakirjakaan ehdi aina saada sivuilleen. Muun muassa salarakas ja tsunami eivät ehtineet mukaan Kielitoimiston sanakirjaan. ”Sanakirja
on aina väistämättä hieman vanhentunut ilmestyessään, sillä kielen kehitys on niin ripeää”, Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja
Eija-Riitta Grönros sanoo.

Lohikosken aktiivisin elokuvaura oli 1953–59
kirjoittajana ja ohjaajana Suomen Filmiteollisuudessa. Tällöin hän ohjasi 17 kokoillanelokuvaa. Hän kirjoitti 1993 omaelämäkerrallisen teoksen Mies Puupää -filmien takaa.

Päätoimittaja Grönrosin mukaan uuteen sanakirjaan on otettu mukaan runsaasti puhekielen ilmaisuja, sillä niiden käyttö on nykyisin tavallista myös kirjallisissa yhteyksissä.
Vanhojen sanojen kuten formaatin, madon,
mäyräkoiran ja palomuurin uudet merkitykset on otettu sanakirjassa huomioon. Samoin on vanhentuneiden termien kuten holhoojan ja televisioluvan nykyaikaiset vastineet lisätty teokseen.

Arto Melleri kuollut

(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2005)
Kirjailija-runoilija Arto Melleri kuoli perjantaina 13.5. Helsingissä 48-vuotiaana.
Melleri loukkaantui vakavasti jäätyään auton
alle seitsemän vuotta sitten, ja puoli vuotta
sitten tapahtunut kaatuminen pahensi hänen
kolarissa saamaansa aivovammaa. Melleri
joutui kaatumisensa jälkeen sairaalahoitoon
ja kuoli myös sairaalassa.
Arto Melleri teki läpimurtonsa vuonna 1978
esikoiskokoelmallaan Schlaageriseppele. Hän
sai Finlandia-palkinnon vuonna 1991 kokoelmastaan Elävien kirjoissa. Vuonna 2001
häneltä valmistui teos Kummitusjutun ilmakehä ja viime vuonna runokokoelma Arpinen
lemmen soturi.
Veikko Hursti kuollut

(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2005)
Köyhien ja alkoholistien auttamiselle elämänsä omistanut Veikko Hursti on kuollut
kotonaan Helsingissä 80-vuotiaana äkilliseen
sairauskohtaukseen.
Hurstin johtama toimintakeskus on vuosien
ajan mm. järjestänyt köyhien ja kodittomien
joulujuhlia Töölön Kisahallissa ja toimittanut
paketteja köyhiin perheisiin. Hurstille on
myönnetty mm. kultainen Helsinki-mitali ja
yleisöäänestyksissä hänet on valittu Vuoden
stadilaiseksi.
Sanakirjojen uudet sanat kertovat ajan ilmiöistä (MTV3 02.03.2005)
Aina kun julkaistaan uusi suomen kielen sanakirja, antavat sanakirjaan lisättävät uudet
sanat hyvän yleiskuvan ajassa liikkuvista
tuoreista asioista ja ilmiöistä.
Niin on nytkin, sillä tiistaina esiteltyyn uuteen Kielitoimiston sanakirjaan on lisätty
muun muassa sellaisia sanoja kuin ekspatriaatti, globalisaatio, ikäjohtaminen, infoähky, mielialalääke ja pätkätyö. Tietotekniikan
kasvanut merkitys suomalaisessa nykykulttuurissa näkyy sanakirjassa selvästi, sillä siihen on lisätty muun muassa ilmaisut chattailu, digiboksi, hakukone, handsfree-laite, kuvaviesti, nettiosoite ja roskaposti. Uusia vapaa-ajanviettomuotoja ei uudissanoissa ole
unohdettu, sillä sanakirjaan ovat päässeet
myös ilmaisut elämysmatkailu, hiihtoputki,
sauvakävely, sixpack ja sohvaperuna.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Myös sanojen tyyliluokituksia on muutettu.
”Monet aiemmin leikilliseksi koetut ilmaisut
kuten kulutusjuhla, työnarkomaani ja uusavuton ovat nykyisin normaaleja yleiskielen
ilmaisuja”, Grönros sanoo.
Uudessa sanakirjassa on huomioitu myös
suomen kielen lautakunnan tekemät päätökset, joiden mukaan muun muassa uutisoida
ja entisöidä ovat täysin hyväksyttäviä suomen kielen ilmaisuja. Samoin on esimerkiksi
konsultoida-verbin eri merkitykset huomioitu.
Kielitoimiston sanakirjaan liitetty asutusnimihakemisto on Grönrosin mukaan tervetullut,
sillä paikkakuntien sijataivutukset ovat suomen kielessä perin hankalia. ”Esimerkiksi
Isokylä, joita Suomessa on parikymmentä,
saattaa taipua Isossakylässä, Isokylässä tai
Isollakylällä”, Grönros havainnollistaa. Kielitoimiston sanakirjassa käytetään kustakin
paikkakunnasta sitä taivutusta, mitä paikkakuntalaiset itse käyttävät.
Uusia sanoja Kielitoimiston sanakirjassa:
aikatauluttaa, alamäkiajo, alvi, arvokeskustelu, baarikärpänen, benchmarking, bilettää,
biojäteastia, brändi, caffe latte, caprihousut,
chattailu, digikamera, ekspatriaatti, eläinaktivismi, eläkepommi, elämysmatkailu, ensikymmenluku, EU-kansalainen, fatwa, geenikartta, globalisaatio, haahuilla, halinalle, hallitustenvälinen, handsfree-laite, hiihtoputki,
hypermarket, ikäjohtaminen, infoähky, irkata, issikka, kadunkaluste, katu-uskottava,
kettutyttö, kielipesä, kirkasvalolamppu, konemusiikki, kotouttaa, kuvaviesti, laajakuvatelevisio, laatuaika, laihuushäiriö, larpata, lumikenkäily, luomuviini, luottamusnainen, lähestymiskielto, mentoroida, meänkieli, mielialalääke, mummonmarkka, nettiosoite, oppija, pahis, paikannin, pullantuoksuinen, pätkätyö, roskaposti, sauvakävely, selain, sixpack, slangintaa, sohvaperuna, tavis, tinnitus, tosi-tv, unikoulu, uraohjus, vahvuusalue, verkkojulkaisu, yhteishuoltajuus, ätmerkki, äänimerkki, öljynkeräin
Suomi kahmi mitaleita ammattitaidon MMkisoissa (Digitoday 03.06.2005)

tietokone ja verkot -lajin Suomen mestari
Tomi Miettunen toi lajin MM-pronssimitalin
Suomeen. WorldSkills -tapahtuman kautta
Cisco Systems panostaa tietotekniikkaosaamisen kehittämiseen.
Suomen Cisco teki valmennuksessa yhteistyötä Turun Ammatti-instituutin kanssa. Lähes kaikissa WorldSkillsin 40 lajissa edustettuna ollut Suomen joukkue ylitti tavoitteensa
ottamalla kahdeksan mitalia (kultaa 4, hopeaa 1, pronssia 3) sekä 17 diplomia.
Ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa 26. 29.5. järjestetyt WorldSkills -ammattitaidon
MM-kilpailut keräsivät Helsinkiin lähes 700
alansa huippua. WorldSkills-kisojen kilpailijat
ovat alle 23-vuotiaita. Katsojia Helsingin
Messukeskukseen tapahtuma kokosi yhteensä lähes 120.000.
Kisoissa on 39 virallista kilpailulajia; ne edustavat tekniikan, teollisuuden ja palvelujen
aloja. Tietotekniikkaan liittyviä virallisia lajeja
ovat muun muassa tietokone ja verkot,
Web-suunnittelu ja informaatioteknologia.
Miettusen tuoman pronssin lisäksi Suomi sai
kultaa putkiasennuksesta, automaatioasennuksesta, floristiikasta ja kuljetustekniikasta,
hopeaa maalaus ja tapetointi-lajista sekä
pronssia hiusmuotoilusta ja yleisestä sähköasennuksesta.
Tietokone ja verkot -lajin voitti Singapore,
hopea meni Kanadaan. Cisco tukee sekä
kansallisesti että kansainvälisesti sekä koko
tapahtumaa että sen tietokone ja verkot –lajia, muun muassa Cisco Networking Academy -koulutusohjelmallaan.
- Kilpailu oli todella tiukka, ja erot kärjessä
ovat hiuksenhienot. Kilpailussa piti suorittaa
päivässä työtehtävä, johon työelämässä itammattilainen käyttää viikon. Maailman kolmanneksi paras suoritus 530 pisteellä
600:sta on Tomilta upea. Suomi on hyvin lähellä maailman kärkeä, sanoo WorldSkillsin
tietokone ja verkot -lajipäällikkö Marianna Pirilä Turun ammatti-instituutista.
- WorldSkills oli mahtava ja ainutkertainen
kokemus. Mukana oli paljon uusia tehtäviä ja
asioita, joita en ollut aikaisemmin nähnyt.
Harjoittelu oli kuitenkin tuonut perusvarmuutta, ja pysyin koko ajan rauhallisena. Oli
hienoa osoittaa, että suomalainen osaaminen kuuluu maailman kärkiluokkaan, kertoo
Tomi Miettunen.
Cisco Systems käynnisti Cisco Networking
Academy -ohjelman jo vuonna 1997. Se on
luokkaopetuksen ja verkkokoulutuksen yhdistävä koulutusohjelma, joka auttaa opiskelijoita saavuttamaan tämän päivän Internettaloudessa tarvittavat taidot.
Koulutus tapahtuu joko alueellisissa (regional academy) tai paikallisissa oppilaitoksissa (local adacemy). Ohjelman on käynyt
yli miljoona opiskelijaa yli 150 maassa.

Juuri päättyneissä ammattitaidon WorldSkills
2005 -kilpailussa Suomen Ciscon tukeman
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Suomi viides tasa-arvovertailussa

(Suomen Sillan Uutisviikko 21/2005)
Suomi sijoittui viidenneksi Maailman talousfoorumin (WEF) tasa-arvovertailussa. Siinä
vertailtiin sukupuolten tasa-arvoa 58 maassa.
Huomioon otettavia tekijöitä olivat erot sukupuolten palkassa, poliittisessa vaikuttamisessa, uralla etenemisessä ja mahdollisuuksissa käyttää koulutus- ja hyvinvointipalveluja.
Suomen edelle nimittäin sijoittuivat paremmuusjärjestyksessä Ruotsi, Norja, Islanti ja
Tanska. Suomen ero Tanskaan oli pienempi
kuin perässä tulevaan Uuteen-Seelantiin.
Asetelmasta voitaneen päätellä, että naisten
korkeaan työssäkäyntiasteeseen perustuva
pohjoismainen malli tuottaa sellaista tasa-arvoa, joka noteerataan myönteisesti maailmalla.
Suomi kuudes IMD:n kilpailukykyvertailussa

(Tekes 02.06.2005)

Suomi sijoittuu tänä vuonna kuudenneksi
IMD:n kilpailukykyvertailussa. Viime vuonna
Suomi oli kahdeksannella sijalla, mutta pientä parannusta ei pidetä merkittävänä virhemarginaalin vuoksi. Vertailun kärjessä ovat
USA, Hongkong ja Singapore. Euroopan
maista parhaiten sijoittuvat Suomen lisäksi
Islanti, Tanska ja Luxemburg. Ruotsi on sijalla 15 ja Norja sijalla 16.
IMD:n mukaan Suomen vahvuuksia ovat toimiva julkinen hallinto, sosiaalinen ympäristö,
yritysjohtajien luotettavuus ja koulutusjärjestelmä. Suomen heikkouksia ovat ulkomaankauppaan liittyvät tekijät, suorien sijoitusten vähäisyys sekä työmarkkinoiden jäykkyys.
IMD (International Institute of Management
Development) on sveitsiläinen liikkeenjohdon koulutuslaitos. Sen kilpailukykyvertailussa on mukana 51 maata ja 9 talousaluetta.
Kaksi kolmasosaa vertailun laskelmista perustuu tilastolähteisiin ja yksi kolmasosa yritysjohtajille tehtyyn kyselyyn. IMD:n suomalainen yhteistyökumppani on Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA.
Suomalaiset kolmanneksi ahkerimpia internetin käyttäjiä (Sektori.com 17.05.2005)
Tutkimuslaitos EuroStat tutki viime vuonna
Euroopan unionin kansalaisten internetin
käyttöä. Tutkimuksen mukaan 16-74-vuotiaista suomalaisista 70 prosenttia käytti internetiä vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Internetin käytössä Suomen edelle kiilasivat Tanska 76 prosentilla ja Ruotsi 82
prosentilla.
Kaikkein vähäisintä internetin käyttö on Kreikassa, jossa vain 20 prosenttia kansasta
käyttää internetiä. Alle 30 prosentin jäivät
myös Unkari, Liettua, Puola ja Portugali.
Yrityksissä internetin käyttö on yleistä läpi
Euroopan. Korkein käyttöaste, 97 prosenttia,
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

oli Tanskassa ja Suomessa. Häntäpäähän
jääneessä Portugalissakin 77 prosenttia yrityksistä käyttää internetiä.
Selvitys: Suomi kolmanneksi paras teknologian hyödyntäjä

(Helsingin Sanomat 09.03.2005)

Suomi hyödyntää tietoteknologiaa kolmanneksi parhaiten maailman maista, kertoo
Maailman talousfoorumin (WEF) keskiviikkona julkistama raportti. Parhaiten tietotekniikan käytössä pärjää raportin mukaan Singapore. Yhdysvallat puolestaan on sivuutettu
edellisen tutkimuksen ykköspaikalta sijalle
viisi. Suomi sijoittui nyt kolmanneksi toistamiseen peräkkäin. Tutkimuksessa on arvioitu
maiden toimintaympäristöä teknologian hyödyntämisen kannalta, yksilöiden ja organisaatioiden valmiutta sen käyttöön sekä varsinaista käytännön hyödyntämistä erikseen.
Kahdessa ensimmäisessä asiaryhmässä Suomi on kärkisijoilla, mutta kolmannessa Suomi
on vasta yhdeksäntenä.

Helsinki kymmeneksi kallein kaupunki

(Suomen sillan uutisviikko 13/2005)

Japanin Tokio, Osaka ja Kobe ovat kansainvälisen tutkimuslaitoksen Economist Intelligence Unitin mukaan edelleen maailman kalleimpia kaupunkeja asua ja elää. Neljäs oli
Pariisi, ja kymmenenneksi kalleimmat elinkustannukset ovat Helsingissä. Vertailussa
halvimpia olivat Filippiinien Manila ja Intian
Mumbai, entinen Bombay.
Selvityksen mukaan elinkustannukset nousivat vuoden aikana eniten Lontoossa, joka oli
nyt listan seitsemäs.
Amerikkalaisten kaupunkien sijoitus laski Yhdysvaltain dollarin heikentymisen takia. Tämä nosti muiden asemia, koska vertailukorin
tavaroiden ja palvelujen paikallinen hinta
muutetaan dollareiksi. New York oli maailman 23:nneksi kallein kaupunki, kun se vuosi aiemmin oli sijalla 13. Vertailussa oli mukana 130 kaupunkia.

Selvitys: Helsinki maailman toiseksi turvallisin (Helsingin Sanomat 14.03.2005)

Tutkimus: Nuoriso entistä lainkuuliaisempaa

Helsinki on maailman toiseksi turvallisin kaupunki, ilmenee maanantaina julkaistusta vertailusta. Turvallisin on Luxemburg ja vaarallisin on Bagdad. Mercer Human Resource –
konsulttiyrityksen tekemässä selvityksessä
Helsingin kanssa kakkossijan jakavat Bern,
Geneve ja Zürich. Kaupunkien yleistä elämänlaatua verrattaessa Helsinki ei sijoittunut
kärkeen.

Nuoret ovat entistä lainkuuliaisempia. Oikeuspoliittisen
tutkimuslaitoksen
tutkimus
osoittaa, että etenkin nuorten näpistely ja
varkaudet ovat vähentyneet huomattavasti.

Turvallisuusvertailussa länsieurooppalaisista
pääkaupungeista Rooma, Ateena ja Lontoo
sijoittuivat huonosti, sillä kaupungeissa on
pikkurikollisuutta paljon. Madridin asemaa
heikensi terrorismi.
Elämänlaatuvertailun kärjessä ovat Zürich,
Geneve, Vancouver ja Wien. Elämänlaatua
verrattiin muun muassa poliitiikan, talouden,
ympäristön, sosiaali- ja terveydenhuollon ja
muiden julkaisten palvelujen mittareilla. Vertailuissa oli mukana 215 kaupunkia.
Helsinki-Vantaa kokoluokkansa paras

(Suomen Sillan Uutisviikko 14/2005)

Suomalaiset ja ulkomaalaiset matkustajat
ovat valinneet Helsinki-Vantaan kokoluokassaan maailman parhaaksi lentoasemaksi. Lisäksi se valittiin Euroopan toiseksi parhaaksi
lentoasemaksi kaikissa kokoluokissa. Tiedot
ilmenevät matkustajien tyytyväisyyttä mittaavasta maailmanlaajuisesta AETRA-tutkimuksesta. Sen toteuttivat kansainvälinen
lentoasemien järjestö ACI ja kansainvälinen
ilmakuljetusliitto IATA. Helsinki-Vantaan lentoasema valittiin maailman parhaimmistoon
viidettä kertaa.
Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin arvioimaan lentoasemien palvelujen laatua 31
osa-alueella. Viime vuonna toteutettuun vertailuun osallistui 40 lentoasemaa, joilla haastateltiin yhteensä 65 000 matkustajaa eri
puolilta maailmaa.

(Helsingin Sanomat 19.05.2005)

Vuosikymmen sitten lähes puolet 15–16vuotiaista kertoi joskus varastaneensa, mutta nykynuorista varastaneita on vain kolmannes. Nykynuorista puolet sanoo, ettei
ole tehnyt varastamis-, vahingonteko-, väkivalta- tai huumerikoksia.
Tiedot perustuvat Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemään kyselyyn, johon osallistui
liki 20 000 yhdeksäsluokkalaista. Kyselyissä
nuoret vastasivat nimettömästi omaa rikollisuuttaan koskeviin kysymyksiin. Muutaman
vuoden välein tehtyjen kyselyjen mukaan
nuorten yleinen lainkuuliaisuus on parantunut tasaisesti jo kymmenen vuoden ajan.
Suomalaisnuorten asenteet koventuneet

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2005)

Viime keväänä tehdyn kansainvälisen Peace
Test -kyselyn perusteella suomalaisten nuorten asenteet ovat koventuneet vuoden 2003
kyselyyn verrattuna.
Vuonna 2003 neljännes nuorista oli sitä
mieltä, että terroristit ansaitsevat tulla kohdelluiksi kuin eläimet, kun viime vuoden kyselyssä tätä mieltä oli jo lähes puolet. 60
prosenttia suomalaisnuorista kannattaa kuolemanrangaistusta. Kolmasosalla on mielestään oikeus pitää ei-toivotut ryhmät pois
naapurustostaan.
Toisaalta noin 70 prosenttia vastaajista sanoi, ettei sotiminen ole tarpeen kansainvälisten konfliktien ratkaisemisessa.
Kyselyn tekivät Lääkärin sosiaalinen vastuu
ry ja Suomen lääketieteenopiskelijoiden kansainvälinen järjestö. Siihen vastasi 749 kahdeksasluokkalaista yhdestätoista koulusta.

21

Maahanmuutto tuo pian puolet väestönkasvusta (Suomen Sillan Uutisviikko 16/2005)

suuden työaikaa on pidennetty ja palkat
jäädytetty muutamaksi vuodeksi.

reen. Ohjeet täydentävät samalla komission
muita laivajätteitä koskevia vaatimuksia.

Maahanmuuton arvioidaan kymmenen vuoden kuluessa muodostavan yli puolet Suomen vuotuisesta väestönkasvusta, kertoo
Helsingin Sanomat. Tuoreimpien lukujen
mukaan jo nyt lähes 45 prosenttia väestönlisäyksestä johtuu maahanmuutosta.

Suomessa metsäteollisuus ajaa esimerkiksi
pyhäseisokkien lopettamista ja ulkopuolisen
työvoiman käytön lisäystä. Ay-liike vastustaa
työnantajien vaatimuksia, ja yhteentörmäys
onkin johtanut työsulkuun.

Suosituksilla halutaan parantaa myös tiedonkeruuta radioaktiivisten aineiden pitoisuuksista Itämeressä sekä maalta peräisin olevista jätepäästöistä.

Vielä 25 vuotta sitten Suomesta muutti pois
enemmän väkeä kuin Suomeen tuli. 1980luvulla maahanmuutto lisäsi väestönkasvua
14 prosentin osuudella, ja 1990-luvulla
osuus nousi keskimäärin 28 prosenttiin.
Tutkijoiden mukaan nykyinen maahanmuutto ei riitä paikkaamaan tulevaa työvoimapulaa, joka aiheutuu suurten ikäluokkien siirtymisestä eläkkeelle. Kuluva vuosi on ensimmäinen, jolloin ihmisiä lähtee pois työmarkkinoilta enemmän kuin sinne tulee uutta väkeä. Suurin eläkeryntäys on edessä
vuosina 20082010.
Hallitus valmistelee työministeri Tarja Filatovin (sd) johdolla Suomen ensimmäistä maahanmuuttopoliittista ohjelmaa. Kesällä valmistuvassa ohjelmassa mm. mietitään, miten Suomi saisi houkuteltua ja kotoutettua
ulkomailta riittävästi osaavaa työvoimaa.
Suomalaiset pitävät työnantajien otteita liian
kovina (Digitoday 31.05.2005)
Suomalaisten mielestä yritykset ovat lisänneet kovien otteiden käyttöä työntekijöitään
kohtaan. Enemmistö kansalaisista tukee
ammattiyhdistysliikkeen toimintaa ja haluaa
pitää sen vallan nykyisen suuruisena. Mielipiteet ilmenevät Taloussanomien tekemästä
kyselystä.
Yli puolet kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että yritykset ovat kohtuuttomasti koventaneet työntekijöidensä kohtelua. Huono
kohtelu voi tarkoittaa esimerkiksi irtisanomisia, vaikka yrityksen tuloskunto ei ole heikko. Viime viikolla makeisvalmistaja Leaf ilmoitti lopettavansa Turun tehtaan, vaikka se
on kannattava. Suurta kohua kansalaisten
keskuudessa herätti aikanaan myös Wärtsilän päätös siirtää laivamoottorien teko Turusta Italiaan.
Muun muassa it-yhtiöt ovat sanoneet irti väkeään heti, kun tulos on notkahtanut. Äsken
tuli julki, että STTK:n tutkimuksen mukaan
68 prosenttia tieto- ja viestintäalan työntekijöistä pelkää työpaikkojen ilmapiirin takia.
Yli puolet vastanneista katsoo, että ammattiyhdistysliike ei estä yrityksille elintärkeän
toiminnan tehostamista. Työnantajat ovat olleet toista mieltä. Työnantajat vaativat, että
työväen on joustettava eduistaan, jotta yritykset menestyisivät yhä kovenevassa kilpailussa.
Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo
Poranen sanoi äskettäin uutiskirjeessä, että
tuottavuuden nostamisen esteet on poistettava. Hän viittaa Saksaan, jossa paperiteolliPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kyselyn perusteella kansalaiset eivät halua
heikentää ay-liikkeen asemaa. Vajaat kaksi
kolmannesta kyselyyn osallistuneista katsoo,
että ay-liikkeen valta pitäisi pitää nykyisen
suuruisena.
Mielipiteet menevät ristiin sen suhteen, pitäisikö avainasemassa olevien työntekijöiden
lakko-oikeutta rajoittaa. Eniten saa kuitenkin
kannatusta näkemys, että ei pitäisi: nykykäytännön kannalla on hieman alle puolet
vastaajista.
Ristiriita työnantajien näkemysten kanssa on
jälleen havaittavissa.
- Tilanteissa, joissa pienet avainryhmät toistuvasti aiheuttavat laittomilla lakoillaan häiriöitä koko yhteiskunnalle, on tarvetta myös
sovittelumekanismin kehittämiselle, pyöritteli
Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja
Christoffer Taxell Metsäteollisuus ry:n kevätkokouksessa.
Mielipiteet hajautuvat sen suhteen, kuka on
syyllinen paperiteollisuuden työriitaan. Suurin joukko eli reilu kolmannes haastatelluista
katsoo, että molemmat ovat yhtä syyllisiä.
Työntekijät saavat hieman työnantajia
enemmän sympatioita.
Ydinlaitoksille tulossa rajoittamaton vastuu
vahingoista (Helsingin Sanomat 03.02.2005)
Suomalaiselle ydinlaitoksen haltijalle on tulossa rajoittamaton vastuu vakavissa ydinturmissa. Hallituksen eduskunnalle torstaina
jättämässä esityksessä laitoksenhaltija voi
poikkeuksellisen vakavan ydinonnettomuuden johdosta joutua vastaamaan vahingoista
hankkimansa vakuutuskatteen lisäksi myös
varallisuudellaan silloin, kun vahingot ylittävät 1.500 miljoonaa euroa.
Samalla korvattavien vahinkojen alaa aiotaan laajentaa myös ympäristövahinkoihin ja
pidentää kanneaikoja henkilövahinkojen
osalta. Esitys liittyy eräiden ydinvastuualalla
tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymiseen ja niiden saattamiseen lakiin.
Pöytäkirjojen tarkoituksena on parantaa vakavan ydinonnettomuuden seurauksena vahinkoa kärsivien asemaa.
Itämeren suojeluun uusia ohjeita

(Yle 24 02.03.2005)

Itämeren suojelukomissio on hyväksynyt
keskiviikkona Helsingissä päättyneessä kokouksessaan uusia suosituksia Itämeren tilan
parantamiseksi. Ne koskevat muun muassa
laivajätteiden vastaanottamista satamissa.
Laivoja rohkaistaan jättämään jätteet satamiin sen sijaan, että niitä laskettaisiin me-

Hyväksyessään suositukset suojelusopimuksen jäsenmaat sitoutuvat toteuttamaan ne
lainsäädännössään tai toiminnassaan, sanoo
komission asiantuntijasihteeri Kaj Forsius.
Hän korostaa yhteistyön tärkeyttä Valko-Venäjän, Ukrainan ja Tshekin kanssa, sillä niiden yhteinen ravinnekuormitus jokien kautta
on 7-8 prosenttia koko Itämeren kuormituksesta. Lisäksi niiden osuus raskasmetallikuormituksesta on 5-15 prosenttia. Maat eivät ole Itämeren rantavaltioita eivätkä myöskään suojelukomission jäsenmaita. Valko-Venäjä ja Ukraina ovat tosin tarkkailijajäseninä
komissiossa.
Suomalaisten biometriset passit myöhästyvät

(Helsingin Sanomat 30.03.2005)

Suomalaiset eivät ehkä saakaan ensimmäisenä Euroopassa käyttöönsä biometrisiä tunnisteita sisältäviä passeja. Alkuperäisen aikataulun mukaan uusia passeja olisi pitänyt
saada jo tänä keväänä. Hanketta on kuitenkin viivästyttänyt asian käsittely markkinatuomioistuimessa.
Passeja valmistava Setec ei ollut tyytyväinen
siihen, että suomalaispassien valmistus
myönnettiin yhtiön ruotsalaiselle kilpailijalle
XponCardille ja hollantilaiselle SDU:lle. Setecin mukaan SDU ja XponCard "eivät tehneet
tarjouspyynnön mukaista tarjousta" ja voittivat siksi hankkeen itselleen halvemmalla hinnalla. Markkinatuomioistuimen päätöstä odotetaan piakkoin.
Passien uudistamisen taustalla on Yhdysvaltojen vaatimus entistä turvallisemmista passeista. Yhdysvallat vaatii, että viisumivapaista maista kuten Suomesta tulevilla on oltava
biometrisiä tunnisteita sisältävä passi ensi lokakuun 26. päivän jälkeen. Jos tällaista passia ei ole, Yhdysvallat vaatii suomalaiseltakin
viisumin. Vaatimus koskee kuitenkin vain lokakuun aikarajan jälkeen myönnettyjä passeja. Nykyisillä passeilla pääsee viisumitta
Yhdysvaltoihin aikarajan jälkeenkin.
Maailman suurin avaruuspeili lähti Turusta

(Helsingin Sanomat 18.04.2005)

Maailman suurin avaruuspeili lähti Turusta
kohti Ranskaa maanantaina iltapäivällä. Avaruuspeili on ollut hiottavana Piikkiössä Tuorlan observatoriossa. Ranskalaisvalmisteinen
aihio tuotiin Turkuun kahdeksan kuukautta
sitten.
Muutaman millin paksuinen, piikarbidista
tehty peili on läpimitaltaan 3,5 metriä ja painaa 290 kiloa. Tavaratilaltaan maailman suurin kuljetuskone Airbus Beluga nouti peilin
Turun lentoasemalta. Turkulainen Opteon
Oy pystyy ainoana maailmassa hiomaan
avaruusteknologiassa tarvittavia ultraohuita
peilejä.
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Avaruuspeili liitetään aikanaan maailman
suurimpaan teleskooppiin, joka lähetetään
vuonna 2007 eurooppalaisen Herschelsatelliitin mukana tutkimaan galaksien ja
tähtien syntyä.
Lähes 30.000 suomalaista erosi kirkosta viime vuonna (MTV3 24.02.2005)
Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan kirkosta
eroaminen lisääntyi muun muassa Oulussa,
Jyväskylässä ja Porissa.
Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta erosi viime vuonna kaikkiaan 27.000 suomalaista eli 150 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Kirkosta eronneiden määrä oli Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan 0,6 prosenttia kaikista kirkkoon kuuluvista.
Lähestymiskieltojen määrä kasvussa

(Yle 24 04.2.03.2005)

Lähestymiskieltoja määrätään vuosi vuodelta
yhä enemmän. Sisäministeriön mukaan viime vuonna kieltoja tuli voimaan hieman yli
1.700. Määrä on noin 700 enemmän kuin lähestymiskieltolain ensimmäisenä vuonna
1999.
Sisäministeriön mukaan tulevaisuudessa lähestymiskiellon hakijoiden joukossa on todennäköisesti yhä enemmän myös eri ammattikuntien edustajia. Tällaisia ovat sosiaalityöntekijät, opettajat ja lääkärit, jotka kohtaavat työssään väkivaltaa ja siksi joutuvat
turvautumaan lähestymiskieltoihin.
Tammikuun alusta lähestymiskieltolaki laajennettiin siten, että kiellon voi ulottaa koskemaan myös samassa asunnossa asuvaa
väkivaltaista puolisoa tai aikuista lasta.
Omakotitalo yhä monen haave

(Yle 24 01.03.2005)

Suomalaiset haluaisivat edelleen asua pientaloissa, kertoo Asuntobarometri 2004. Omakotitalosta unelmoivat erityisesti nuoret ja
lapsiperheet. Kyselyyn vastanneista liki 60
prosenttia tahtoisi asua omakotitalossa, noin
viidennes kaipaisi pari- tai rivitaloon, neljännes puolestaan kerrostaloon.
Haastatellut viihtyivät kuitenkin asunnoissaan paremmin kuin viisi vuotta sitten vastaavaan kyselyyn osallistuneet.
Talotyypin ja asuinalueen ensisijainen valintakriteeri on rauhallisuus. Seuraavaksi tärkeimpinä seikkoina listattiin palvelujen saatavuus ja harrastusmahdollisuudet, oma piha
sekä luonnonläheisyys.
Moni vastaajista kertoi olevansa huolissaan
asuinalueensa turvallisuudesta: 14 prosenttia vastaajista pelkää liikkua yksin iltaisin.
Myös lasten turvallisuudesta kannettiin huolta, ja yli neljännes olikin sitä mieltä, ettei
ekaluokkalainen voi kulkea ilman saattajaa
liikenteen takia.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Muuten tyytymättömyyttä herättävät muun
muassa yhteistilat ja mahdollisuus osallistua
alueen suunnitteluun.

Venäjän pitäisi hyvittää Suomelle myös muita viime sotien tuhoja ja sodan jälkeen aiheutettuja vahinkoja.

Asuintalon pihaan oltiin tyytymättömimpiä
kerrostalo- ja keskusta-alueilla sekä vanhoilla asuinalueilla. Peräti 45 prosenttia kerrostalossa asuvista ilmoitti, että ei käytä pihaa
juuri ollenkaan.

Venäjän maksamat sotakorvaus- ja muut hyvitysrahat sijoitettaisiin ProKarelian suunnitelman mukaan erityiseen rahastoon, "Karelia Fundiin". Rahaston varoja käytettäisiin
sekä Suomelle palautettavien alueiden jälleenrakentamiseen että myös uuden rajan
eli entisen Tarton rauhan rajan taakse jäävien Venäjän lähialueiden kohentamiseen. Tällaisella varojen jakamisella estettäisiin elintasokuilun syntyminen uuteen paikkaan.

Ympäristöministeriön Tilastokeskukselta ja
ympäristökeskukselta tilaamaan kyselyyn
vastasi lähes 1.900 ihmistä. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluna yli 10.000 asukkaan taajamissa.
Asukaskysely: Autoilu vaarantaa lasten liikkumista (Helsingin Sanomat 01.03.2005)
Yksityisautoilu on lisääntynyt viidessä vuodessa niin paljon, että 7-vuotiaiden lasten ei
ole enää turvallista liikkua asuinalueella ilman saattajaa. Näin arvioi lähes kolmasosa
valtakunnallisen asukasbarometrin vastaajista.
Suomessa on perinteisesti totuttu siihen, että ensiluokkalaiset voivat varsin vapaasti liikkua asuinalueellaan. Nyt yhä useampi vanhempikin lapsi kuljetetaan autolla kouluun ja
harrastuksiin, koska heitä ei uskalleta päästää yksin liikkeelle.
Asuntobarometrin mukaan yhä useammalla
perheellä on kaksi tai kolme autoa. Autoja
käytetään kauppa- ja työmatkoilla, koska
muun muassa marketteja on rakennettu entistä enemmän keskustojen ulkopuolelle ja
työmatkat ovat pidentyneet.
YTV: Helsingin keskustassa erittäin huono ilma (Helsingin Sanomat 01.03.2005)
Ilmanlaatu on ollut tiistaina Helsingin keskustassa erittäin huono, ilmenee YTV:n mittauksista. Ilman laatua heikentävät hengitettävät hiukkaset, joiden pitoisuus on ollut
korkea aamuruuhkasta lähtien. Liikenne nostattaa pölyä ilmaan keskustan kuivilta kaduilta.
Ilmanlaadun mittausten mukaan hiukkaspitoisuudet ovat korkeita vain Helsingin keskustassa. Muualla Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ilmanlaatu on pääosin tyydyttävää.
Helsingin kaupungilla on valmiussuunnitelma
korkeiden hiukkaspitoisuuksien alentamiseksi. Hiukkaspitoisuuksia voidaan alentaa kastelemalla
kadut
kosteutta
sitovalla
suolaliuoksella. Nyt katuja ei kuitenkaan voi
kastella, koska ilma on liian kylmää ja
kuivaa, ja suolaliuos tekisi kadut erittäin
liukkaiksi. Lisäksi se ei sitoisi pölyä, koska
ilman suhteellinen kosteus on alhainen.
Karjalan palauttajat haluavat myös sotakorvaukset takaisin

ProKarelia-liike esittää varsin yksityiskohtaisen, päivitetyn suunnitelmansa pakkoluovutettujen alueiden palauttamisesta keskiviikkona julkistetussa Karjalan palautus –kirjassa. Kirjan tekijä, maisteri Veikko Saksi arvioi
julkistamistilaisuudessa, että jatkosodan jälkeen Neuvostoliitolle maksetut sotakorvaukset ovat nykyrahassa noin neljä miljardia euroa, mutta kansantaloudellisena rasitteena
sotakorvaukset merkitsevät noin 30 miljardin
euron summaa. Kyse on mittavasta rahamäärästä, sillä Suomen valtion koko budjetti
on tänä vuonna vajaat 38 miljardia euroa.
Rajavartiolaitos: Suomi ihmiskaupan kauttakulkumaa (Helsingin Sanomat 10.03.2005)
Suomen kautta on kulkenut vähintään jopa
1.500 nuorta naista Georgiasta Länsi-Eurooppaan, jossa osa heistä on sittemmin kadonnut viranomaisilta. Vaalimaan rajanylityspaikan kautta vuosina 2002–04 kulkeneitten naisten matkustusasiakirjat olivat kunnossa, mutta heidän epäillään jääneen matkalleen.
Suomen rajavartiolaitoksessa pidetään mahdollisena, että naiset ovat päätyneet seksibisnekseen Länsi-Eurooppaan. Totutusta
suomalaisten viranomaisten kannasta poiketen mahdollisena pidetään myös, että osa
heistä on voinut olla naiskaupan uhreja.
Asia tuli ilmi, kun Kreikan viranomaiset ilmoittivat, että Vaalimaan kautta täysinä tulleet bussit lähtivät myöhemmin Kreikasta
tyhjinä takaisin kohti itää. "Osa heistä on
varmasti matkustanut jotain muuta kautta
pois. Mutta suurimman osan voidaan perustellusti arvioida olevan edelleen EU:n alueella laittomina maahantulijoina, osa seksikaupan piirissä, osa mahdollisesti jopa ihmiskaupan uhreina", sanoo majuri Ilkka Herranen rajavartiolaitoksesta.
Viimeaikaiset havainnot ovat Herrasen mukaan syy tarkastaa Suomen virallisia kantoja.
”Aiempina vuosina viranomaiset ovat yleensä kiistäneet Suomen aseman ihmiskaupan
kohde- tai kauttakulkumaana. Nyt on pakko
myöntää, että Suomi on ainakin ihmiskaupan kauttakulkumaa ja mahdollisesti myös
jossain määrin kohdemaa”, Herranen sanoo.

(Helsingin Sanomat 02.03.2005)

Neuvostoliitolle luovutettuja alueita takaisin
vaativa ProKarelia-liike haluaa takaisin myös
Neuvostoliitolle maksetut sotakorvaukset.
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1.300 suomalaista rikoksen uhreina ulkomailla vuonna 2004

Amerikkalaiset nappasivat teleyhtiön Kreikasta (Digitoday 04.04.2005)

Viime vuonna 324 suomalaista vainajaa kotiutettiin ulkomailta Suomeen. Kaakkois-Aasian tsunamin kuolonuhrit eivät vielä ole mukana luvuissa. Suurin osa kuolleista kotiutettiin matkavakuutuksen turvin, mutta osa
myös omaisten vastatessa kustannuksista.
Edustustojen tietoon tuli viime vuonna lähes
1.300 suomalaisen joutuminen rikoksen uhriksi ulkomailla.

Amerikkalaiset riskisijoittajat Texas Pacific
Group ja Apax Partners ovat hankkineet
omistukseensa 80,9 prosenttia kreikkalaisen
mobiilioperaattori TIM Hellas Telecommunicationsin omistuksesta. Myyjä on TIM
International NV. Kauppasumma on noin 1,1
miljardia euroa eli 16,43 euroa osaketta kohti, yhtiöt kertovat tiedotteessaan. Kaupat
aiotaan saattaa loppuun heinäkuuhun mennessä ja niihin tarvitaan kilpailuviranomaisten lupa.

(Helsingin Sanomat 04.03.2005)

Noin 150 ilmoituksella edellisvuodesta kasvanut luku ei Hyvösen mukaan kerro koko
totuutta. "Kaikki täällä tilastoidut rikokset
ovat vakavia, kuten murhia, raiskauksia ja
aseellisia ryöstöjä. Suuri osa pienistä varkauksista ei tule edes edustuston tietoon",
ulkoasianneuvos Pekka Hyvönen sanoo.
Konsuliyksiön päällikkönä toimiva Hyvönen
kehottaa matkalle meneviä ottamaan matkavakuutuksen, jota ilman matkustaa yhä noin
viidennes suomalaisista.
Naposteluporkkanasta Vuoden Suomalainen
Elintarvike (Helsingin Sanomat 20.04.2005)
Pirkka-naposteluporkkana on valittu Vuoden
Suomalaiseksi Elintarvikkeeksi. Elintarviketeollisuusliiton järjestämän kilpailun voittajat
julkistettiin Helsingissä tänään. Ruokakeskon
valmistuttama naposteluporkkana kilpaili jälkiruoka- ja välipalasarjassa, jossa se ylsi
Vuoden Tähtituotteeksi ja voitti samalla koko
kilpailun. Naposteluporkkanan tavarantoimittaja on forssalainen Karotia Oy.
Pirkka-naposteluporkkanoiden kysyntä on
ylittänyt odotukset, ja tuotanto kaksinkertaistettiin jo ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kysyntä on jatkunut niin kovana, että
raaka-ainetta on jouduttu tuomaan loppukaudella Hollannista. Kotimaisen naposteluporkkanan viljelyä lisätään nyt merkittävästi
ja saatavuus pyritään takaamaan ympäri
vuoden.
Suomalaisrauhanturvaajat jättävät Kyproksen syyskuussa

(Suomen Sillan Uutisviikko 18/2005)

Suomalaisten perinteinen osallistuminen
Kyproksen rauhanturvaoperaatioon päättyy
syyskuun loppuun mennessä. Alun perin
Kyproksessa toimi tuhannen rauhanturvaajan suomalaispataljoona. Vuonna 1977 osallistumista supistettiin melkoisesti. Nykyisin
Kyproksessa on toiminut enää kolme suomalaista rauhanturvaajaa. He toimivat yhteysupseerina, viestiupseerina ja huoltoupseerina.
Kyproksen
Unificyp-rauhanturvaoperaatio
perustettiin vuonna 1964 pian maan itsenäistymisen jälkeen. Suomalaiset ovat olleet
mukana alusta lähtien. Rauhanturvaoperaation tehtävänä oli kreikkalaisten ja turkkilaisten taistelujen estäminen sekä lain ja järjestyksen vakiinnuttaminen. Kaikkiaan 47.000
suomalaisia on osallistunut rauhanturvatehtäviin vuodesta 1956 lähtien. Heistä yli
10.000 on palvellut Kyproksessa.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Vuoden 2004 lopussa TIM Hellaksella oli
noin 2,3 miljoonaa mobiilia tilaajaa ja sen liikevaihto oli noin 840 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 121 miljoonaa euroa. TIM Hellaksen
osake on listattu New Yorkin Nasdaqissa ja
Amsterdamin Euronext-pörssissä.
Texas Pacific on viime aikoina ollut monessa
mukana. Yhtiö muun muassa osti viime viikolla runsaasti osakkeita kiinalaisesta pc-valmistaja Lenovosta ja on osallisena Sonyn
johtamassa, filmistudio MGM:n hankkineessa
konsortiossa
Pakina: Sataa tai paistaa – aina uni
maistaa
On se onni että Suomessa on neljä vuodenaikaa. Tällä hetkellä eli huhtikuun lopussa ne
kaikki ovat onneksi vielä yhtä aikaa. Aamulla
sataa lunta, maassa on vielä syksyn lehdet
haravoimatta, iltapäivällä paistaa aurinko
kuumasti ja maassa viheriöi jo ruohosipulit.
Jokainen voi valita mieleisensä.
Vuodenajat ovat loistava syy kaikkeen. Talvella väsyttää ja kaamosmasentaa, ei jaksa
mitään, ei ainakaan työpaikalla. Kesällä taas
loputon auringonvalo ja muu kohonnut aktiviteetti tekee sen, että nukkumiseen jää niin
vähän aikaa, ettei työpaikalla jaksa mitään.
On kesästressi. Perheillä on tutkimusten mukaan myös lomastressi. Kaikki ruokailevat ja
harrastavat ja menevät omia menojaan koko
talven ja sitten yhtäkkiä juhannukselta heidän pitäisi leikkiä perhettä ja keksiä yhteistä
tekemistä ja puhumista. Rankkaa.
Tällä logiikalla syksy ja kevät olisivat suomalaisille parasta aikaa. Mutta ei. Keväällä väsyttää (nk. kevätväsymys) pitkän pimeän talven jäljiltä ja kesästressi alkaa. Pitää haravoida, järjestää lomamatka, vaihtaa autoon
kesärenkaat, rapsuttaa vene, rapsuttaa puutarhakalusteet, ottaa lisäeristeet ikkunoista,
viedä talvitakit säilöön, ottaa kesätakit esiin,
huoltaa polkupyörä ja viettää vappu ja monet lakkiaiset. Kuolleisuus on korkeimmillaan loppukeväästä.
Jäljelle jää syksy. Syksyllä inventoidaan liian
nopeasti mennyt kesäloma, haravoidaan,
vaihdellaan taas takkeja ja renkaita toisinpäin kuin keväällä ja tilkitään ikkunoita. Jos
onnistaa, saadaan syysmasennus.
Ja sitten tuleekin taas talvi. Hurraa! Jos se
on vähäluminen, ihmisiä harmittaa, kun SuomessaKAAN ei enää ole kunnon talvea. Jos

lunta tulee jo lokakuussa, harmitellaan että
kun talvi on Suomessa liian pitkä. Jos pakkasta on reippaasti, niin on liian kylmä ja ankara ilmasto tehdä mitään. Jos taas pakkasta ei ole, niin ”kasvihuoneilmiö” vaivaa ja ilmasto länsi-eurooppalaistuu. Lumi on hyvä
jos sitä on tasan metri jouluaattona; aikaisemmin se lyhentää kesää ja myöhemmin se
estää kevään tuloa. Hurraa neljälle vuodenajalle!
Hyvää stressitöntä kesää!
Terhi Terhuttaja
Helsingistä
Elokuva-arvostelut
Paha maa/Suomi

(Nyt.fi, Kati Sinisalo, 14.01.2005)
Aku Louhimiehen Paha maa on synkänkomea elokuva nyky-Suomesta.
Valkokankaalle ilmestyy sitaatti Eppu Normaalin Murheellisten laulujen maasta: "Syyttömänä syntymään sattui hän tähän maahan
pohjoiseen."
Sitten elokuva alkaa. Ilmeet ovat totisia, värit vähissä, puut lehdettömiä. Ollaan hautajaisissa. Tajuamme heti, että ensimmäinen
kohtaus on myös viimeinen: tänne hautausmaalle tarina vääjäämättä kuljettaa henkilönsä.
Motoksi valittu laulu pilkkaa suomalaista itsetuhoa ja loputonta itsesääliä. Pahan maan
tekijät ovat päättäneet ottaa laulun teemat
tosissaan.
Tältä näyttää Suomi vuonna 2005: työttömyys, viina, kirves, perhe, lumihanki, poliisi,
viimeinen erhe.
Näky on synkkä ja komea.
Paha maa kertoo pahan olon siirtymisestä ja
siirtämisestä ihmisestä toiseen. Ohjaaja Aku
Louhimies on lainannut aiheen Eppu Normaalia iäkkäämmästä lähteestä.
Elokuva perustuu löyhästi Leo Tolstoin sata
vuotta vanhaan novelliin Väärä kuponki (tai
Väärennetty korkolippu). Yksi paha teko –
alun perin väärä raha – leviää Venäjällä kuin
kulkutauti, kunnes yksi hyvä ihminen lopulta
pysäyttää ketjun.
Elokuvassa tapahtumasarjan käynnistävät
kirjallisuudenopettajan (Pertti Sveholm) saamat potkut. Pian mukana on pojan (Jasper
Pääkkönen) väärentämä viidensadan euron
seteli.
Pahoinvointi leviää kuin väärä raha. Sampookauppias (Mikko Kouki) kohtaa pölynimurikauppiaan (Sulevi Peltola), ja viina vie. Jaksosta puuttuu kosiskeleva hauskuus, tilalla
on kumman koskettavaa kauheutta – synkkä
syöksykierteen kuvaus, joka jää suomalaisen
elokuvan historiaan. Peltola hiljaisena miehenä on järkyttävän hyvä, ja vakuuttava on
suuremmalla volyymillä näyttelevä Koukikin.
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Sitten ketjuun liittyy Matleena Kuusniemen
ja Petteri Summasen esittämä aviopari. Poliisivaimo käy töissä psyykenlääkkeitten voimalla, opettajamies luennoi kaaosteoriasta.

vina ihmisinä. Ehkä he syntyivät syyttöminä,
mutta he ovat tehneet itsestään syyntakeettomia. Kaikki yrittävät hyötyä toisistaan: "Mitä mä siitä saan?"

Kaikki nämä hahmot on kirjoitettu ja näytelty niin, ettei heidän salaisuuksiaan paljasteta. Heidän tarinoillaan tuntuu olevan alku
elämän kaaoksessa jossakin kuvan ulkopuolella.

Pahan maan kerronta ei ole sitä, mitä suomalaiselta totisuudelta on tottunut odottamaan. Poissa ovat pysähtynyt tuijottelu ja
ahdistuksen hyhmäkimpaleet. Kaikessa kauheudessaan tarina etenee melkein kevyesti.

Puolivälissä elokuva palaa alkuun ja etenee
toista reittiä samaan hetkeen. Silloin jotakin
alun intensiteetistä katoaa. Jasper Pääkkösen, Mikko Leppilammen ja Pamela Tolan
esittämillä hahmoilla on muita vähemmän
historiaa ja sitä kautta vähemmän painoa.
Heidän hiukan epäkiitollinen tehtävänsä on
myös tuoda tarinaan jonkinlaista järjestystä,
ajaa se uomiinsa.

Paha maa hohtaa talven kylmänhämärää sineä ja kellanruskeaa valoa, josta ei heru
lämpöä. Tehokeinojen sijasta tehot nousevat
kokonaistunnelmasta.

Tolstoikin tiputti henkilöitään matkalla, mutta Peltolan paluuta jää turhaan odottamaan.
Pahan maan käsikirjoittajat – Paavo Westerberg, Jari Rantala ja Louhimies – ovat tuoneet Tolstoin novellin käänteitä nykyaikaan.
Peltolasta ja Koukista on tehty nykyajan hevosmiehiä, kaupparatsuja, jotka eivät voi
elää ilman autojaan. Nuorista vallankumouksellisista on tullut idealisteja, jotka murtautuvat tietoturvayhtiöön.
Väärän rahan liikkeistä nyky-Suomessa on
rakennettu reitti, jota seuratessaan tajuaa
pian, että paha ei saa palkkaansa eikä kärsimyksestä tule palkintoa.
Väärässä kupongissa on selvä käännekohta,
jonka kautta Tolstoi julistaa kristillisen sanomansa anteeksiannosta. Sitä ei Pahassa
maassa näy. Vuorisaarnan sijasta kuvitetaan
Hammurabin lakia: silmä silmästä.
Kummassakin tarinassa on sijaisuhri. Novellin vanha nainen herättää paatuneen rikollisen omantunnon. Elokuvan uhriin ei sellaista
sovitusta liity. Päähenkilön suuri muutoskin
tapahtuu kuvan ulkopuolella.
Toivo ja sovitus ovat elokuvassa mukana
vain negaationa. Joku toinen ehkä kokee, että ne ovat läsnä mutta piilossa.
Syvästi kristillinen ohjaaja Robert Bresson
päätyi vanhoilla päivillään samankaltaiseen
ratkaisuun muuten niin erilaisessa elokuvassaan (Raha, 1983) samasta Tolstoin novellista. Siinäkin näkyy armon poissaolo.
Pahassa maassa ei ole oikeastaan mitään
hauskaa. Ei sovittavaa hymyä, ei juuri mustaa huumoriakaan. Dialogi on välillä loistavaa, mutta ei sillekään oikein osaa nauraa.
Peltolassa ja Koukissa on aluksi huvittavia
piirteitä. Kun suomalaisen alkoholismin "tyhjä solidaarisuus" vaihtuu "kosmiseksi yksinäisyydeksi", nekin naurut juuttuvat kurkkuun.
Välillä tavoitellaan suorastaan vanhatestamentillista totisuutta. Onnettomat surkimukset näytetään paitsi olosuhteiden uhreina
myös tekojensa seurauksista vastuussa olePohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Elokuva on kuvattu ja leikattu näyttelijöitä
tukien. Kuvaaja Rauno Ronkainen ja leikkaaja Samu Heikkilä olivat mukana myös tv-sarjassa Irtiottoja, joka on nyt helppo nähdä
porttina Pahaan maahan.
Erityisen hieno on Janne Laineen, Kirka Sainion ja Samu Heikkilän luoma hienovarainen
ja hiljainen äänimaailma. Musiikkia käytetään miltei pelkkänä tehosteena.
Elokuvan alussa Sveholmin esittämä opettaja
puhuu Tolstoista ja sanoo, että "olennaista
on se mistä kerrotaan, ei se miten kerrotaan". Ehkä niin, mutta Paha maa onnistuu
elokuvana siksi, että julma tarina on kerrottu
juuri niin kuin se on kerrottu.
Onnen varjot/Suomi

(Nyt.fi, Pertti Avola, 11.02.2005)
Komediatyyli ei aina istu Onnen varjojen aiheeseen.
Onnen varjoja on kutsuttu Claes Olssonin
Akvaariorakkauden jatko-osaksi, koska ohjaaja ja pääosanesittäjät ovat samat. Ja käsikirjoittaja on Akvaariorakkaus-romaanin tekijä Anna-Leena Härkönen.
Voi ajatella, että vuonna 1993 Akvaariorakkaudessa aikuisuutta etsineet nuoret sen
tässä olisivat löytäneet – tai sitten eivät.
Härkönen kun ei ole paljon lempeämpi Onnen varjojen henkilöitä kohtaan kuin oli aikoinaan Akvaariorakkaudessakaan. Samaan
tapaan kolmikymppiset toheloivat ihmissuhteissaan.
Lapsista ja lapsettomuudesta on kyse, samaan tapaan kuin Aleksi Salmenperän äskettäisessä Lapsia ja aikuisia -elokuvassa. Mutta
konkreettisemmin, ja oikeastaan pakkomielteisesti. Alkutekstien takana leijuva vaaleanpunainen vauvaunelma tuntuu elokuvan
edetessä ironialta.
Opettaja Paula (Tiina Lymi) ja seurakunnan
perheneuvoja Jarkko (Nicke Lignell) ovat
yrittäneet lasta vuosia, viime aikoina hedelmöityshoitojen avulla. Lapsesta on tullut
heille melkein avioliiton kynnyskysymys.
Toisaalla uraohjus Helena (Milka Ahlroth)
päättää, että hänenkin täydellisestä elämästään puuttuu lapsi. Aviomies Mikko (Santeri

Kinnunen) sen sijaan unelmoi vain Italianmatkoista ja moottoripyörästä.
Paulan ja Jarkon naapureilla Titalla (Härkönen) ja Simolla (Otto Kanerva) on lapsi,
mutta ei heidänkään arkensa auvoa ole: "Äitiys on ylimainostettua", sanoo yöitkujen uuvuttama Titta. Sattuma heittää Paulan, Helenan ja Jarkon yhteen. Kaikkien elämään
tulee muutos, ja tavalla jota kukaan ei osaa
ennakoida.
Monien vakavien pohjavirtojen kannatteleman komedian tapaan Onnen varjot heilahtelee hieman epävarmasti ainestensa välillä.
Komediallisuus ei aina istu kovin hyvin tarinaan, jonka ongelmat ja perustunnelma ovat
varsin vakavia, ja jonka henkilöistä useat kuvataan itsekkäiksi ja jopa narsistisiksi. Lisäksi
Onnen varjot etenee televisiomaisesti, samanarvoisesta kohtauksesta toiseen. Muutamat aidosti hauskat jaksot nousevat tosin
hyvin esiin.
Tietynlaisesta tasapaksuudesta ja joidenkin
kohtausten tyhjäkäynnistä huolimatta Onnen
varjojen pisteliäät henkilökuvat ovat virkistäviä, ja näyttelijät tekevät hyvää työtä.
Tiina Lymistä on tullut tällaisten tarinoiden
vakiotähti. Hänen Paulansa onkin elokuvan
ranka – sekä silloin kun Paula takertuu lapsiunelmaansa, että silloin kun hän anopin
synttäreillä lataa täyslaidallisen päin vauvauutisia utelevia sukulaisia.
Ruokapalsta
Sveitsinfondyy
Tarveaineet yhtä henkilöä kohden:
1 dl kuivaa valkoviiniä
0,5 tl sitruunamehua
200 g juustoa raasteena esim. seuraavasti:
•
100 g gruyèreä
•
50 g mustaa emmentalia
•
25 g keltaista cheddaria
•
25 g parmesaania
½ teelusikallista maissitärkkelysjauhoja
1 teelusikallinen konjakkia
muskottipähkinää, pippuria
150 g patonkia tai paahtoleipää
Raasta juustot valmiiksi odottamaan Leivinpaperilla suojatulle alustalle.
Sippua pataan 1 valkosipulin kynsi tai hiero
padan sisäpuoli valkosipulin kynnellä.
Mittaa pataan viini ja sitruunamehu. Kuumenna lähes kiehuvaksi, vähennä lämpöä ja
lisää vähitellen juustoraasteet. Kuumenna
hitaasti koko ajan sekoitellen, kunnes juusto
sulaa ja seos on tasaista.
Sekoita maissijauhot konjakkiin ja valuta
suurus ohuena nauhana pataan edelleen sekoitellen. Kuumenna vielä 2 – 3 minuuttia,
kunnes seos on sakeaa ja sileää. Älä anna
fondyyn kiehua. Mausta kevyesti pippurilla ja
muskottipähkinällä. Nosta pata pöytään keittimen päälle ja pidä lämpimänä pienellä liekillä. Tarjoile leipäkuutioiden kanssa.
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Yrttinen juustopiiras
3,5 dl vehnäjauhoja
1 dl ruisleseitä
0,5 tl suolaa
125 g margariinia
1 muna
1 rkl vettä
Täyte:
2 rkl ruokakermaa
3 munaa
300 g mustaleimaemmentalia raasteena
0,5 dl silputtuja yrttejä
ripaus suolaa
ripaus mustapippuria
ripaus muskottipähkinää
Sekoita kuivat aineet keskenään. Lisää joukkoon pehmeä rasva sekoittaen. Lisää muna
ja vesi ja sekoita nopeasti tasaiseksi taikinaksi. Muotoile taikina palloksi, kääri se kelmuun ja anna taikinan levätä kylmässä noin
2 tuntia.
Valmista täyte. Vatkaa kerma ja munat vispilällä tasaiseksi massaksi. Lisää juustoraaste,
silputut yrtit ja mausteet sekoittaen.
Nosta taikina lämpenemään huoneenlämpöön. Painele pehmennyt taikina isoon voideltuun piirakkavuokaan.
Lisää pohjalle juustotäyte. Koristele basilikanlehdillä. Kypsennä piirakkaa 225 asteessa
noin 25 minuuttia. Tarjoa piirakka raikkaan
salaatin kanssa.
Marjainen murupiirakka
4 munaa
2 dl sokeria
4,5 dl vehnäjauhoja
1 dl isoja kaurahiutaleita
2 tl leivinjauhetta
100 g voita sulatettuna
1 dl maitoa
Päälle:
300 g kohmeisia vadelmia tai mansikoita
100 g kohmeisia karpaloita tai mustikoita
1 rkl pölysokeria
Muruseos:
100 g voita sulatettuna
1,5 dl fariinisokeria
3 dl isoja kaurahiutaleita
Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Lisää
joukkoon keskenään sekoitetut kuivat aineet, sulatettu rasva ja maito. Sekoita taikinaa mahdollisimman vähän.
Levitä taikina leivinpaperin päälle uunipellille.
Ripottele päälle pölysokerissa pyöritetyt kohmeiset marjat.
Sekoita sulatettuun voihin sokeri ja kaurahiutaleet ja lusikoi seos piirakalle.
Paista piirakkaa 225 asteessa noin 20 minuuttia.
Jauheliha-fetapiirakat
0,5 pkt (250 g) filotaikinaa
Täyte:
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

200 g naudan paistijauhelihaa
1 pieni sipuli
1 valkosipulinkynsi
100 g fetajuustoa muruna
0,5 dl hienonnettua persiljaa
1 rkl sitruunamehua
ripaus suolaa
ripaus mustapippuria
Voiteluun:
voisulaa
kananmuna
Sulata filotaikina pakkauksen ohjeen mukaisesti.
Valmista täyte. Ruskista jauheliha ja hienoksi
silputut sipulit pannussa. Anna niiden jäähtyä hetki. Lisää joukkoon murennettu feta,
silputtu persilja, sitruunamehu ja mausteet.
Levitä kokonainen filotaikina pöydälle. Leikkaa lyhyemmästä päädystä vajaan 10 sentin
levyinen kaistale kaikkien taikinakerrosten
läpi. Pane loput taikinasta takaisin pakkaseen.
Sivele kaikkiin suikaleisiin voisulaa. Nosta
suikaleen vasempaan alareunaan noin ruokalusikallinen täytettä. Käännä kulma täytteineen ylöspäin niin, että kaistaleen alareuna tulee kiinni oikeaan reunaan. Jatka näin
taittaen ylöspäin, kunnes koko kaistale on
kolmiona. Käännä ylimääräinen kaistale kolmion alle.
Nostele valmiit kolmiot pellille leivinpaperin
päälle pyyhkeen sisälle. Voitele ne munalla
ja paista 175 asteessa noin 20 minuuttia.
Vinkki
Jos haluat käyttää koko taikinan saman tien,
tee täytettä kaksinkertainen annos.
Italialainen sitruunapiirakka
1 pkt (800 g) isoja lehtitaikinalevyjä
Sitruunakiisseli:
2 dl vettä
1,25 dl sokeria
2 keltuaista
2 rkl maissitärkkelystä
4 rkl sitruunamehua
1 vaniljatanko
1 tl sitruunan raastettua kuorta
25 g voita
Voiteluun:
munaa
Pinnalle:
mantelilastuja
Valmista ensin kiisseli. Sekoita vesi, sokeri,
keltuaiset, maissijauhot, sitruunamehu ja
halkaistu vaniljatanko kattilassa. Kuumenna
sekoittaen, kunnes kiisseli muuttuu läpikuultavaksi. Lisää raastettu sitruunankuori ja voi
sekoittaen. Poista vaniljatanko ja jäähdytä
seos.
Kaaviloi sulaneista lehtitaikinoista kaksi pyöreää levyä, toinen irtopohjavuoan kokoinen
ja toinen suurempi. Vuoraa suuremmalla levyllä irtopohjavuoka niin että levyn reunat

nousevat laidoille asti. Tee lopusta taikinasta
esimerkiksi pieniä suolaisia pasteijoita.
Kaada jäähtynyt kiisseli vuokaan. Painele
pienempi levy päälle kanneksi. Paina reunat
laidoilta alas ja paina ne haarukalla kiinni.
Voitele piirakan pinta munalla, pistele haarukalla ja ripottele päälle mantelilastuja. Paista
piirakkaa 225 asteessa uunin alimmalla tasolla noin 15 minuuttia. Nosta piirakka seuraavalle tasolle ja jatka paistamista vielä 15
minuuttia. Peitä piirakka paistamisen lopulla
foliolla, jotta piirakka ei tummu liikaa.
Jäähdytä piirakka, ripottele päälle pölysokeria ja tarjoa vahvan kahvin kanssa.
Tietoa viineistä
Osa 1/2
Viini on tuhansia vuosia vanha keksintö: viiniköynnöstä on todennäköisesti viljelty ensimmäisen kerran Vähässä Aasiassa jo noin
7000 vuotta ennen ajan laskun alkua. Hiljalleen viljely levisi myös länteen. Roomalaisten
valloittajien mukana viiniköynnökset kulkeutuivat läpi imperiumin. Monet Euroopan merkittävimmistä viinialueista ovat roomalaista
perua. Löytöretkien myötä viinituntemus
eteni Amerikkaan, Etelä-Afrikkaan ja Australiaan. Nykyään viini kuuluu rakastetuimpiin
seura- ja ruokajuomiin.
Viinistä nauttiminen sinänsä ei vaadi erityistaitoja, mutta perehtymällä aiheeseen tavoitat aisteja ja makuhermoja kutkuttelevan
maailman ja opit nauttimaan viineistä aivan
uudella tavalla. Samalla saatat löytää elinikäisen harrastuksen tai ainakin syyn kutsua
ystävät koolle viettämään mukavaa iltaa.
Tähän on koottu perustietoa viineistä ja viininmaistelusta sekä hieman sanastoa.
Pieni sanakirja
Jokainen maistaa ja haistaa viinien maut ja
tuoksut eri tavalla eikä omaa kokemusta ole
helppo välittää toiselle. Vaikka suomen kielen sanavarasto on myös jokseenkin suppea
kuvatakseen kaikkia vivahteita, viinisanasto
kuitenkin helpottaa yhteisen kielen löytämistä.
Yleisimpiä termejä ovat mm.
• aggressiivinen = hyökkäävä ja epämiellyttävä maku, joka aiheutuu usein liiasta
tanniinista tai hapoista.
• antava = runsas, parhaimmillaan oleva
viini niin maun kuin tuoksunkin puolesta.
Vastakohtana sulkeutunut.
• elegantti = maku- ja tuoksukokonaisuus,
jossa on hienostuneet aromivivahteet. Viini on harmoninen a tasapainoinen.
• hedelmäinen = tuoksussa runsaasti hedelmien aromia, maussa hedelmähappojen
mehukkuutta.
• karkea = yksiulotteinen viini.
• kireä = maku on liian hapokas.
• kukkea = hehkeimmillään oleva viini,
tuoksussa ja maussa on runsautta.
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• lattea = viinistä puuttuu happoja, tuoksu
tai maku on haalea. Kuohuviineistä puhuttaessa puuttuu kuplivuus.
• mykkä = viinin ominaisuudet eivät tule
esiin. Vaatii lisää pullokypsytystä.
• notkea = maussa runsaasti pehmeyttä ja
hedelmäisyyttä, mutta ei tanniineja.
• ohut = kuollut viini, ei täyteläinen.
• ontto = täyteläisyyden vastakohta. Mausta puuttuu jotakin.
• raikas = puhdas ja eloisan hapokas viini.
• rehellinen = mahdollisesti vaatimaton,
mutta silti hyvä ja tasapainoinen viinityyppinsä edustaja.
• rodukas = poikkeuksellisen hienostuneet
aromit, jotka ovat myös tyypillisiä alkuperälleen.
• roteva = viinin perusrakenne on vankka.
• runsas = viinissä on runsaasti tuoksuja ja
makuja.
• talonpoikainen = karkea, selkeä ja hyvin
tehty. Viinissä ei ole mitään vikaa, mutta
siitä puuttuu eleganssi.
• tamminen = tammitynnyreistä peräisin
oleva puuta, vaniljaa, paahtoleipää tai
kahvia muistuttava maku tai tuoksu.
• terävyys = viinin hapokkuus on harvinaisen voimakasta, mutta termi ei ole välttämättä negatiivinen.
• täyteläinen= runsas, täyttävä maku ja tasapainoisesti alkoholia ja parkkihappoja.
• vivahteikas = tuoksussa ja maussa on
useita erilaisia vivahteita. Tämä ominaisuus on usein hyvin arvostettu.

yhdysvaltalaiset Chardonnay -viinit ovat suorastaan ylitsepursuavan aromikkaita verrattuna ranskalaisiin.

on paitsi arvostetuimpia niin myös kalleimpia
viinejä, joita maailmassa tuotetaan.
Kuohuviiniä tuotetaan monissa muissakin
maissa, esimerkiksi Espanjassa se tunnetaan
nimellä Cava. Kuohuviinit ovat hiilihappoa sisältäviä helmeileviä viinejä. Yleensä kuohuviinit ovat valkoisia tai roseeviinejä, mutta
tummaakin kuohuviiniä on mahdollista valmistaa. Kuohuviinin valmistamiseen on olemassa useita menetelmiä, jotka tuottavat
erilaisia tuloksia. Kuohuviinit voidaan lajitella
sokeripitoisuuden perusteella erittäin kuiviin,
kuiviin, puolikuiviin, makeisiin ja erittäin makeisiin viineihin.

Roseeviinit
Roseeviinit ovat tavallaan puna- ja valkoviinien välimuoto. Ne valmistetaan tummista
rypäleistä, ja kuorten annetaan olla hedelmälihan seassa jonkin aikaa niin, että hieman väriä liukenee. Roseeviinien yhdisteleminen ruokiin on monille hieman hankalaa,
ja niitä käytetäänkin useimmiten seurusteluviineinä tai kevyiden ruokien seurana.
Samppanja ja kuohuviini
Samppanjan ja kuohuviinin ero voi vaikuttaa
epäselvältä asiaa tuntemattomille. Samppanja on aina kuohuviiniä, mutta kaikki kuohuviini ei ole samppanjaa - vain Champagnen
alueelta Ranskasta peräisin olevia viinejä
voidaan nimittää samppanjaksi. Samppanja

Rypäleet
Kalevala-aiheisten tehtävien ratkaisut
Viini valmistetaan viiniköynnöksen rypälemehusta. Rypälelajikkeita on tummia ja vaaleita, ja useimpia niistä viljellään ympäri maailmaa. Tummiin lajikkeisiin kuuluvat mm. Ca
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Ohessa edellisessä tiedotteessa olleiden Kalevala-aiheisten tehtävien ratkaisut:
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Punaviinit
Punaviinit valmistetaan tummista rypäleistä,
ja yleensä punaviiniin käytetyissä rypäleissä
on paksu kuori. Punaviinin valmistuksessa
rypäleitä ei puristeta tai kuorita heti, vaan ne
saavat käydä jonkin aikaa kuorineen. Viini
saa punaisen värinsä kuorista, ei hedelmälihasta. Punaviinit ryhmitellään kevyisiin, keskitäyteläisiin ja täyteläisiin viineihin.
Punaviineille tyypillinen maku syntyy tanniineista, joita liukenee viiniin rypäleiden kuorista ja siemenistä. Mitä tanniinisempi viini
on, sitä kovempi maku. Cabernet Sauvignon
on esimerkki "kovasta" viinistä, toinen suosittu lajike Merlot tuottaa puolestaan pehmeämpiä viinejä. Punaviinin nauttimisella
uskotaan olevan sydämen terveydelle
edullisia
vaikutuksia,
mutta
pitäviä
tutkimustuloksia asiasta ei ole saatu.
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Valkoviinit
Valkoviinejä voidaan valmistaa paitsi vaaleista rypäleistä myös tummista, mutta rypäleet
murskataan ja kuoritaan heti joten kuorista
ei ehdi liueta väriä viiniin. Valkoviinit voidaan
jakaa kuiviin, puolikuiviin tai puolimakeisiin
sekä makeisiin viineihin sen mukaan, kuinka
paljon sokeria viini sisältää. Toisaalta hapokkuus vaikuttaa viinin makuun sokerisuutta
peittävästi, ja esimerkiksi saksalaiset valkoviinit saattavat runsaan hapokkuutensa ansiosta maistua kuivilta huolimatta melko korkeista sokeripitoisuuksista.
Alkoholi antaa viinille täyteläisyyttä ja ryhtiä.
Uuden maailman valkoviinit ovat yleensä
täyteläisempiä ja hedelmäisempiä kuin eurooppalaiset viinit. Esimerkiksi chileläiset ja
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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Päähenkilö
Pohjan akka
Sodan syy
Runot esitettiin_____________
Kalevalan kirjoittaja
Kalevalassa on ______ kansaa
Joukahaisen sisar
Soitin
Kannel tehtiin ______ leukaluista

Mikä sana muodostuu pystyriville? _Ilmarinen_________
Yhdistä henkilö oikeaan selitykseen
Kyllikki ------------------------- Lemminkäinen ryöstää puolisokseen
Ilmarinen ---------------------- seppä, Sammon takoja
Lemminkäinen ----------------- levoton, sotaisa sankari, naistennaurattaja
Louhi --------------------------- Pohjolan hallitsija, Pohjan akka, harvahammas
Pohjan neiti -------------------- Louhen tytär, Ilmarisen puoliso
Väinämöinen ------------------- mahtava tietäjä ja laulaja
Aino ----------------------------- Joukahaisen sisar, luvataan Väinämöiselle puolisoksi
Joukahainen ------------------- lähtee Väinämöisen kanssa kilpalaulantaan
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bernet Sauvignon, Pinot Noir ja Merlot
(Noir). Vaaleita rypälelajikkeita ovat mm.
Chardonnay, Riesling ja Pinot Blanc. Todelliselle viiniasiantuntijalle on kunniaksi tunnistaa viinissä käytetty rypälelajike ja tuotantoalue.
Punaviinien rypälelajit
Cabernet Franc
Cabernet Franc ei ole yhtä täyteläinen kuin
Cabernet Sauvignon. Cabernet Franc on yleinen sekoituksissa, jotka sisältävät lisäksi Cabernet Sauvignonia ja Merlot'ta. Se on
myöskin kotoisin Bordeauxin alueelta.
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon tunnetaan voimakkaasta maustaan ja se on yksi suosituimmista
punaviinirypälelajikkeista. Cabernet Sauvignon -viinit kypsyvät hitaasti ja parantuvat
ikääntyessään. Cabernet Sauvignon –rypäleen kotipaikka on Bordeauxin alue, jossa sitä käytetään yleensä sekoitettuna muihin rypälelajeihin. Cabernet Sauvignonin maku on
hedelmäinen ja siitä saadaan erinomaisia ja
yksilöllisiä vuosikertaviinejä.
Merlot
Merlot on Cabernet Sauvignonin ohella tunnetuimpia punaviinilajikkeita, ja näitä kahta
lajiketta käytetään usein myös sekoitettuna
toisiinsa. Merlot pehmentää Cabernet Sauvignonin makua.
Pinot Noir
Kenties arvostetuin tumma rypälelajike Pinot
Noir on vaativa rypäle viininviljelijän kannalta, ja viinin maku saa erilaisia ominaisuuksia
kasvupaikan mukaan. Maultaan Pinot Noir –
viinit ovat vähempihappoisia ja hieman makeampia kuin Cabernet Sauvignon ja Merlot.
Pinot Noiria käytetään myös samppanjan
valmistukseen.
Sangiovese
Sangiovese on kotoisin Italian Toscanasta,
jossa sitä käytetään punaviinien pääraakaaineena sekoitettuna muihin lajikkeisiin. Sangiovesen maku on kirsikkainen ja voimakas.
Chianti -viinit valmistetaan pääasiallisesti
Sangiovese -rypäleestä.
Syrah / shiraz
Euroopassa Syrahina tunnetusta rypäleestä
käytetään Australiassa nimeä Shiraz. Shirazia viljellään paljon Australiassa ja sen suosio on kasvanut myös Kaliforniassa ja EteläAfrikassa. Tästä rypäleestä saadaan erittäin
täyteläisiä viinejä.
Tempranillo
Tempranilloa kasvatetaan Espanjassa Riojan
alueella, ja sitä käytetään usein sekoitettuna
Grenacheen. Espanjalaiset Rioja -viinit koostuvat pääasiassa Tempranillosta. Tempranillo saa kypsyessään mausteikkaan hedelmäisen aromin, nuoret Tempranillo -viinit ovat
marjaisempia.
Zinfandel
Zinfandel on suosittu pääasiassa Kalifornian
viinialueilla. Zinfandel -rypäleestä tehdyt punaviinit ovat ryhdikkäitä ja hedelmäisiä,
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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Etsi ruudukosta 10 Kalevalan sanaa
(suunta voi olla mikä tahansa!)
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myös mausteikkuus on tyypillistä näille viineille. Täyteläisyys vaihtelee kuivakkaasta
makeaan ja hyvinkin täyteläiseen viiniin.
Valkoviinien rypälelajit
Chardonnay
Chardonnay -lajike on muuttunut lajinimityksestä suoranaiseksi tavaramerkiksi, ja se onkin kuluttajien keskuudessa tunnetuin ja ylivoimaisesti suosituin valkoviinilajike. Chardonnay on kotoisin Ranskan Bourgognesta,
ja siellä sitä viljeltiin kauan ennen kuin lajike
1900-luvun lopulla levisi myös muualle maailmaan ja tuli tunnetuksi omalla lajinimikkeellään. Chardonnayta käytetään paljon
myös sekoitteissa. Nuori Chardonnay on
maultaan raikas, ja halvimmat Chardonnayt
voivat maistua vetiselle. Useimmiten Chardonnayn kuitenkin tunnistaa jokseenkin hedelmäisestä mausta, ja aromit heijastavat
yleensä voimakkaasti viinin kasvupaikan oloja sekä valmistustapoja.
Chenin Blanc
Chenin Blanc on kotoisin Ranskasta Loiren
alueelta. Chenin Blanc -rypäleestä tehdyt viinit paranevat vanhetessaan, ne ovat hapokkaita ja voimakkaan makuisia. Chenin Blancia käytetään myös kuohuviinin valmistukseen.
Gewurztraminer
Gewurztramineria kasvatetaan paljon Ranskassa Alsacen alueella Saksan rajan tuntumassa, sekä lisäksi Pohjois-Italiassa. Gewurztraminer on hyvin voimakasarominen
viini, sen maku on mausteikas ja vaihteleva.
Sopii erityisesti mausteisten ruokien kanssa.

Muscadet
Muscadet -lajike on kotoisin Ranskasta Loiren alueelta. Maku on melko mieto, hapokas
ja raikas. Muscadetista tehdyt viinit ovat kuivia ja kevyitä juotavia.
Pinot Gris
Pinot Gris -lajiketta kasvatetaan monilla alueilla niin Euroopassa kuin muualla maailmassakin, mutta parhaat Pinot Gris -viinit tulevat
Ranskan Alsacesta. Italiassa Pinot Gris tunnetaan nimellä Pinot Grigio.
Riesling
Riesling on Saksan tärkein viinilajike ja sitä
pidetään yhtenä maailman parhaista lajikkeista. Rieslingistä tehdyissä viineissä huomataan aina paitsi lajikkeen omat ominaisuudet, myös kasvupaikan ja valmistustapojen tuomat vivahteet. Riesling -viinit ikääntyvät hyvin, ja niitä tehdään kaikissa makeusasteissa. Lajike tunnetaan erityisesti makeista viineistään. Rieslingin maku on hunajainen ja raikas, ja se on luonnostaan melko
hapokas.
Sauvignon Blanc
Sauvignon Blanc tuottaa Chardonnayn ohella
suuren osan maailman tunnetuimmista ja
suosituimmista valkoviineistä. Siitä tuotetaan
sekä makeita että kuivia viinejä, ja sitä käytetään paljon myös sekoitettuina muihin lajikkeihin. Sauvignon Blancin maku on tunnusomaisesti yrttinen ja hieman pistävä, ja
suurin osa Sauvignon Blanc -viineistä on tarkoitettu juotavaksi nuorena. Sauvignon
Blanc on kotoisin Ranskan Loiresta mutta
myöhemmin se on saavuttanut erityisen korkean suosion ja laadun Uudessa Seelannissa.
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Viini ja ruoka
Juusto
Viini ja juusto ovat hyvin perinteikäs ratkaisu. Erilaisten juustojen kanssa sopivat erilaiset viinit, ja valintojen kanssa kannattaa
nähdä hieman vaivaa. Valkoviinit sopivat
yleisesti ottaen parhaiten voimakkaiden ja
tuhtien juustojen kanssa. Esimerkiksi pehmeiden homejuustojen kanssa valkoviini sopii punaviiniä paremmin. Kovien juustojen
kanssa sen sijaan punaviinin tanniininen maku pääsee paremmin oikeuksiinsa. Tutuista
juustolaaduista esimerkiksi emmental on oiva punaviinin kumppani.
Kala
Kalan kanssa tarjottaviksi sopivat oikeastaan
lähes kaikki valkoviinit. Viinilajia voi miettiä
sen mukaan millaista kalaa on tarjolla: kevyet viinit sopivat vaalealihaisille kaloille ja runsaammat viinit sopivat vastaavasti punalihaisille kaloille. Savustetun kalan kanssa sopii
hedelmäinen valkoviini. Kalan kanssa voi toki
tarjota myös punaviinejä, ja tätä yhdistelmää soisi ehkä käytettävän useamminkin.
Voimakkaasti tanniinisia punaviinejä tulisi
kuitenkin välttää kala-aterioilla, kalan kanssa
parhaiten käyvät marjaiset ja kevyet punaviinit.
Vaalea liha
Vaalean lihan eli broilerin, kalkkunan tai porsaanlihan kanssa käytetään useimmiten valkoviinejä. Punaviinitkin toki sopivat, mutta
kuten kalan kanssa tulisi vaalean lihan seurana tarjottavan punaviinin olla ennemmin
kevyttä kuin voimakasta. Viinin valinnassa
kannattaa miettiä miten liha on valmistettu
ja miten se tarjotaan; nämä seikat saattavat
ratkaista sopisiko aterialle paremmin kuivakka vaiko rehevän hedelmäinen valkoviini.
Tumma liha
Naudanlihan, lampaanlihan ja häränlihan sekä riistan kanssa punaviini on ehdoton ykkönen. Voimakkaat maut vaativat viiniltäkin tukevuutta, ja siksi kannattaa valita täyteläinen tai keskitäyteläinen viini, jossa on riittävästi tanniineja. Mitä vähemmän viinissä on
tanniineja, sitä kypsemmäksi paistettu liha
sen kanssa sopii. Puoliraaka pihvi maistuu
parhaalta runsaasti tanniineja sisältävän viinin kanssa, toisaalta riistan kanssa ehkä vähempikin hapokkuus riittää.
Jälkiruoka
Jälkiruokien kanssa tarjoillaan yleensä makeita viinejä. Toisaalta samppanja on varma
valinta miltei minkä tahansa jälkiruuan kanssa. Jälkiruokaviinien valinnassa kannattaa
tavoitella hienoista vastakohtaisuutta ruuan
ja viinin makujen kanssa, jotta molempien
parhaat aromit pääsevät esille.
Venttiilin seuraavassa numerossa kerrotaan
mm. viinitarvikkeista, säilytyksestä ja viiniarvostelusta.
Toimitus surffaili internetissä
Väestöliitto on avannut laajan ja ainutlaatuisen tietopankin toimivasta parisuhteesta.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Tämä parisuhdenetti löytyy liiton uusilta nettisivuilta osoitteesta
www.vaestoliitto.fi/toimiva_parisuhde/
Väestörekisterikeskus ja Suomen Posti ovat
avanneet muuttajille uuden yhteisen verkkosivun. Sivuilla voi tehdä lakisääteisen muuttoilmoituksen maistraatille ja osoitteenmuutoksen Postille, ilmoittaa rinnakkaisosoitteen
sekä tehdä sopimuksen Postin maksullisista
edelleenlähettämis- ja jakelun keskeytyspalveluista. Muuttoilmoituksen voi tehdä Internetin kautta henkilökortilla, verkkopankkitunnuksilla tai Postin verkkopalvelutunnuksilla. Muun muassa kesälomaosoitteen ilmoittaminen sujuu palvelun avulla kätevästi.
www.muuttoilmoitus.fi
Sinäkin olet tainnut jossakin vaiheessa joutua kuvailemaan mämmiä ulkomaalaisille
tuttavillesi ja jopa maistattamaan sitä? Mutta
tiedätkö itsekään miten mämmi oikeaoppisesti tehdään ja mistä se koostuu? Oheiset
linkit avaavat ovet mämmin maailmaan, jälkimmäinen englanniksi:
www.nicehouse.fi/cgibin/keittio_reseptit/ohje.pl?ID=467
www.dlc.fi/~marianna/gourmet/mammi.htm
Jos olet saanut Suomen tuliaisena tuokkosen
mämmiä ja haluaisit nauttia sitä muutenkin
kuin kerman ja runsaan sokerin kera, klikkaa
alla olevaa osoitetta. Mämmiä voi näet käyttää lihapulliin ja vaikka shoteihin!
www.kymppi-maukkaat.fi/reseptit.html
Internetissä on avattu suomalainen palvelu
lentolippujen hintojen vertailuun. Palvelun
perustalla ovat kaksi suurta online-matkatoimistoa eBookers ja Travellink. Hintavertailuportaali www.vertaa.fi:ssä lanseerattu lippuvertailu on herättänyt kiinnostusta myös
muiden matkatoimistojen keskuudessa.
Tarvitsetko apua kotona? Onko lumet luomatta tai nurmikot leikkaamatta? Pitäisikö
matot tampata? Jäikö siivous tekemättä ja
ikkunat pesemättä? Roikkuuko keittiön kaapit ikävästi? Etkö saa kasattua uutta kirjahyllyä? Eikö TV:stä löydy kanavat kohdilleen?
Pitäisikö vanha sohva raahata pois ja noutaa
uusi tilalle? Ostamasi taulu pitäisi asentaa
seinään ja lamppu kattoon? Tarvitsetko luotettavan kuskin ajamaan kaupungin kaduille?
Tarvitsetko tietokoneen käytön kanssa
apua? Etkö saa nettiyhteyttä tai asennettua
kirjoitinta? Aviomies hoitaa!! Miehistä on siis
jotain hyötyä! Vuokra-aviomies jeesaa kaikissa kodin pikkuaskareissa. Tokihan , jos
tuntuu siltä, että haluat vain tyylikkään ja
kohteliaan seuralaisen viettämään kanssasi
iltaa, on "AVIOMIES" kutsusta paikalla, tilanteen vaatimalla arvokkuudella tai räväkkyydellä. www.aviomiespalvelu.net
Elokuvahaku.net – suomenkielinen palvelu
elokuvien etsimiseen. Netello on avannut
uuden palvelun, joka mahdollistaa elokuvien
tietojen etsimisen suomen kielellä. Palvelun
käyttäminen on maksutonta. Palvelussa voi
etsiä elokuvia vaikkapa näyttelijän tai ohjaajan nimen perusteella. Elokuvia voi myös selata elokuvatyyppien mukaan, esimerkiksi
draamat, lännenfilmit, piirretyt jne. Palvelus-

sa näkyy myös, onko elokuva myynnissä
DVD:llä tai VHS:llä uutena tai käytettynä Netellon yhteistyökumppanien verkkokaupoissa. http://Elokuvahaku.net
Suomalaiset web-kamerat löytyvät nyt yhdestä paikasta. Internetistä löytyy lähes 400
web-kameraa, jotka julkaisevat nettiin jatkuvasti päivittyviä valokuvia eri puolilta Suomea. Pohjoisinta kuvaa löytyy Utsjoelta ja
eteläisintä Hangon satamasta.
www.webinfo.fi
Kauppa- ja teollisuusministeriö on avannut
www.yrityssuomi.fi-palveluun uuden osion
yrittäjyyttä pohtiville. Osion nimi on Startti.
Verkkopalvelu on maksuton yrittäjille ja
yrittäjiksi aikoville. Startilla tarjotaan mm.
tuoteperustaista tietoa yrityksen alkuvaiheen
tueksi. Lisäksi saatavilla on käytännön tukea
yrityksen perustamiseen ja sen jokapäiväiseen pyörittämiseen.
Suomen museoliitto on avannut nettiosoitteessa www.museums.fi englanninkieliset
kulttuurimatkailijoille suunnatut verkkosivut.
Sivut rakentuvat yhdeksästä teemapolusta,
joiden tarinat houkuttelevat aiheeseen liittyvien museoiden englanninkielisille sivuille.
Tarinoissa seikkailevat niin kullankaivaja Iso
Aleksi kuin suurmiehemme ja –naisemme
Runebergistä Tove Janssoniin. Teemapolkuja ovat muun muassa Muinais-Suomi, Venäläiset tsaarit Suomessa, Teollisuus-Suomi ja
Suomalainen muotoilu. Museoita voi hakea
myös nimen, paikkakunnan tai museotyypin
mukaan. Taidemuseot on lisäksi esitelty
omana kokonaisuutenaan.
Meteli.net on Suomen suurin, pääasiassa
verkossa toimiva musiikkitietopalvelu.
Kouluissa annettavan tietoturvaopetuksen
tueksi internetissä on avattu Tietoturvakoulu, jonka tekoon on osallistunut joukko opetuksen, tietotekniikan ja tietoturvan, lainsäädännön sekä lastensuojelutyön ammattilaisia. Palvelun kolme keskeistä viestiä ovat
Suojaa tietokoneesi, Turvaa itsesi ja Noudata pelisääntöjä. Palvelu jakaantuu opettajien, pienempien ja isompien oppilaiden sekä
vanhempien omiin osioihin.
www.tietoturvakoulu.fi
Valtion taidemuseossa toimiva Kulttuuria kaikille -neuvontapalvelu on avannut www-sivunsa. www.kulttuuriakaikille.fi
Euroopan oikeusasiamiehenä on 1. huhtikuuta 2003 alkaen toiminut kreikkalainen P.
Nikiforos Diamandouros. Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluja hallinnollisista epäkohdista Euroopan yhteisön toimielinten ja
laitosten toiminnasta. http://www.euroombudsman.eu.int/home/fi/default.htm
Kansanterveyslaitoksen
elintarvikkeiden
koostumustietopankki Fineli on uusittu. Fineliin on kerätty tietoa Suomessa käytettävien
elintarvikkeiden ravintokoostumuksesta ja se
sisältää nyt tiedot yli 1.800 tavallisimmasta
elintarvikkeesta. www.fineli.fi

29

Kela, Työeläkevakuuttajat TELA ja Eläketurvakeskus kokosivat tiiviin tietopaketin suomalaisesta sosiaaliturvasta. Dokumentti on
yleissivistävä katsaus sosiaaliturvan historiaan, mutta se antaa tietoa myös tämän päivän tilanteesta ja pilkahduksia tulevasta.
Esite on julkaistu suomen lisäksi myös ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi ja se
on ladattavissa pdf-muodossa verkosta.
www.kela.fi -> julkaisut
www.elaketurvakeskus.fi -> julkaisut -> erillisjulkaisut
www.tela.fi -> tietosivut -> telan julkaisut
Kainuussa toimiva Vuolukivialan koulutushanke on laatinut internetiin kivioppaan, joka tarjoaa perustietoa mineraaleista, kivilajeista, Aurinkokunnasta ja Maasta. Lisäksi
oppaassa on satoja havainnollistavia valokuvia. Maksuton kiviopas on tarkoitettu kaikille
kivistä kiinnostuneille ja alaa harrastaville.
Opasta voi soveltaa myös opetuskäytössä eri
luokka-asteilla, sillä se sisältää erilaisia aiheeseen liittyviä harjoituksia. Myöhemmin
verkkosivuja täydennetään jalokiviä käsittelevällä tietopaketilla. Suomussalmi-opiston
hallinnoima Vuolukivialan koulutushanke ylläpitää ja päivittää sivuja. www.kiviopas.fi
Vitsejä
Miksi kannibaali ei ottanut lopareita?
- Työnantaja tarjosi lämmintä kättä.
--------------------Laitilasta korihoito-oppi:
Naisil o tapana tehrä usse asjoi vaikkiamma
kaut. Sen takia heijä tuliski otta oppi miähist, nii hee pääsisivä mones asjas paljo helpommal ja säästäsivä itteäs, hermojas ja
muittenki hermoi.
Muutama korinhoitto liittyvä onkelmatilanne

ja kummotto nee ratkasta:
Olej juur syänyt jukurti ja roskapussi o iha
täys. Mitä mää tee?
- Lait tyhjä purkki tiskipöyräl. Jät lusikka
purkki.
Mää söi lämpimä ruua ja mul o likane lautane ja maitolasi. Mitä mää tee?
- Lait astiat tiskipöyräl tai tiskialttasse.
Tiskipöyt o täyn tyhji jukurttipurkkei ja astia
ei mahru. Mitä nyy?
- Tyän roski hiuka sivummal. Jos tääkä ei
aut, vie likase astia takasi ruakpöyttä.
Ku mää vei astioi takasi pöyttä mää huamasi, et maitotölkki o tyhjä, roskapussi o täyn,
samate tiskipöytä. Mitä mää tee tölkil?
- Lait see tiätyste jääkaappi. Siälhä maitotölkei piretä.
Mää ottasi tuaremehu, mut kaik lasi ova likasena tiskialttaas. Mitä mää tee?
- Juas suara tölkist.
Tölki nokka ol lytys ja mehu loraht lattial. Pitäsik tehrä jotta?
- Pyyhkäs enimmä sukam pohja.
Nyy suka ova märä ja tunttu tahmialt.
- Riisu suka ja jät nee lattial mehutahra viäre. Hae kaapist uure suka.
Mää el löyr kaapistan yhtä puhtai sukki. Mää
tahro suka jalkkasan, ku mää makka sohval
ja kato elokuva. Mikä avuks?
- Eti lattialt vähemmä likase, kuiva suka.
Sohval o suur kasa vaattei enkä mää mahru
eres istuma, makkaamisest puhumattaka.
Viänk mää vaatte kaappi?
- Älä viä. Yht hyvi sää vois siirttä nee nojatuali. Jos nojatuali o täys, purot koko kasa
lattial.
Kämpäs o kumma haju. Mää luule, et se tule
tiskialttast. Mitä sil pitäsis tehrä?
- Ava keittiö akkuna hiuka. Jos ilma ei tunnu
raikastuva, lähre ite ulos. Vaik iltakaljal. Palatessas es sää enä huamaa mittä haju.

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
Fysioterapeutti Päivi Voutilainen
Melina Merkouri 33, Sikies
(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
Puh. 2310–206096
Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy syyskussa 2005. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri
04.06

Puolustusvoimain lippujuhlapäivä

06.06

Thessalonikin kansainväliset ruokafestivaalit Aretsoun:n rannassa klo 20.30. Lisätietoja Päivi Pulkki-Georgopoulou

11.06

Thessalonikin Suomi-koulun kevätjuhlat klo 18.30. Osoite: Mitr. Kallidou / Papagou, Apollon-Kalamarian urheilukentän
vieressä

20.06

Helluntaipäivä. Pyhäpäivä Kreikassa.

21.06

Kesäpäiväntasaus

24.06

Juhannusaatto. Seuran johtokunta vetäytyy kesälomalle ja palaa virkistyneenä tehtäviinsä elokuun aikana

06.07

Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä

18.–24.07

Naistenviikko

27.07

Unikeonpäivä

06.12.08

Helsingin Yleisurheilun MM-kisat 2005, Olympiastadion

15.08

Neitsyt Marian taivaaseen astumisen päivä. Pyhäpäivä Kreikassa

09/2005

Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen kokous syyskuun alussa. Lisätietoja myöhemmin.

17.09

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

23.09

Syyspäiväntasaus

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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