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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvät lukijat, 
 
Kesä tuli ja meni! Suurin osa meistä ulko-
mailla asuvista suomalaisesta pyrkii viettä-
mään ainakin osan kesälomastaan Suomes-
sa. Itse pääsin käymään tänä vuonna Suo-
messa vain toukokuussa, USP:n kokouksen 
aikaan, ja nyt on jo taas ikävä Suomea. 
 
Syyskuussa, 10 vuotta sitten, pakkasin tava-
rani ja muutin tänne Kreikkaan nykyisen vai-
moni luokse. Vuodet ovat vierineet ja paljon 
on ehtinyt tapahtua: 2 lukuvuotta kreikan-
kieltä Thessalonikin yliopistossa, 3 työpaik-
kaa, vapaata ammatinharjoitusta, kihlajaiset, 
häät ja 2 lasta, Pohjois-Kreikan Suomi-Seu-

ran vetoa, USP:n yleiskokouksia sekä Kreik-
kaan muuttoa aikovien opastusta ja asunnon 
osto, joitain mainitakseni. 
 
Kaikesta tästä huolimatta piti oikein pysäh-
tyä miettimään sitä, miten aika on mennyt 
niin nopeasti. 10 VUOTTA!! Nyt jotkut teistä 
lukijoista ajattelevat omia ulkomailla vietet-
tyjä vuosia, ja miettivät mielessään ”vasta 
10 vuotta…”. Minä poika istuin kuitenkin 
alas, ja tokaisin vaimolleni: ”Miten voi olla 
mahdollista että meillä on 2 lasta, 5- ja 2-
vuotiaat, ja minä olen vatsa 18!  
 
Vuodet joka tapauksessa vierivät, ja sen 
huomaa todella hyvin lasten kasvusta. Vas-
tahan se oli eilen kun vein vaimoni sairaa-
laan synnyttämään ensimmäistä lastamme. 
5 VUOTTA SITTEN!!  
 
Lapset antavat iloa ja harmaita hiuksia päi-
västä toiseen, useimmiten samana päivänä 
molempia ja vielä monta kertaa. Välillä pitää 
oikein kunnolla korottaa ääntä, mutta on-
neksi ollaan Kreikassa, jossa ihmiset ovat 
muutenkin niin kovaäänisiä, ettei kukaan ole 
kiinnittänyt siihen erityistä huomiota. Päin-
vastoin, minulle on monta kertaa sanottu 
miten rauhallinen ”viilipytty” olen. 
 
Nyt muutaman viimeisen päivän ajan lapseni 
ovat pääasiallisesti aiheuttaneet minulle her-
moromahduksia, ja kurkkuni on käheä huu-
tamisesta. Olen yrittänyt puhua hyvällä, ja 

uhannut pahalla, mutta lapset ovat tehneet 
kaiken omien päittensä mukaan, ja juuri niin 
kuin ei pitäisi.  
 
Vihaisena olen laittanut lapset nukkumaan-
menoaikaan sänkyyn ja mennyt itse sohvalle 
”lepäämään”. Siellä minuun pienen hetken 
kuluttua on iskenyt omantunnon tuskat ja 
olen joutunut palaamaan lastenhuoneeseen 
pyytämään anteeksi omaa käytöstäni 
puoliksi nukkuvilta lapsilta.  
 
Vanhemman tyttären uninen vastaus ”isi ra-
kastan sinua” ja nuoremman tyttären matki-
ma soperrus ”iti lakastan tinua” saavat sy-
dämeni sulamaan ja samalla itselleni vielä 
pahemman mielen aikaisemmasta käytök-
sestäni. 
 
Toivonkin, että seuraavat kymmenen vuotta 
kasvattavat minusta pitkäjänteisen, ymmär-
tävän ja hyvän isän. Lapsethan ovat lapsia, 
ja ainakin oman äitini mukaan olin aikoinaan 
samanlainen, ellen pahempikin ”pikku 
hirviö”. 
 
Yhtä hyvää menoa teillekin ja hyviä lukuhet-
kiä seuramme tuoreimman tiedotteen paris-
sa sekä mahtavaa alkanutta syksyä koko 
johtokunnan puolesta! Voima olkoon kans-
sanne! 
 
Marko Suomalainen 
puheenjohtaja 
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“Etsitään halukkaita 

pikkujoulutoimikuntaan” 
 

Ilmoittautumiset  
seuran sihteerille,  

Marjut Katoniemi-Kutsuridis’ille, 
puh. 2310 860555 

Thessalonikin kansainvälisillä ruokafestivaaleilla suomalaisten standillä olivat tarjoilemassa tänä 
vuonna mm. (vasemmalta) Outi Holopainen, Päivi Vuotilainen, Päivi Pulkki ja Riitta Douhaniaris. 
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Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Thessalonikin Suomi-koulun toimintakerto-
mus 2004 - 2005 
 
A: Leikkiryhmä/esikoululaiset 
 
Suomen kielen taitoja on ylläpidetty ja laa-
jennettu sanavarastoa satuja ja tarinoita lu-
kemalla, niistä keskustelemalla, askartele-
malla, kieltä edistäviä pelejä pelaamalla sekä 
laulujen ja leikkien avulla. Oppilaat saivat 
“kaivaa” jännästä taikapussista joka kerta 
päivän aiheen kuvan, tavaran tms. muodos-
sa. Tämä olikin vallan suosittu juttu! 
Päivän aiheina lukuvuoden aikana oli: viikon-
päivät, kuukaudet, vuodenajat, ihmisen kehi-
tysvaiheet, minä itse, perhe, kellonajoista ta-
satunnit, värit, karttasanastoa, maanosat, 
suomalainen metsä ja sen suojelu, metsän 
eläimet ja kasvit, menninkäiset, liikennemer-
kit ja -turvallisuus, liikunta, harrastukset ja 
aistit.  
Keväällä avuksi saatiin nuorisoryhmästä apu-
opettaja, joten voitiin eriyttää opetusta pa-
remmin. Esikoululaiset oppivat melkein kaikki 
kirjaimet, äänteet ja auttavasti myös luke-
maan. Leikkiryhmän kanssa tehtiin erilaisia 
käden motoriikkaa kehittäviä tehtäviä. 
Aiheiden mukaan valitut musiikkituokiot piris-
tivät tunteja. Lapset kokosivat liimaten ja vä-
rittäen näistä lauluista oman vihkon. Tuntien 
aikana katseltiin myös videoita, eläydyttiin 
roolileikkeihin sekä harrastettiin ulko-liikun-
taa. 
Juhlapäivistä huomioitiin A. Kiven, YK:n ja it-
senäisyyspäivä, joulu, ystävänpäivä, Kaleva-
lan päivä sekä pääsiäinen. Oppilaat osallistui-
vat koulumme 10–vuotis/ joulujuhlan ja ke-
vätjuhlan ohjelmanumeroihin. 
Vaihtelua oppitunteihin toivat monet vieraat: 
muusikko Kosti Kotiranta, lastentarhan opet-
taja Ulla Tammisto, suurlähettiläs Ole Norr-
back sekä paikallisen tv-kanavan kuvausryh-
mä, jolle lapset esittivät laululeikin. Kevätret-
ki Kalamarian leikkipuistoon oli mieleenpainu-
va koulupäivä. 
Vilkkaalle ryhmälle asetetuista tavoitteista 
parantamisen varaa on erityisesti tarkkaavai-
sessa kuuntelussa, aiheesta keskustelemises-
sa sekä oman puheenvuoron odottamisessa. 
 
B. 2.–3.-Luokkalaiset 
 
Ympäristötiedossa kerrattiin kuukaudet, vuo-
denajat ja viikonpäivät tekemällä luokan vuo-
sikalenteri. Muisteltiin olympialaisia ja opetel-
tiin kaikki kesäolympialajit suomeksi. YK:n 
päivän aikoihin katsottiin video pakolais-leiril-
tä. Muita käsiteltyjä aiheita: terveellinen ruo-
ka, terveys ja sen edistäminen, aistit ja vam-
maisuus, Lappi, kellonajat, liikennemerkit. 
Askarreltiin jouluksi ja pääsiäiseksi.  
Suomen kielessä tutustuttiin luokkakirjas-
toon, luettiin kotona lukuläksyksi itse valitse-
maansa kirjaa ja tehtiin luetusta tehtäviä. 
Kielitiedon aiheista seuraavat: aakkoset, sa-
naleikit, lauseet, päättövälimerkit, yhdyslause 
ja pilkku, eris- ja yleisnimet. Kirjallisuuden 
jaksossa luettiin satuja ja tehtiin tankarunoja. 
Opettaja luki jatkokirjana suuren suosion 
saavuttanutta Risto Räppääjää.  Ilmaisujak-
sossa tutkittiin näytelmän runkoa ja tehtiin 
sen pohjalta nukketeatteriesitys, joka esitet-

tiin elävälle yleisölle. Keskusteltiin erilaisista 
puhetilanteista, kohteliaisuudesta ja käyttäy-
tymisestä yleensä. Lukuvuoden aikana tehtiin 
useita lyhyitä prosessimaisia kirjoitusharjoi-
tuksia oppilaille läheisistä aiheista. Omien 
juttujen pohjana olivat usein lehtikuvat, valo-
kuvat tms.  
Opeteltiin tekemään lyhyitä kotiviestejä, kir-
joittamaan kortti ja kirje sekä lavastettiin pu-
helinkeskusteluja (lapset pääsivät myös pai-
kallis-television haastateltaviksi ja kuvattavik-
si kyseisellä oppitunnilla!). Lapsia evaluoitiin 
mm. sanelujen sekä kuullun- ja luetun ym-
märtämistehtävien avulla. Lasten oikeinkirjoi-
tus ja ääneen lukeminen olivat kehittyneet 
hurjasti viime vuodesta. Oppituntien aikana 
harjoiteltiin myös esityksiä koulun 10-v. – ja 
joulujuhlaan sekä keväällä kevätjuhlaan. Ai-
kaa löytyi myös leikkiin, pelaamiseen ja lau-
lamiseen! Suurista suomalaisista merkkipäi-
vistä muistettiin A. Kiven päivä sekä Kaleva-
lanpäivä.  
Tavoitteena tänä vuonna oli nimenomaan 
kielenkäytön harjoittaminen. Niinpä tavoit-
teena ollut sanaluokkien lähempi tutkiminen 
jäi ensi syksyyn. Kevätlukukauden ”helminä” 
olivat varmasti yksi tietokoneopetuskerta, 
karnevaalijuhla sekä luokkaretki Potidean 
rannalle! 
 
C. 4.–5.–Luokkalaiset 
 
Ympäristötiedossa oppilaat innostuivat tutki-
maan Suomen jääkautta ja sen vaikutuksia 
luontoon. Muita aiheita: Suomen suurimmat 
kaupungit, kesäolympialaiset, pakolaisuus, 
ihmisen elämänkaari, Pohjoismaat, Baltia ja 
Skandinavia (myös kielten vertailua), Suo-
men vesistöt ja metsät, kasvillisuusvyöhyk-
keet Euroopassa, eläimet ja kasvit talvella, 
Suomen maantieteellisten alueiden kertausta 
sekä Lappi (vertailua: turismi Suomessa ja 
Kreikassa). Kevään lopulla opeteltiin Euroo-
pan karttaa suomeksi (sanasto hallussa hyvin 
kreikaksi!). 
Katsottiin “Elina” -video. Joulu- ja pääsiäisas-
kartelua. 

Suomen kielessä opeteltiin tekemään ajatus-
karttoja sekä tukisanalistoja. Luokiteltiin ku-
via, opittiin kirjastoluokitus ja kerrattiin aak-
kostaminen. Tutkittiin internetin avulla suo-
malaista nimiperinnettä, vertailua kreikkalai-
siin nimiin. Kielitiedon alueelta: sanan johta-
minen, lainasanat, lyhenteet, kirjoitusohjeita, 
lauseoppia, pilkun käyttö, lainausmerkit, vuo-
rosanaviiva, sanaluokkien kertausta sekä ver-
biopista aikamuodot ja aktiivi/passiivi. 
Kalevalaa juhlistaaksemme teimme yhdessä 
6. luokan kanssa Pohjois-Kreikan Suomi-seu-
ran internetlehteen ”Kalevala-tietopaketin” 
tehtävineen. Prosessikirjoittamista oppilaille 
mieluisista aiheista.  
Opettaja luki luokan jatkokirjaa, oppilaat lai-
nasivat jonkin verran luokkakirjastosta. Kes-
kusteltiin Harry Potterista ja katsottiin doku-
mentti kirjailijasta. Oppilaita evaluoitiin useil-
la saneluilla sekä luetun- ja kuullunymmärtä-
misillä.  
Koulun 10.v – ja joulujuhlaan sekä kevätjuh-
laan oppilaat valmistivat upeita esityksiä. Op-
pituntien lopuksi pyrittiin myös hieman pe-
laamaan sekä keskustelemaan ajankohtaisis-
ta aiheista. 
Ajanpuutteen vuoksi tavoitteena ollut murtei-
den tutkiminen, uutisten tekeminen sekä sar-
jakuvien valmistaminen jäivät ohjelmasta 
pois. 
 
D. 6. – Luokkalaiset 
 
Oppikirjana käytettiin WSOY:n Salainen ker-
ho 6:n mukaan käsitelty äidinkielessä ja kir-
jallisuudessa mm. sanaluokkia, verbioppia, 
sijamuotoja, kielikuvia ja niiden selityksiä, ot-
sikointia, mielipiteiden ilmaisua, kirjeiden 
(tuttavallisten ja virallisten) kirjoittamista, 
kirjoitustyön vaiheita, tekstin ryhmittelyä, 
kappalejakoa sekä asiatekstien ja käyttöoh-
jeiden lukemista. 
Tutustuttiin kirjallisuuden käsitteisiin, suoma-
laiseen nuorisokirjallisuuteen ja – kirjailijoihin 
sekä tehty ajatuskartta kirjailijasta. Kirjoitet-
tiin prosessimaisesti elokuva-arvostelu kou 

 
Asianajotoimisto 

NOMOS 
 
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.  

mailto:nomos@nomos.fi
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Kuvassa vasemmalta Yrjö Viinikka ja Kaija Ki-
vikoski 

lumme 10 – v. juhlalehteen ja tehty yhteis-
työnä 4.–5. luokan kanssa Kalevala-aiheinen 
tietopaketti Pohjois-Kreikan Suomi-seuran in-
ternetlehteen. Pohdittu, miten kirjoitetaan te-
hokkaampia tekstejä ja mitkä ovat opiskelu-
lukemisen keskeiset osa-alueet. 
Lukuvuoden aikana keskusteluhetkien aihei-
na olivat mm. olympialaiset, Harry Potter ja 
J. K. Rowling, A. Kivi, YK:n päivä, Suomen 
historia ja itsenäisyys,  
J. L. Runeberg, Kalevala, Suomen maantieto 
(maakunnat ja läänit, joista oppilaat tekivät 
pienen esitelmän), M. Agricola, pääsiäinen, 
Euroviisujen 50 –v. taival ja muut musiikkiai-
heet oppilaiden mieltymyksien mukaan. 
Oppituntien piristyksenä on pelattu pelejä, 
luettu jatkokirjana ”Haloo, kuuleeko kaupun-
ki”, harrastettu tietokilpailuja, katsottu vide-
oita (J. K. Rowling dokumentti, ”Elämä lap-
selle” – konsertti, ”Runebergin lumoissa”, 
The Rasmus). Käytiin myös nettikahvilassa 
tekemässä kielioppi- ym. tehtäviä. Osallistut-
tiin koulun juhlien ohjelmiin ja tehtiin kevät-
retki elokuviin ja lounaalle.  
Ajanpuutteen vuoksi tavoitteista lauseenjä-
sennys, lauserakenteiden vaihtelu, runolau-
seet, murteet, sarjakuvat ja ilmaisujakso siir-
tyvät ensi lukuvuoteen. 
 
E. Nuorisoryhmä  
 
Syyslukukaudella käytiin loppuun Otavan 
Aleksis 8 oppikirja. Kieliopista kerrattiin verbi-
en tempukset. Uutena asiana käytiin läpi ver-
biopista modukset ja lauseenjäsennysoppi. 
Kielioppi on nyt käyty pääasiallisesti koko-
naan läpi. 
Kirjoitettiin koululehteen ja tehtiin itse ideoi-
den koulun joulu/10-v. juhlaan kuvaelma. 
Sanaston kehittämiseksi on pelattu mm. Alfa-
bet -peliä. 
Sukulaiskansoista tutustuttiin unkarilaisiin. 
Oppilaita opetettiin itsearviointiin, liittyen ko-
titehtäviin. 
Kevätlukukaudella uutta lukukirjaa odotelta-
essa opetusmateriaalina käytetty Tekstitulk-
kia, koulun käsikirjastosta mm. yhteiskunta-
opin kirjaa ja Suomen historian kirjaa sekä 
luettu lehtiartikkeleita. Tekstien valinnan kri-
teerinä oli oppilaiden ikä ja kiinnostusalueet. 
Nämä kaikki yhdessä ovat kehittäneet oppi-
laiden luetunymmärtämistä, kielioppia ja sa-
nastoa sekä kartuttaneet heidän yleistieto-
jaan Suomesta. Ilmaisutaitoa on samalla har-
joitettu mitä suurimmassa määrin keskuste-
lun avulla rohkaisten oppilaita kriittiseen ajat-
teluun ja tuomaan esille omat mielipiteensä 
rakentavalla tavalla. 
Aloitettu ns. prosessikirjoittaminen, jossa on 
harjoiteltu oman tekstin tuottamista eri tyy-
leissä ja tekstin jatkotyöstämistä. 
Otettiin käyttöön uusi oppikirja Weilin& 
Göös:n Äidinkieli 9 Äikkä ja siihen kuuluva Äi-
kän oppimisvihko, joiden avulla käyty läpi 
vuorovaikutustilanteita, tapakasvatusta, ta-
pakulttuuria, arvioitu ja hiottu omaa keskus-
telutaitoa ja harjoiteltu esiintymistaitoa. 
Ajanpuutteen vuoksi ryhmän luokkaretki su-
pistui yhteiseen lounaaseen. 
Koulun kevätjuhliin osallistuttiin “Fame 
Story:n” parodiaversiolla ”Kuuluisuustarina”. 
 
 
 

Thessalonikin kansainväliset ruokafestivaalit 
 
Thessalonikin kansainväliset ruokafestivaalit 
järjestettiin taas kesäkuun ensimmäisenä 
maanantain, 6.6. 
Edellisten vuosien tapaan, Pohjois-Kreikan 
Suomi-Seura otti osaa hyväntekeväisyyteen 
kerättävien varojen hankintaan valmistamalla 
suomalaisia ruokaa tarjoiltavaksi festivaalivie-
raille. 
Tänä vuonna suomalaiset valmistivat lohi-
täytteisiä lettuja, lohipiirakkaa, jauhelihapih-
vejä, sienikastiketta ja lihapataa. Lisukkeena 
tarjoiltiin salaattia ja keitettyjä perunoita. 
 
Toimihenkilöunioni jäseniä Thessalonikissa 
 
Toimihenkilöunioni TU ry:n sihteeri Kaija Ma-
tikainen ja ryhmä unionin jäseniä Suomesta 
vierailivat Thessalonikissa 20.-21.6.2005.  
Suomalainen ryhmä tutustui mm. CEDE-
FOP:in toimintaan ja tiloihin Pileassa sekä 
ryhmä osallistui kävelyretkeen Thessalonikin 
vanhassa kaupungissa seuramme sihteerin 
Marjut Katoniemi-Kutsuridiksen johdolla.  
Thessalonikista ryhmä jatkoi edelleen Thas-
soksen saarelle, jossa oli luvassa muutama 
lomapäivä ryhmäläisille. 
 
Kaija Kivikoski ja Yrjö Viinikka Thessalonikis-
sa 
 
Suomi-Kreikka yhdistysten liiton puheenjoh-
taja Kaija Kivikoski ja Turun Suomi-Kreikka 
seuran puheenjohtaja Yrjö Viinikka tutustui-
vat Thessalonikiin heinäkuun alkupuolella ja 
illastivat tiistaina 5.7 seuran johtokunnan ja 
Suomi-koulun edustajien kanssa.  
 

Mukava ilta venähti keskustelun merkeissä 
myöhään ja seuran ja koulun edustajat kiit-
tävätkin sekä Kaija Kivikoskea että Yrjö Vii-
nikkaa antoisasta illasta. 
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto juhlii tänä 
vuonna 25-vuotista taivaltaan ja Turun Suo-
mi-Kreikka seura vastaavasti 30-vuotista tai-
valtaan. Yhteisjuhla pidetään Suomen Turus-
sa 19.11.2005.  Paikkana on VPK:n tilat, 
osoitteessa Eskelinkatu 5, Turun keskusta. 
 
Pekka Lepistö Thessalonikissa 
 
Tampereen Suomi-Kreikka yhdistyksen pu-
heenjohtaja Pekka Lepistö vieraili Thessalo-
nikissa 14.-16.9.2005.  
Seuramme sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsu-
ridis tapasi tamperelaisen ystävyysyhdistyk-
sen vetäjän ja tapaamisen yhteydessä seu-
ramme sai muutamia Tampereen seuran 
logolla varustettuja, hyvälaatusija T-paitoja. 
 

Kuukausitapaamiset 
 
Seuran ensimmäinen kuukausitapaaminen 
pidettiin sunnuntain, 4. syyskuuta, tuttuun 
tapaan tavernassa 1901. 
Paikalla olivat myös Thessalonikissa vierailul-
la olleet Päivi ja Mervi. 
 
Thessalonikin Suomi-koulun vanhempainyh-
distyksen kokous 
 

Thessalonikin Suomi-koulun vanhempainyh-
distyksen kokous pidettiin sunnuntaina 11. 
syyskuuta Suomi-koululla osoitteessa M. Kal-
lidou- Papagou, Kalamaria, Apollonin urhei-
lukentän alapuolella. 
Kokouksessa käsiteltiin viime lukuvuoden 
toimintakertomukset, tulevan lukuvuoden 
ryhmäjaot ja tuntien alustavat aikataulut se-
kä opetussuunnitelmat.  
Lisäksi käytiin läpi koulun talousasiat ja Krei-
kan ja Kyproksen Suomi-koulujen konferens-
siin osallistuminen helmikuussa 2006 Atee-
nassa sekä materiaalihankinnat 
Opettaja Riitta Duhaniaris kertoi Suomessa 
kesällä järjestettyjen Suomi-koulujen opetta-
jien koulutuspäivien satoa ja käsiteltiin muut 
asiat.  
 
Euroopan kielten juhlapäivä 
 
Thessalonikin kreikkalais-ranskalainen koulu, 
Kalamari, järjesti maanantaina 26.9.2005 
Euroopan kielten juhlapäivän noin 220 yläas-
teikäisille oppilailleen. Paikalle oli saapunut 
suurlähetystöjen ja konsulaattien edustajia 
mm. Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Englan-
nista, Unkarista, Slovakiasta, Tsekeistä, Lat-
viasta, Liettuasta, Sloveniasta, Luxemburgis-
ta, Maltalta ja Kyprokselta esittelemään 
maataan, kieltään ja kulttuuriaan.  
Suomen suurlähetystö pyysi seuraamme 
edustamaan Suomea, ja niinpä edustin 9-
vuotiaan tyttäreni, Iran, kanssa tilaisuudessa 
Suomea.  
Tunnelma oli lämmin ja nuoret oppilaat hy-
vin kiinnostuneita kielistä. Heille oli annettu 
tehtäväksi ottaa selville tiettyjä sanoja(esim. 
ystävyys, rauha, Euroopan yhteisö jne.) eri 
kielillä. Kaikilla mailla oli oma esittelypöytän-
sä, johon oli tuotu esitteitä, kirjoja, julisteita, 
musiikkia, videoita ja pientä tarjottavaa.  

Kuva Thessalonikin Suomi-koulun vanhem-
painyhdistyksen kokouksesta. 
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Suomen pöytä sai eturivipaikan ja olimme 
laittaneet esille julisteita Suomen kesäisistä 
ja talvisista maisemista, lähetystöstä saatuja 
infolehtisiä, Suomen karttoja, lippuja, aapisia 
ja muita koulukirjoja, Koululainen – lehtiä, 
Kimi Räikkösen julisteen, suomalaisia fraase-
ja ja numeroita kreikaksi käännettyinä, muu-
minukkeja ja –kirjoja, Lappi-esineitä, lohipii-
rakkaa sekä Rasmuksen, HIMin, Pikku G:n ja 
Kirkan musaa. Infolehtiset, kartat ja lohipii-
rakka loppuivat aika pian, mutta suurin me-
nestys oli musa sekä Koululais-lehdet!!! Nuo-
ret olivat täysin tietoisia suomalaisista bän-
deistä ja formulakuskeista. He istuivat maa-
han rinkiin meidän pöytämme (ja cd-soitti-
men!) lähelle, kuuntelivat musaa, katselivat 
Rasmuksen kuvia lehdistä ja kyselivät kai-
kenlaista meiltä. Saimme osaksemme käsit-
tämätöntä ihailua (en ymmärtänyt heti, mis-
tä se johtui...mehän VAIN olimme suomalai-
sia, emmekä Rasmuksen tai Kimin manage-
reita!!!). Nyt ymmärrän, mikä valtava mai-
nosarvo näillä nuorilla, suomalaisilla idoleilla 
on maallemme. He, jos ketkään, ovat kallis-
arvoisia maamme ”suurlähettiläitä”.  
Monet pojat olisivat halunneet Räikkösen ju-
listeen mukaansa, tytöt taas pyysivät Koulu-
lais–lehden numeroita söpön kansikuvan, 
Rasmuksen Laurin takia. Yllättävän hyvin 
nuoret tunsivat muumit. He kertoivat seu-
ranneensa sympaattista Muumi-sarjaa nuo-
rempana televisiosta, eivätkä olleet tienneet, 
että muumitkin ovat suomalaisia.  
Euroopan kielten juhlapäivä oli mieleenpai-
nuva ja hyödyllinen kokemus. Se valaisi käsi-
tystäni kreikkalaisten nuorten ajatusmaail-
masta, käyttäytymisestä ja heidän mielen-
kiintonsa kohteista. 
 
Riitta Douhaniaris 
Thessalonikin Suomi-koulun opettaja    
 
Suomalaistapahtumia Kreikassa 
 
69Eyes Thessalonikissa 
 
69Eyes esiintyi Thessalonikissa 11 syyskuu-
ta, Theatro Gis:ssä.  
 
Musiikkiesitys Ateenassa 
(Suomen suurlähetystö, Ateena, 
www.finland.gr)  
 
Suomalainen gospelmuusikko Nina Åström 
esiintyi 18. syyskuuta Kansainvälisen kristilli-
sen yhdistyksen kutsumana yhdistyksen ti-
loissa. 
Nina Åström on syntynyt ja asuu Suomessa. 
1980-luvun loppupuolella Nina alkoi esiintyä 
säännöllisesti ja vuonna 1991 hän teki en-
simmäisen levynsä ”Person 2 Person”. Vuon-
na 2000 Nina voitti Suomen Euroviisukarsin-
nat kappaleella ”A Little Bit” ja samalla kap-
paleella hän edusti Suomea Eurovision laulu-
kilpailussa Tukholmassa toukokuussa 2000. 
Nina on työskennellyt lähemmäs 20 maassa 
mm. vankiloissa (lähinnä Venäjällä ja Ukrai-
nassa), yhteistyössä Kansan Raamattuseu-
ran ja ruotsalaisen Skandinaviska Barnmis-
sionen kanssa. Tuorein yhteistyö on verso-
nut siitä että Ninaa on pyydetty Unicefin hy-
väntahdon lähettilääksi Kokkolan ja Keski-
Pohjanmaan alueelle, joka on Unicef yhteis-
työkumppani vuonna 2004. 

Vuosien mittaan Ninan musiikkia ovat arvos-
taneet sekä muusikot että musiikin ystävät, 
koska hänen aito äänensä, lämpönsä ja inte-
griteettinsä värittävät hänen musiikkinsa. 
Laulut on kirjoitettu kristityn näkökulmasta 
ja ovat myöskin henkilökohtainen kannanot-
to. 
 
Ateenan suurlähetystö tiedottaa 
(www.finland.gr)  
 
Presidentinvaali 2006 - ennakkoäänestys 
 
Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa 
kaksivaiheisella vaalilla. Presidentinvaalissa 
on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta 
jokainen Suomen kansalainen, joka viimeis-
tään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyt-
tää 18 vuotta. Väestörekisterikeskus lähettää 
ilmoituskortin äänioikeudesta niille ulkomailla 
asuville suomalaisille, joiden osoite on mer-
kitty väestötietojärjestelmään.  Vaalitoimi-
tuksen nopeuttamiseksi ilmoituskortti on hy-
vä olla mukana, mutta se ei ole pakollinen. 
Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys 
henkilöllisyydestään., esim. passi tai muu 
valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoit-
tava asiakirja. 
 
Ennakkoäänestyspaikat Kreikassa 
 
Thessaloniki 
Paikka: Taverna 1901 
 Katouni 9 
 54 625 THESSALONIKI 
 Puh. 694-476 6010 
 Fax: 2310-310 045 
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali: 
Päivämäärä: 4.-05.01.2006 (ke/to) 
 klo 14.00-20.00 
Presidentinvaalin toinen vaali: 
Päivämäärä: 18.-19.01.2006 (ke/to) 
 klo 14.00-20.00 
 
Ateena 
Paikka: Suomen suurlähetystö 
 Hatziyianni Mexi 5 
 11528 Ateena 
 puh. 210-72 55 860 
 fax: 210-72 55 864 
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali: 
Päivämäärä: 04.-07.01.2006 
Kellonaika: 04.-06.01. (ke-pe)  
 klo 10.00-15.00 
  07.01. (la)  
 klo 10.00-14.00 
Presidentinvaalin toinen vaali: 
Päivämäärä: 18.-21.01.2006 
Kellonaika: 18.-20.01. (ke-pe) 
 klo 10.00-15.00 
 21.01. (la)  
 klo 10.00-14.00 
 
Hania 
Paikka: Hotel Kydon 
 Platia S. Venizelou 
 Tzanakaki 1 
 73100 HANIA 
 Puh. 28210-522 80 
 Fax: 28210-517 90 
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali: 
Päivämäärä: 04.01.2006 (ke) 
 klo 10.00-17.00 
 

Presidentinvaalin toinen vaali: 
Päivämäärä: 18.01.2006 (ke) 
 klo 10.00-17.00  
 
Heraklion 
Paikka:  Rodos Tours Traveland 
 Dimokratias 53   
 71306 HERAKLION 
 Puh. 6944-271 913 
 Fax: 28970-240 64 
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali: 
Päivämäärä: 04.01.2006 (ke) 
 klo 09.00-17.00 
Presidentinvaalin toinen vaali: 
Päivämäärä: 18.01.2006 (ke) 
 klo 09.00-17.00  
 
Kos 
Paikka:  V-Tours Travel Agency 
 Head office 
 Marmaroto 
 853 00 KOS 
 Puh. 22420-223 40 
 Fax: 22420-567 29 
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali: 
Päivämäärä: 04.01.2006 (ke) 
 klo 09.00-17.00 
Presidentinvaalin toinen vaali: 
Päivämäärä: 18.01.2006 (ke) 
 klo 09.00-17.00  
 
Patras 
Paikka: Superfast Ferries 
 Othonos Amalias 12 
 262 23 PATRAS 
 Puh. 2610-622 500 
 Fax: 2610-623 574 
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali: 
Päivämäärä: 05.01.2006 (to) 
 klo 09.00-18.00 
Presidentinvaalin toinen vaali: 
Päivämäärä: 19.01.2006 (to) 
 klo 09.00-18.00  
 
Rodos 
Paikka: Hotel Manousos 
 G. Leon 25 
 851 RHODES 
 Puh: 22410-357 80 
 Fax: 22410-288 34 
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali: 
Päivämäärä: 04.-05.01.2006 (ke-to) 
 04.01. (ke) klo 09.00-15.00 
 05.01. (to) klo 09.00-14.00 
Presidentinvaalin toinen vaali: 
Päivämäärä: 18.-19.01.2006 (ke-to) 
 18.01. (ke) klo 09.00-15.00 
 19.01. (to) klo 09.00-15.00 
 
Suomi-Seura ja USP tiedottavat 
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)  
 
Esa-Pekka Salonen on Vuoden ulkosuomalai-
nen (Sutinat/Suomi-Seuran järjestötiedote 
7/2005) 
 
Ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-Seura ry 
on valinnut kapellimestari-säveltäjä Esa-Pek-
ka Salosen Vuoden ulkosuomalaiseksi 2005. 
Salonen palkittiin merkittävänä ulkosuoma-
laisena, jonka häikäisevä kapellimestari- ja 
säveltäjäura on tuntuvasti lisännyt Suomen 
arvostusta ja näkyvyyttä musiikin suurmaa-
na. Lisäksi Salonen on urallaan tuonut suo 

http://www.69eyes.com/
http://www.finland.gr/
http://www.finland.gr/
http://www.suomi-seura.fi/
http://www.ups.fi/
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malaista musiikkia esille johtamiensa orkes-
tereiden kautta sekä tehnyt suomalaisia so-
listeja tunnetuiksi niiden vieraina. Pitkäaikai-
sesta ulkomailla asumisesta huolimatta hä-
nen yhteytensä Suomeen ja Suomen musiik-
kielämään ovat säilyneet tiiviinä muun muas-
sa vuosittaisten Suvisoiton ja Helsingin Juh-
laviikkojen puitteissa sekä muiden vierailujen 
ansiosta. 
Salonen (s.1958) on toiminut vuodesta 1992 
Los Angelesin Filharmonikkojen musiikillise-
na johtajana ja ylikapellimestarina. Hänet 
tunnetaan myös arvostettuna säveltäjänä 
sekä mm. yhtenä Avanti!-orkesterin perusta-
jajäsenenä sekä Itämeri-festivaalin perusta-
jana. 
Vuoden ulkosuomalaiseksi on vuodesta 1993 
lähtien valittu ulkomailla asuva suomalainen 
tai suomalaisen siirtolaisen jälkeläinen, joka 
on menestynyt erityisen hyvin omalla alal-
laan, vaalinut suomalaista kulttuuriperintöä 
ja mahdollisesti myös edistänyt Suomen ja 
uuden kotimaansa välistä kulttuurivaihtoa, 
kauppaa tai muuta yhteistyötä. Valinta voi 
kohdistua myös ulkosuomalaiseen yhteisön-
sä edustajana tai ulkosuomalaisyhteisöön. 
 
Haluatko tulla Suomeen töihin? 
  
Työministeriön Suomeen työhön -oppaassa 
vastataan Suomeen muuttajan yleisimpiin 
kysymyksiin.  Opas on tarkoitettu myös Suo-
meen palaajille, joiden muutto Suomeen su-
juu jossain määrin eri tavoin kuin muiden 
maahanmuuttajien. 
Oppaan voi lukea työministeriön kotisivulta, 
mistä saa muutakin tietoa työnhausta Suo-
messa. Opasta voi tilata myös Suomi-Seu-
rasta. 
Työministeriö: www.mol.fi, Suomi-Seura ry: 
info@suomi-seura.fi  
 
USP:n varapuhemiehen raportti 
 
Hyvää syksyä kaikille 
 
Tämä on alueemme varapuhemiehen tavan-
omainen lyhyt raportti. Laajempi lähetetään 
ensi kuun lopulla puhemiesten kokouksen 
jälkeen. 
Täysistunnossa hyväksymämme aloitteet 
ponsineen toimitetaan näinä päivinä päämi-
nisterille, joka lähettää ne edelleen lausun-
nolle niille keskusvirastoille, joita itse kukin 
aloite koskee. 
Juuri näinä päivinä on kannaltamme suuri 
asia - lähdeverotuksen uudistus - menossa 
eduskunnassa yleiskeskusteluun. Hallituksen 
esitys pohjautuu EU:n komission huomau-
tukseen ja sanktiouhkaan Suomelle, joka 
puolestaan on peräisin yksityishenkilön kan-
telusta. Usp:n esityshän on ollut, että lähde-
vero laskettaisiin kategorisesti 35 %:sta 20–
25%:iin. Hallituksen esityksen perusteluissa 
todeten kuitenkin, ettá támä malli suosisi nii-
tä (eläkeläisiä), joilla on suuret tulot (eläk-
keet) ja joiden veroprosentti progressiivises-
sa verotuksessa nousisi yli tuon 20–35%:in. 
Nyt uusi laki tukee tasavertaisuutta ja pien-
eläkeläiset tulevat hyötymään muutoksista. 
Valtiovalta laskee menettävänsä vuositasolla 
n. 10 miljoonan euron verotulot uudistuksen 
myötä. 

Kuten keväällä aluekokouksessa Helsingissä 
totesin, tulen asettamaan kolmihenkisen 
"työryhmän" miettimään seuraajaehdokkai-
tani. Uusi alueemme varapuhemies valittai-
siin seuraavan täysistunnon yhteydessä. Pa-
laan asiaan tämän vuoden loppupuolella. 
Osa näistä lähettämistäni viesteistä palautu-
vat minulle, joka merkitsee sitä, että vas-
taanottajan e-mailiosoite on muuttunut. Uu-
det yhteystiedot tulisi aina ilmoittaa välittö-
mästi. 
 
Olavi Peltola 
UPS:n varapuheenjohtaja 
 
Haastateltavana Kaija Kivikoski 
 
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin 
Suomea olette kotoisin? 
Olen koulutukseltani biokemisti ja informaa-
tikko. Nykykreikkaa olen opiskellut sekä Hel-
singin yliopistossa että stipendiaattina Thes-
salonikin yliopistossa 1983–1984. Aiemmin 
osallistuin myös Thessalonikin yliopiston jär-
jestämille kesäkursseille. 
 
2. Olette toimineet opetusalalla monia vuo-
sia. Onko opetustoimi edelleen lähinnä sy-
däntänne? 
Kyllä vain. Olen virassa ammattikorkeakou-
lussa informaatikkona ja opetan sielläkin tie-
donhankintaa insinööriopiskelijoille. Lisäksi 
sivutoimisena opetan nykykreikkaa työväen-
opistossa Helsingissä. 
 
3. Tänä vuonna vietetään Suomi-Kreikka yh-
distysten liiton 25.juhlavuotta. Liiton pu-
heenjohtajan näkökulmasta, voisitteko ku-
vailla tuntemuksianne ja suunnitelmianne 
juhlavuotta koskien? 
Liitto on kasvanut 26-jäseniseksi näinä vuo-
sina. Valtakunnallisestikin yhdistyksemme on 
erittäin suuri ystävyysyhdistysten verkosto. 
Olemme vuosien varrella toteuttaneet todel-
la mittavia hankkeita. Tänä vuonna järjes-
tämme valokuvanäyttelyn, jossa esitellään 
1900-luvun kreikkalaista valokuvataidetta. 
Se on ainutlaatuinen näyttely Suomessa ja 
kiertää vielä eri jäsenpaikkakunnillamme en-
si vuonna Suomessa. Jäsenyhdistykset omil-
la tahoillaan esittelevät kotipaikkakunnillaan 
liiton toimintaa koko vuoden varrella. Varsi-
nainen juhla vietetään Turussa 19.11. Juhla 
on samalla Turun Suomi-Kreikka seuran 30-
vuotisjuhla. 
Massiivisten kulttuuritilaisuuksien järjestämi-
nen on työlästä ja suunnattoman kallista, jo-
ten tänä vuonna päätimme toimia siten, että 
esittelemme Suomessa toimivien yhdistysten 
harrastustoimintaa juhlissamme emmekä 
pyrkineet saamaan megatähtiä juhlavuot-
tamme juhlistamaan. 
Koen, että jäsenyhdistykset tarvitsevat liittoa 
ja toisiaan oman toimintansa tueksi yhtä pal-
jon kuin liittokin tarvitsee jäsenyhdistystensä 
tukea. Yhteisten projektien kautta yhdistyk-
set ovat voineet toimia tiiviimmin toistensa 
kanssa yhteistyössä. Liittohan on yhtä kuin 
sen jäsenyhdistykset ja liittohallitus pyrkii 
toimimaan koko jäsenistönsä hyväksi. Itse 
olen ollut tässä ystävyysseuratoiminnassa 
mukana monia vuosia, mutta nyt lasten ai-
kuistuttua haluan enemmän vapaa-aikaa it-
selleni ja ehkä löydän vielä uusia innostavia 

harrastuksia. Yhdistykset eivät loputtomasti 
voi toimia muutaman harvan ihmisen varas-
sa, vaan nuorempienkin polvien on saatava 
toimia ja tuoda uusia tuoreita ideoita toimin-
taan. 
 
4. Kuinka tulitte lähteneeksi mukaan Suomi-
Kreikka yhdistysten liiton toimintaan ja mil-
loin tämä tapahtui? 
Miltei heti liiton perustamisvaiheen jälkeen 
liiton ensimmäinen puheenjohtaja Arvo Allo-
nen pyysi minua sihteeriksi. Arvon luovuttua 
puheenjohtajuudesta 1980-luvulla minut va-
littiin liiton toiseksi puheenjohtajaksi 1986. 
Puheenjohtajana olin vuoteen 1990. Vuonna 
1991 muutin Kreikkaan, josta palasin 1997. 
Vuonna 1998 minut valittiin uudelle puheen-
johtajakaudelle, joka nyt liiton 25-vuotisjuh-
lavuoden jälkeen on päättymässä. 
 
5. Filellinas-lehti on liiton oma julkaisu. Kuin-
ka tärkeänä näette lehden roolin nykyisessä 
ystävyysyhdistystoiminnassa? 
Filellinas on liiton 26 jäsenyhdistyksen jäsen-
ten yhteinen lehti, joka ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa. Nyt juhlavuonna se ilmestyy poik-
keuksellisesti vain kerran tämän syksyn kak-
soisjuhlanumerona. Se on ainoa valtakunnal-
linen Kreikan ystävien julkaisu ja toimii siten 
tärkeänä tietokanavana valtakunnallisesti. Se 
on myös avoin julkaisukanava kaikille jäseni-
lle paikkakunnasta riippumatta. Pienemmillä 
jäsenyhdistyksillä ei ole omaa lehteä vaan ne 
julkaisevat ainoastaan tiedotteita. Tässäkin 
mielessä kaikkien jäsenyhdistysten jäsenet 
ovat tasa-arvoisia, koska he saavat liiton 
lehden joka vuosi jäsenetuna. 
 
6. Suomessa olette monelle tuttu kasvo tv-
kielikurssista “Kalimera Ellada”. Toimitte 
kurssin toisena opettajana sekä suunnitteli-
jana että kurssikirjan laatijana 90-luvulla. Mi-
ten mielestänne kreikan kielen opetusta voi-
taisiin kehittää jatkossa ja onko suggestope-
dinen opetusmalli tulossa perinteisen mallin 
rinnalle? 
Valitettavasti kreikan kielen opetus Suomes-
sa ei ole kovin laajaa. Opettajia ei ole kovin 
paljon tarjolla ja opettajien taustakoulutus 
on kovin kirjavaa. Opetuksen kehitys on si-
ten vain joidenkin yksittäisten innokkaiden 
opettajien harteilla. Edes kreikanopettajien 
yhdistystä ei ole saatu toimimaan valtakun-
nallisella tasolla. Ensi vuonna on markkinoille 
tulossa kuitenkin uusi suomalaisille tehty op-
pikirja yliopisto-opiskelijoiden ja aikuisopis-
kelijoiden tarpeisiin. 
 
7. Ateenan 28.kesäolympiakisoista on kulu-
nut tasan vuosi. Olitte paikan päällä vapaa-
ehtoisena auttamassa kisakoneistoa, voisit-
teko lyhyesti kertoa tästä kokemuksestanne? 
Kyllä. Olin vapaaehtoisena Agios Kosmaksen 
purjehduskeskuksessa Ateenan seudulla. Se 
oli erikoinen kisapaikka, koska siellä oli vain 
satunnaisesti yleisöä mitalienjakotilaisuuksis-
sa, sillä kilpailuthan pidettiin avomerellä. 
Siellä oli tilaisuus tavata kuitenkin valtiovie-
raita ja kansainvälisen olympiakomitean jä-
seniä ja muita arvovieraita. Vapaaehtoisia 
siellä oli pieni kansainvälinen ryhmä.  Ulko-
maalaisista olin kuitenkin ainoa kreikan kiel-
tä taitava. En ole purjehdusta harrastanut, 
joten valintani juuri tuohon kohteeseen oli  

http://www.mol.fi/
mailto:info@suomi-seura.fi
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satunnainen. Työtahti oli melkoinen. Ennätin 
työn lisäksi käydä katsomassa vain joitain 
palloilulajeja. Kisoja näki kyllä Ateenassakin 
parhaiten televisiosta. Ratsastusta olisin ha-
lunnut käydä katsomassa. Vapaaehtoiset 
pääsivät kuitenkin avajaisten kenraaliharjoi-
tuksiin, joten uudella Olympiastadionilla en-
nätin siten käydä. Kokemus oli kaikin puolin 
mieleenpainuva ja ikimuistoinen. 
 
8. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin 
syvimmin? 
Niitä on monia. Ensimmäinen matkani Kons-
tantinopoliin oli kuin tuhannen ja yhden yön 
tarinoista. Vietin opiskeluaikoina myös iki-
muistoisen harjoittelukesän Irlannissa. Tois-
sa kesänä kiertelin bussilla Baltian maissa: 
Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Opin paljon 
lähialueittemme historiaa ja aloin sen jäl-
keen jopa opiskella liettuan kieltä, joka on 
vanha indoeurooppalainen kieli. 
 
9. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja 
Suomi-koulun toiminta ulkomailla? Onko teil-
lä ollut mahdollisuus tutustua niiden toimin-
taan Kreikassa? 
Kaikki Suomen ulkopuolella asuvat suomalai-
set kaipaavat ja arvostavat isänmaataan eri 
tavalla kuin Suomessa asuvat. Heillä on 
myös tarve tavata vertaisiaan ja välittää 
kulttuuriperintöä lapsilleen. Suomi-yhteisöt 
ovat hyvin tärkeitä tukiverkostoja ulkomailla 
asuville suomalaisille ja Suomi-koulut tärkeä 
ja olennainen osa välittää suomen kielen ja 
kulttuurin tuntemusta niin suomalaisten jäl-
keläisille kuin kohdemaassa asuville, kehittää 
kansainvälisyyttä ja kasvattaa uutta kansain-
välisempää sukupolvea. Lapseni ylläpitivät 
Kreikassa asuessamme suomen kielen taito-
aan Pireuksen Suomi-koulussa. Siirtyessään 
Suomeen ylä-asteelle heillä ei ollut olennai-
sia vaikeuksia suomen kielen kanssa. Itsekin 
toimin kyseisen koulun vanhempainneuvos-
tossa mm. sen puheenjohtajana. 
 
10. Mitä mieltä olette Ulkosuomalaisparla-
mentin toiminnasta? 
En tunne henkilökohtaisesti kovin läheisesti 
Ulkosuomalaisparlamentin toimintaa, koska 
se perustettiin vasta Kreikasta paluuni jäl-
keen, mutta olen seurannut uutisointia kyllä 
tiedotusvälineistä. 
Ulkosuomalaisparlamentilla on hyvät nettisi-
vut, joiden kautta saa kattavasti tietoa sen 
toiminnasta. Uskon, että se on erittäin tär-
keä ja merkittävä vaikutuskanava ulkosuo-
malaisille, ja sen kautta voidaan kotimaassa-
kin vaikuttaa paremmin ulkosuomalaisten 
asemaan ja tarpeisiin. Useinhan ulkomailla 
asuvat kokevat olevansa täysin kotimaansa 
vaikutuspiirin ulkopuolella. 
 
11. Kreikassa Suomi-seurat ovat varsin 
etäällä toisistaan. Olisiko teillä ideoita Krei-
kassa asuvien ulkosuomalaisten yhteistyön 
kehittämiseen? 
Yhteistyö ja sen muodothan riippuvat yksi-
löistä. Tiedän kokemuksesta, että Kreikassa 
kuluu paljon energiaa jokapäiväisen elämän 
pyörittämiseen. Vaikka Kreikassa suomalaisia 
ei ole niin paljon kuin monissa muissa Eu-
roopan maissa, siitä huolimatta yhteistyö 
Kreikassa asuvien suomalaisten kesken toi-
mii jo varsin hyvin. Muutama tarmokas ja in-

nostunut henkilö voi saada suorastaan ih-
meitä aikaan. Kreikassa myöskään konsu-
laattien verkosto ei ole kovin tiheä. Jonkin 
verran Suomi-Kreikka yhdistysten liittokin on 
vuosien varrella pitänyt yllä yhteyksiä eri 
puolilla Kreikkaa asuviin suomalaisiin ja yh-
teisöihin, joissa he toimivat. Kyllä varmasti 
Kreikassa ja Suomessa toimivien yhteisöjen 
verkosto ja niiden yhteyksien vahvistaminen 
toisi paljon mahdollisuuksia kulttuurinvaih-
toon. Nykyäänhän on erittäin helppoa ja 
huokeaa kommunikoida internetin ja sähkö-
postin välityksellä. 
 
12. Olette asustaneet kuutisen vuotta 90-lu-
vulla Ateenassa. Ovatko Kreikan suurimmat 
kaupungit mielestänne muuttuneet asuinym-
päristönä parempaan suuntaan vai toisin-
päin? Harkitsetteko vielä muuttoa jossain 
vaiheessa Kreikkaan? 
Ateenassahan rakennettiin paljon ennen 
olympialaisia. Sinne saatiin metro, raitiolii-
kenne ym. Ovatko ne sitten parantaneet ta-
vallisen kaupunkilaisen asumis- ja työskente-
lyoloja, sitä en osaa sanoa tarkalleen, mutta 
kuulostellessani kaupunkilaisten tuntoja, ko-
vin moni ei niin koe. Ateenan ilmansaasteet 
olivat koitua kohtalokseni, sillä olen astmaa-
tikko. Siksi en usko haluavani muuttaa uu-
delleen suurkaupunkiin. Suomessa asun 
Vantaalla omakotitalossa metsän keskellä, 
jossa voi hengittää suhteellisen hyvin. Thes-
salonikin koen edelleen inhimillisemmäksi 
kaupungiksi ja siellä vieraillessani uudelleen 
20 vuoden jälkeen koin, että ihmiset eivät 
kuitenkaan ole aivan niin stressaantuneita 
kuin pääkaupunkiseudulla.  
 
Artikkeli: Perintöoikeudellisista kysy-
myksistä kansainvälisissä tilanteissa   
 
Edellisessä tiedotteessa käsiteltiin aviovaralli-
suussuhteita koskevia kysymyksiä kansain-
välisissä tilanteissa. Niihin tulisi perehtyä 
huolellisesti solmittaessa avioliitto vieras-
maalaisen kanssa tai muutettaessa ulkomail-
le asumaan. Tällöin olisi kuitenkin syytä pa-
neutua myös kansainvälisiin perintöoikeudel-
lisiin kysymyksiin. Tarkastelu olisi tarpeellista 
tehdä samaan aikaan, koska aviovarallisuus-
suhteita koskevat asiat ja perintöoikeudel-
liset kysymykset liittyvät kiinteästi toisiinsa.  
 
Perimykseen sovellettavan lain määräytymis-
perusteista 
 
Kukin maa säätää itsenäisesti sisäisen lain-
säädäntönsä mukaan sen, milloin kyseisen 
maan lakia sovelletaan perimykseen. Samoin 
kunkin maan laki säätää itsenäisesti siitä, 
millä perusteilla vieraan valtion laki voi tulla 
sovellettavaksi.  
 
Perimykseen sovellettava laki määräytyy 
useimmiten joko kotipaikkaperiaatteen tai 
kansalaisuusperiaatteen mukaisesti. Esim. 
pohjoismaissa on vallitsevana kotipaikkaperi-
aate. Sitä vastoin keski- ja etelä-Euroopan 
maissa sovelletaan useimmiten kansalai-
suusperiaatetta. Tärkeää on myös huomata, 
että eräiden maiden lainsäädännön mukaan 
(esim. Yhdysvallat, Englanti ja Ranska) kiin-
teään omaisuuteen sovelletaan aina sijainti-

valtion lakia riippumatta siitä, mikä perimyk-
seen sovellettava laki on muutoin. 
 
Suomen lain mukaan (perintökaaren 26 lu-
ku) perimykseen sovelletaan pääsäännön 
mukaan sen valtion lakia, jossa perittävällä 
oli kuollessaan kotipaikka. Jos perittävällä ei 
kuitenkaan ollut kotipaikkaa tuossa valtiossa 
viiden vuoden ajan ennen kuolemaansa, ei 
pääsääntöä sovelleta, ellei perittävä kuolles-
saan ollut kyseisen maan kansalainen. Näin 
ollen uuden kotipaikkavaltion laki tulee Suo-
men lain mukaan yleensä sovellettavaksi 
vasta viiden vuoden asumisajan kuluttua 
umpeen.  
 
Yllä mainitut Suomen lain mukaan määräyty-
vät perimykseen sovellettavaa lakia koskevat 
määräykset eivät ole pakottavia. Perittävä 
voi nimittäin testamentilla määrätä perimyk-
seen sovellettavasta laista. Määräys on an-
nettava testamentille säädetyssä muodossa, 
jotta se olisi pätevä. Suomen lain mukaan 
sovellettavaksi voidaan määrätä: 
- sen valtion laki, jonka kansalainen perittä-

vä on määräystä antaessaan tai kuolles-
saan tai 

- sen valtion laki, jossa perittävällä on mää-
räystä antaessaan tai kuollessaan koti-
paikka taikka jossa hänellä on aikaisem-
min ollut kotipaikka. 

 
Jos perittävä on määräystä antaessaan avio-
liitossa, sovellettavaksi voidaan lisäksi mää-
rätä sen valtion laki, jota on sovellettava 
avioliiton varallisuussuhteisiin. 
 
Sovellettavan lain merkityksestä  
 
Kansainvälisissä tilanteissa perittävän on en-
sisijaista selvittää se, minkä maan/maiden 
laki tulee sovellettavaksi. Perimykseen sovel-
lettavan lain mukaanhan ratkaistaan mm. 
seuraavia kysymyksiä:  
- lakimääräinen perintöoikeus ja kelpoisuus 

saada perintö tai testamentti  
- perimysjärjestys ja perintöosuus  
-  lakiosa ja vastaava suojattu osuus jää-

mistöön  
- ennakkoperinnön ja lahjoituksen huomi-

oon ottaminen perintöä jaettaessa  
- perintöoikeuden menettäminen ja perin-

nöttömäksi tekeminen sekä perintöoikeu-
den lakkaaminen vanhentumisen, perin-
nöstä luopumisen tai vastaavan perusteen 
nojalla  

- testamentin ja muun kuoleman varalta 
annetun määräyksen sallittavuus, aineelli-
nen pätevyys ja oikeusvaikutukset sekä 
tällaisen oikeustoimen peruuttaminen ja 
purkaminen.  

 
Sovellettavaksi tulevan lain materiaaliset 
normit saattavat poiketa huomattavasti Suo-
men perintöoikeudellisista säädöksistä. Perit-
tävä voi tällöin tuntea, ettei vieraan valtion 
laki vastaa hänen oikeustajuaan. Perittävä 
saattaa esim. kokea, että perillisille tulevat 
perintöosuudet jakautuvat hänen tahtonsa 
vastaisesti. Tyypillistä on myös, että lesken 
perintöoikeudellinen asema koetaan epätyy-
dyttäväksi. Tilanteiden korjaamiseksi perittä-
vän kannattaa huolellisesti selvittää, mitä 
keinoja hänellä on käytettävissään.  
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Suomen lain mukaan perittävällä on periaat-
teessa laajat mahdollisuudet määrätä peri-
mykseen sovellettavasta laista. Voihan hän 
esimerkiksi määrätä minkä tahansa sellaisen 
valtion lain sovellettavaksi, missä hänellä 
elämänsä aikana on ollut kotipaikka. Monissa 
maissa perittävän valta määrätä perimyk-
seen sovellettavasta on kuitenkin hyvin rajal-
lista ja eräissä valtioissa tämä mahdollisuus 
on evätty kokonaan. 
 
Vieraan valtion lain soveltamisvelvollisuuden 
merkitys riippuu siitä, tuleeko kyseinen laki 
todella käytännössä sovellettavaksi. Jos 
esim. perittävä kuolee Suomessa ja jos myös 
hänen omaisuutensa sijaitsee Suomessa, ei 
sillä seikalla ole välttämättä tosiasiallista 
merkitystä, että jonkun vieraan valtion laki 
määrää perimykseen sovellettavaksi kysei-
sen vieraan valtion lain. Näin on varsinkin ti-
lanteessa, jossa perittävä on Suomen lain 
mukaan pätevästi määrännyt Suomen lain 
soveltamisesta.   
 
Mikäli perittävällä on omaisuutta (erityisesti 
kiinteää) ulkomailla, on kyseisen maan peri-
mystä koskevien normien sisältö syytä selvit-
tää huolellisesti. Jos tällöin vieraan valtion 
laki tulee ehdottomasti sovellettavaksi, perit-
tävän kannattaa miettiä, voisiko hänen tah-
tonsa toteutumisessa auttaa jälkisäädöksen 
(testamentin) laadinta. Samalla tulisi selvit-
tää, minkä muiden toimien avulla voitaisiin 
päästä tyydyttävään lopputulokseen.   
 
Marja-Leena Gutiérrez 
Asianajaja, varatuomari 
Asianajotoimisto Nomos Ky 
E-mail mgutierrez@nomos.fi  
 
Suomi-koulujen opettajat koolla Suo-
messa 
 
Monet ulkosuomalaiset matkustavat kesällä 
kotimaahan. Me Suomi-koulujen opettajat 
käytämme loma-aikaa hyödyksemme ja 
osallistumme erilaisille kursseille. Opetushal-
litus järjestää vuosittain opettajille koulutus-
päiviä. Näistä kolmipäivisistä kursseista on 
tullut jo perinne, jota Suomi-kouluopettajat 
odottavat innolla. Opetushallitus ja Suomi-
seura suunnittelevat monipuolisen ohjelman, 
jossa on aina mukana ammattitaitoisia luen-
noitsijoita. Tänä kesänä koulutuspäiville saa-
pui lähes sata opettajaa eri puolilta maapal-
loa. Mukana oli myös paljon ensikertalaisia: 
uusia Suomi-kouluopettajia ja vastaperustet-
tujen koulujen opettajia.  
Oli hyvin mielenkiintoista kuulla mm. suoma-
laisten koululaisten hyvästä menestymisestä 
kansainvälisessä Pisa-tutkimuksessa ja me-
nestyksen seuraamasta maailmanlaajuisesta 
kiinnostuksesta suomalaista opetusjärjestel-
mää kohtaan. Tänä vuonna tammi-touko-
kuussa Opetushallituksessa on jo käynyt yli 
400 vierasta 26 maasta! Ulkomaiset vieraat 
ovat olleet kiinnostuneita myös suomalaisten 
opettajien osaamisesta, erityisopetuksesta, 
oppilaiden tukitoimista, kurssimuotoisesta lu-
kiosta ja ilmaisesta kouluruokailusta. 
Koulutuspäivien johtavana teemana oli ”Kieli 
opissa!”. Kuulimme luentoja mm. Suomen 
uudistuneesta varhaiskasvatuksesta (panos-
tetaan esiopetukseen, tunnistetaan mahdolli-

simman varhain oppimisvaikeudet, autetaan 
lasta siirtymään joustavasti alkuopetuksen 
pariin), Kielitiedosta ja kielitaidosta eri-ikäis-
ten oppijoiden kannalta, Kieliopin opetukses-
ta Suomi-kouluissa (mallina olivat Sveitsin 
opetussuunnitelmat hauskasti esitettynä), 
Suomi-koulujen toimintaedellytyksistä (selvi-
tyshenkilö Maila Eichornin tutkimuksen sa-
toa), Intonaation nousemisesta nykynuorten 
kielenkäytössä, Suomeen palaavien lasten 
suomen kielestä ja Kotiperuskoulun toimin-
nasta. Teimme ryhmätöitä kieliopin opetta-
misesta, osallistuimme Äidinkielen ja kirjalli-
suuden opettamisen foorumiin Järvenpäässä 
ja kävimme Kustannusosakeyhtiö Tammessa 
katsastamassa kirjauutuuksia. Tapasimme 
mukavissa merkeissä lastenkirjailija Sinikka 
Nopolan ja kirjojen kuvittaja Markus Maja-
luoman Nurmijärven Kiljavanrannassa, jossa 
vietimme iltaa ruokailun, saunan ja yöuinnin 
merkeissä. Saimme tutustua Sanoma-
WSOY:n Päivälehtimuseoon sekä Sanomata-
lon Harjoitustoimitukseen, Pisteeseen.  
Kolmen päivän ohjelma oli monipuolinen ja 
runsas, ehkä liiankin tiukka, mutta todella 
antoisa. Mielestäni kurssien parasta antia oli-
vat hyvät luennot, uudet tiedot Suomessa 
tapahtuvasta opetuksen kehityksestä, opet-
tajakollegoiden kanssa käydyt mielipide-, 
idea- ja kokemuskeskustelut sekä ryhmä-
työt. Saimme myös hyödyllistä tietoa Ope-
kon verkkokoulutushankkeesta, joka sovel-
tuu mainiosti Suomi-koulujen opettajille. 
Ulkosuomalaisten opetusverkko on ulkosuo-
malaisten lasten ja nuorten suomen kielen ja 
kulttuurin opetuksen parissa toimivien yhtei-
nen hanke, jossa pyritään luomaan virtuaali-
nen tiedotus-, yhteistyö- ja koulutusfoorumi 
internetiin. Koulujen ja opettajien kannalta 
se tarkoittaa sitä, että he ovat yhteydessä 
maailmanlaajuiseen ulkosuomalaistoimijoi-
den yhteisöön, jonka tukea ja resursseja he 
voivat käyttää.  
(ote: 
www.peda.net/veraja/opeko/ulkosuomalaist
enopetusverkko).  
Suomi-koulut saivat huomiota heinäkuussa 
Helsingin Sanomien sivuilla äidinkielen lehto-
ri Tuula Uusi-Hallilan kolumnissa ”Kulttuuri-
lähettiläitä” sekä elokuisessa Aamu-tv:n lä-
hetyksessä, jossa haastateltavina oli Suomi-
kouluopettajia Englannista ja Pekingistä. 
Osa opettajista osallistui Helsingin yliopiston 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian 
”Syvennä taitojasi, liiku verkkoympäristössä” 
–kurssille, joka oli jatkoa viime vuoden kou-
lutukselle. Kahden päivän aikana keskuste-
limme pienessä ryhmässä kuluneesta luku-
vuodesta Suomi-kouluissamme, etätehtävis-
tämme, arvioinnista, opetussuunnitelmista, 
teimme ryhmätöitä ja opintokäynnin Otavan 
kustantamoon.  
Uskon, että nämä koulutustilaisuudet ovat 
ensiarvoisen tärkeitä meille Suomi-koulujen 
opettajille, tilaisuuksissa luodut kontaktit 
auttavat monessa mielessä työtämme ja 
saamme uutta intoa jatkaa suomen kielen ja 
kulttuurin opetusta ulkomailla. 
 
Riitta Douhaniaris 
Thessalonikin Suomi-koulu 
 
 
 

Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Gallup: Halonen valittaisiin suoraan jatko-
kaudelle (Helsingin Sanomat 23.08.2005) 
 
Väli-Suomen sanomalehtien Suomen Gallu-
pilla teettämän mielipidetiedustelun mukaan 
presidentti Tarja Halonen valittaisiin yhä jat-
kokaudelle heti ensimmäisellä äänestyskier-
roksella, mikäli vaalit järjestettäisiin nyt. Tut-
kimuksesta käy ilmi, että Sdp:n ehdokkaana 
kisaan uudelleen lähtevää Halosta äänestäisi 
58 prosenttia äänioikeuttaan käyttävistä 
suomalaisista. Kesäkuussa hänen kannatus-
prosenttinsa oli 56. 
Keskustan presidenttiehdokas, pääministeri 
Matti Vanhanen ja Kokoomuksen Sauli Nii-
nistö ovat lähes tasoissa. Niinistö johtaa kis-
aa niukasti, sillä tutkimus povaa hänelle 19 
prosenttia äänistä, kun Vanhanen joutuisi 
tyytymään 17 prosenttiin. 
Niinistö on parantanut asemiaan kesän aika-
na, sillä vielä kesäkuussa prosentit olivat 
Vanhasen hyväksi 21–17. Ehdokkaiden kan-
natuksen välinen ero on kuitenkin pieni ja 
mahtuu tutkimuksen 2,5 prosenttiyksikön 
virhemarginaaliin. 
Toisella äänestyskierroksella Halonen pesisi 
tutkimuksen mukaan sekä Niinistön että 
Vanhasen prosenttiosuuksin 70–30. Mikäli 
miesehdokkaat kamppailisivat tuolloin keske-
nään, kääntyisi vaali Vanhasen eduksi. Nii-
nistö on kuitenkin kasvattanut äänestyspro-
senttiaan kesäkuun 41:stä 49:ään. 
Muista ehdokkaista eniten ääniä nettoaisi 
Vihreiden Heidi Hautala. Häntä äänestäisi 
kaksi prosenttia äänestäjistä. Rkp:n Henrik 
Lax ja kristillisdemokraattien Bjarne Kallis 
saisivat kumpikin prosentin äänistä. Perus-
suomalaisten ehdokkaan Timo Soinia kanna-
tus on alle puoli prosenttiyksikköä. 
Tutkimukseen osallistui yli 1.400 äänestys-
ikäistä suomalaista elokuun kolmen ensim-
mäisen viikon aikana. Vastaajista kahdeksan 
prosenttia ei osannut sanoa, ketä ehdokasta 
äänestäisi. 
 
Aceh-rauhansopimus allekirjoitettiin Helsin-
gissä (Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005) 
 
Indonesian hallituksen ja Vapaa Aceh –liik-
keen edustajat allekirjoittivat 15. elokuuta 
Helsingissä rauhansopimuksen, jonka on 
määrä päättää Acehissa miltei 30 vuotta jat-
kunut aseellinen konflikti. Indonesian halli-
tuksen puolesta sopimuksen allekirjoitti oi-
keusministeri Hamid Awaluddan ja Vapaa 
Aceh -liikkeen GAM:n puolesta neuvotteluja 
johtanut Malik Mahmud. 
Allekirjoittamista valtioneuvoston juhlahuo-
neistossa todisti presidentti Martti Ahtisaari, 
jonka välityksellä rauhansopimus neuvotel-
tiin. Alustavaan sopuun osapuolet pääsivät 
heinäkuun puolivälissä Vantaalla käydyissä 
neuvotteluissa. 
Allekirjoitustilaisuudessa olivat läsnä myös 
mm. ulkoministeri Erkki Tuomioja sekä EU:n 
puheenjohtajamaan Ison-Britannian edusta-
ja. 
Indonesian hallitus ja Acehin kapinalliset si-
toutuvat sopimuksessa lopettamaan väkival-
taisuudet, joissa on vuosien mittaan kuollut 

mailto:mgutierrez@nomos.fi
http://www.peda.net/veraja/opeko/ulkosuomalaistenopetusverkko
http://www.peda.net/veraja/opeko/ulkosuomalaistenopetusverkko
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yli 12 000 ihmistä. Sopimuksen mukaan In-
donesian armeija vetää osan joukoistaan 
Acehista ja GAM:n sissit luopuvat aseistaan 
vuoden loppuun mennessä. 
EU ja viisi Kaakkois-Aasian maiden järjestön 
Aseanin jäsenmaata lähettävät kuukauden 
kuluessa noin 250 tarkkailijaa valvomaan so-
pimuksen toteutumista.  
Acehissa on nyt jo 12-henkinen suomalais-
ryhmä, ja sen koko nostetaan syyskuun puo-
liväliin mennessä 35:een.  
 
Maahanmuuttopoliittisella ohjelmalla halu-
taan väkeä Suomeen 
(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2005) 
 
Järjestyksessä toista maahanmuuttopoliitti-
sta ohjelmaa valmistellut työryhmä haluaa 
saada Suomeen lisää ulkomaista työvoimaa, 
mutta ei esitä suosituksia määristä. Työryh-
män mukaan maahanmuutto on keino lievit-
tää väestön vanhenemisesta johtuvaa työ-
voimapulaa ja samalla laajentaa osaamista. 
Ulkomaisten työntekijöiden tuloa olisi vauh-
ditettava helpottamalla työlupien myöntä-
mistä. Myös perheenjäsenten työnteko-oi-
keuden rajoituksiin olisi puututtava. Työryh-
mä esittää myös Suomessa tutkintonsa suo-
rittaneille yli kuuden kuukauden oleskelulu-
paa. 
Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien hake-
musjonoa työryhmä esittää purettavaksi si-
ten, ettei jonoon oteta enää uusia hakijoita. 
Työryhmän mukaan työnantajien kiinnostus 
paluumuuttajia kohtaan on kasvanut viime 
aikoina. Ryhmä ehdottaa, että työnantajille 
tiedotetaan mahdollisuudesta ottaa palveluk-
seensa jonossa olevia paluumuuttajia. 
Vaikka työryhmän ehdotuksen pääpaino on 
työperusteisessa maahanmuutossa, siinä esi-
tetään myös suosituksia esimerkiksi laitto-
man maahantulon estämiseksi ja rasismin 
kitkemiseksi. 
Suomessa ikärakenne muuttuu aikaisemmin 
kuin monissa muissa Euroopan maissa. Jo 
nyt työmarkkinoilta poistuu ikääntymisen 
vuoksi enemmän työvoimaa kuin sinne tu-
lee. 
Työryhmää veti Länsi-Suomen maaherra 
Rauno Saari. 
 
Suomi hyväksyi kaksi YK-sopimusta 
(Suomen Sillan Uutisviikko 37/2005) 
 
Suomi on hyväksynyt kaksi YK:n yleissopi-
musta, jotka koskevat ydinterrorismin tor-
juntaa sekä valtioiden ja niiden omaisuuden 
koskemattomuutta.  Ulkoministeri Erkki Tuo-
mioja allekirjoitti sopimukset New Yorkissa 
järjestetyn YK:n huippukokouksen yhteydes-
sä. 
YK:ssa on laadittu kolmetoista terrorismin-
vastaista yleissopimusta ja pöytäkirjaa, joista 
ydinterrorismia koskeva sopimus on uusin. 
Suomi on ratifioinut aiemmat kaksitoista so-
pimusta. 
Laatuaan ensimmäisen valtioimmuniteettia 
koskevan yleissopimuksen pääsääntö on, et-
tei toisen valtion tuomioistuinten toimivalta 
ulotu toiseen valtioon tai sen omaisuuteen. 
Koskemattomuutta on kuitenkin rajoitettu 
mm. kaupallisen toiminnan osalta. 
Suomen on määrä ratifioida uudet valtioso-
pimukset ensi keväänä. 

Yhdysvallat lykkää vuodella biopassivaati-
mustaan (Digitoday 21.06.2005) 
 
Yhdysvallat on ilmoittanut siirtävänsä vuo-
della vaatimustaan biometristen passien 
käyttöönotosta. Vaatimuksen uusi aikaraja 
on 26.10.2006, ja vaatimus koskee ainoas-
taan aikarajan jälkeen myönnettyjä passeja. 
Jos aikarajan jälkeen myönnetty passi ei täy-
tä biometrisen passin standardia, matkustaja 
tarvitsee viisumin päästäkseen Yhdysvaltoi-
hin. 
Vaatimus ei kosketa passeja, jotka on myön-
netty ennen aikarajaa. Näillä passeilla voi 
matkustaa niiden voimassaolon loppuun asti 
Yhdysvaltoihin ilman viisumia, jos viisumia ei 
tarvita matkan pituuden tai tarkoituksen ta-
kia. 
Yhdysvaltoihin ilman viisumia matkustavilla 
tulee olla 26.6.2005 lukien koneellisesti luet-
tava passi. Koneellisesti luettavalla passilla 
tarkoitetaan passia, jonka henkilötietosivun 
alareunassa on kaksi tekstiriviä, jotka sisäl-
tävät asiakirjan ja sen haltijan tiedot. Suo-
malaiset yli vuoden voimassa olevat passit 
ovat koneellisesti luettavia. 
Suomi pyrkii ottamaan biometriset passit 
käyttöön vuoden 2006 alkupuoliskolla. Tark-
kaa ajankohtaa ei pystytä ilmoittamaan, kos-
ka biometristen passien uutta tarjouskilpai-
lua ei ole vielä voitu käynnistää. Keväällä 
Markkinatuomioistuin päätti, että passit tulee 
kilpailuttaa uudelleen. Päätöksestä on vali-
tettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Euroopan unionin oikeus- ja sisäasiainneu-
vosto hyväksyi joulukuussa 2004 asetuksen 
jäsenvaltioiden myöntämien passien ja mat-
kustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biomet-
riikkaa koskevista vaatimuksista. Jäsenmai-
den tulee toteuttaa asetus kasvokuvan osal-
ta vuoden 2006 syyskuuhun mennessä. 
 
Suomen kauppa- ja teollisuusministeri Mauri 
Pekkarisen vierailulla Kreikassa 
(www.finland.gr)  
 
Suomen kauppa -ja teollisuusministeri Mauri 
Pekkarinen vieraili Kreikassa 26-29.8.2005 
Kreikan kehitysministeri (kauppa -ja teolli-
suus) Dimitris Sioufasin kutsusta. 
Ministeri Pekkarinen tapasi Kreikan vierailun-
sa aikana pääministeri Kostas Karamanlisin, 
kehitysministeri Dimitris Sioufasin ja ministe-
riön muuta poliittista johtoa, ulkoministeriön 
ulkomaankaupasta vastaavan varaministeri 
Evripidis Stylianidisin, matkailuministeri Di-
mitris Avramopoulosin, Kreikan elinkeinoelä-
män järjestöjen edustajia, suomalaisten ty-
täryhtiöiden edustajia ja kreikkalaissuomalai-
sen kauppakamarin johtoa. 
Ministeri Pekkarisen vierailu oli hyvin onnis-
tunut ja sen aikana käsiteltiin sekä bilateraa-
lista yhteistyötä että Kreikassa Suomen pu-
heenjohtajuuden aikana järjestettävää Euro-
välimerikonferenssia. 
 
EUROOPAN UNIONI 
(europa.eu.int) 
 
Suomi kärkijoukossa Euroopan komission 
vertailussa (Tekes) 
 
Euroopan komissio on julkaissut tutkimuk-
sen, joka arvioi tutkimus- ja innovaatiotoi-

minnan tilaa Euroopassa. Komission mukaan 
Suomi on Euroopan kärkimaita sekä osaa-
mispohjaiseen talouteen investoimisessa et-
tä talouden suorituskyvyssä. 
Ruotsi ja Tanska ovat osaamispohjaiseen ta-
louteen investoimisessa hieman Suomea 
edellä. Osaamispohjaisen talouden suoritus-
kyvyssä Suomi sijoittuu toiseksi Ruotsin jäl-
keen. Tutkimuksen mukaan tieteellisten jul-
kaisujen ja patenttien määrä suhteutettuna 
asukaslukuun on Suomessa korkea. Myös 
tutkijoiden osuus työvoimasta on Suomessa 
kansainvälisestikin vertailtuna hyvin suuri. 
Korkean teknologian osuus kokonaisviennis-
tä taas on Suomessa vain hieman kaikkien 
EU-maiden keskiarvoa suurempi. Palvelualo-
jen yritysten osuus tutkimus- ja kehitysme-
noista on Suomessa EU-maiden alhaisimpia. 
Komission tutkimus selvittää, miten Euroop-
pa on onnistunut tavoitteessaan kehittyä 
maailman johtavaksi osaamispohjaiseksi ta-
lousalueeksi. Arvioinnissa käytettäviä mitta-
reita ovat esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoi-
mintaan käytetyt varat, korkean teknologian 
kauppa, työn tuottavuus, patenttien ja tie-
teellisten julkaisujen määrä sekä koulutus-
menot ja suoritetut tutkinnot. 
http://www.cordis.lu/indicators/publications.
htm  
 
MTV3: Suomalaiset eivät kannata Turkin EU-
jäsenyyttä  
(Suomen Sillan Uutisviikko 34/2005) 
 
MTV3:n uutisten Research Internationalilla 
teettämän tutkimuksen mukaan 47 prosent-
tia suomalaisista vastustaa jäsenyysneuvot-
telujen aloittamista Turkin kanssa. Ainoas-
taan 36 prosenttia kannattaa neuvottelujen 
viemistä eteenpäin sovitussa aikataulussa. 
Vastaajista 18 prosenttia ei osannut sanoa 
kantaansa. 
EU:n on määrä aloittaa jäsenyysneuvottelut 
Turkin kanssa lokakuun alussa.  
Turkin mahdolliseen jäsenyyteen on asian-
tuntijoiden arvioiden mukaan matkaa jopa 
10-15 vuotta. 
 
EU Parlamentin monikieliset www-sivut uu-
distuvat 13.9." (Euroopan parlamentti | Suo-
men tiedotustoimisto 09.09.2005) 
 
Euroopan parlamentin uudistetut www-sivut 
avataan tiistaina 13. syyskuuta 2005. Netti-
uudistuksen tavoitteena on saada tieto par-
lamentin poliittisista päätöksistä nopeammin 
ja helpommin yleisön saataville. Entiset eu-
roparl.eu.int-sivut olivat lähinnä tietokanta-
kokoelma, kun taas uusi palvelu on uutisläh-
töinen. Osoite säilyy ennallaan. 
www.europarl.eu.int  
 
EU-maat sähköistävät sairaanhoitokortit 
(Digitoday 20.06.2005) 
 
Suomi on mukana kymmenen EU-maan yh-
teisessä Netcards-projektissa, jossa kokeil-
laan eri vaihtoehtoja eurooppalaisen sairaan-
hoitokortin sähköistämiseen. Pilotit ovat 
käynnissä Kreikassa, Saksassa, Ranskassa ja 
Italiassa. Suomessa pilotointi alkaa marras-
kuussa. 
Vuosi sitten Suomessa otettiin käyttöön eu-
rooppalainen sairaanhoitokortti jolla saa sai 

http://www.finland.gr/
http://europa.eu.int/
http://www.cordis.lu/indicators/publications.htm
http://www.cordis.lu/indicators/publications.htm
http://www.europarl.eu.int/
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raanhoitoa oleskeltaessa tilapäisesti toisessa 
EU- ja Eta-maassa tai Sveitsissä. Kehitystyö 
jatkuu, sillä EU:n tavoitteena on saada ai-
kaan vuoteen 2008 mennessä sähköisesti 
toimiva sairausvakuutuskortti. 
Vuonna 2003 käynnistynyt Netcards-projekti 
kokeilee erilaisia verkko- ja älykorttiratkaisu-
ja terveydenhuollon ja sairausvakuutusta 
hoitavien laitosten väliseen tietojenvaihtoon. 
Netcardsissa on jo testattu sähköisiä sairaus-
vakuutuskortteja muun muassa Ateenan 
olympialaisissa 2004, missä Saksan, Ranskan 
ja Itävallan kisavieraat saivat tarvittaessa 
hoitoa sähköistä korttia vastaan. 
Suomea Netcards-projektissa edustavat Sta-
kes, Kela, joka huolehtii tietoverkoista ja sai-
raanhoitopalvelujen kustannuksista sekä Tu-
run yliopistollinen keskussairaala hoitopalve-
luiden tuottajana. 
 
EU-komissaari: Kännykän käyttö ulkomailla 
liian kallista (Helsingin Sanomat 11.07.2005) 
 
EU:n tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vas-
taava komissaari Viviane Reding vaatii mat-
kapuhelinoperaattoreita laskemaan ulkomail-
la soitettujen puhelujen hintoja. 
Euroopan komission mukaan ulkomailla soi-
tettujen kännykkäpuheluiden hinnat ovat 
korkeampia kuin ne olisivat tosiasiallisen kil-
pailun vallitessa. Lisäksi hinnoittelu on ko-
mission mukaan sekavaa. 
Komissio aikoo ryhtyä syksyllä 2005 pitä-
mään yllä verkkosivustoa, jolla vertaillaan jä-
senvaltioiden operaattoreiden verkkovierailu-
jen hintoja. Verkkovierailu tarkoittaa ope-
raattorien välistä järjestelyä, jonka avulla 
matkapuhelinliittymää voi käyttää ulkomai-
sessa verkossa. Tavoitteena on lisätä kilpai-
lua sekä hinnoittelun selkeyttä kuluttajan 
kannalta. 
Ulkomailta kotimaahan soittaminen on 
EU:ssa halvinta Kyprokselta Suomeen suo-
malaisella liittymällä, 58 senttiä minuutilta. 
Kalleinta on soittaa Maltalta Puolaan puola-
laisella liittymällä, 5,01 euroa minuutilta. 
Tilanteen muuttumisesta kuluttajaystävälli-
seen suuntaan on markkinoilla jo merkkejä, 
muttei komission mukaan riittävästi. 
 
Italialaiset häpeissään Berlusconin Suomi-
puheista (Helsingin Sanomat 23.06.2005) 
 
Monet italialaiset näyttävät olevan pahoillaan 
pääministeri Silvio Berlusconin äskeisten 
Suomea mollaavien lausuntojen vuoksi. Näin 
voi päätellä ainakin niistä sähköpostiviesteis-
tä, joita on tullut Italiasta presidentin kansli-
aan. 
Viesteissä on pahoiteltu italialaisten puolesta 
Berlusconin käytöstä. Joissain oltiin jopa hä-
peissään pääministerin puheista. 
Berlusconin mukaan elintarvikevirasto sijoi-
tettiin Italiaan, koska hän hurmasi president-
ti Tarja Halosen playboy-taidoillaan. Samalla 
Berlusconi irvaili huonoa suomalaista ruokaa. 
Presidentti Tarja Halonen ei kuitenkaan ha-
lua kommentoida italialaispuheita. Selvää 
on, ettei presidentin arvovallalle edes sovi 
ryhtyä samanlaiseen sanailuun. 
Berlusconin esikunnasta on viestitetty, että 
suomalaiset taitavat olla aika tosikkoja, kun 
eivät ymmärrä huumoria. Presidentin lähipii-

ristä kuitenkin vakuutetaan, että huumorin-
tajua kyllä riittää. 
 
Suomi lakkoili EU:n kärkikastiin 
(Digitoday 21.07.2005) 
 
Suomessa on viime vuosina tuhraantunut 
työtaisteluiden takia selvästi EU:n keskiarvoa 
enemmän työpäiviä, selviää Euroopan työ-
markkinasuhteiden seurantakeskus Eiron 
tuoreesta tutkimuksesta. 
Vuosina 2000-2003 Suomessa menetettiin 
Eiron mukaan keskimäärin 55 henkilötyöpäi-
vää tuhatta työntekijää kohti vuodessa. EU-
maiden keskiarvo on noin 44. 
Suomi sijoittuu Eiron 22 maan vertailussa 
kuudenneksi. Pohjoismaista vain Norjassa 
työtaisteluja oli Suomea enemmän. Ruotsi ja 
Tanska sijoittuvat EU-maiden keskikastiin. 
Eiro on Euroopan unionin alaisen Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiön tutkimus-
osasto. 
Selvityksen mukaan eniten työtaisteluita 
2000-luvulla on ollut Espanjassa, jossa työ-
taistelut ovat vieneet henkilötyöpäiviä keski-
määrin yli seitsemän kuukauden edestä. Ita-
liassa ja Itävallassa työtaistelut ovat viime 
vuosina vieneet työpäiviä reilun neljän kuu-
kauden verran. 
Vähiten lakkoiltiin Puolassa, Liettuassa ja 
Saksassa, joissa työtaisteluiden takia mene-
tettyjä työpäiviä oli vain muutamia. 
EK perää työrauhasäännöstön uusimista 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK näkee Eiron 
tutkimuksessa merkkejä siitä, että nykyinen 
työrauhajärjestelmä on tullut tiensä päähän. 
- Työtaisteluiden määrä kielii siitä, että työ-
rauhajärjestelmämme ei nykyisellään toimi. 
Esimerkiksi viime vuoden lakoista yli puolet 
todettiin laittomiksi työtuomioistuimessa, to-
teaa EK:n asiantuntija Jyrki Hollmén. 
SAK taas korostaa, että työtaisteluiden mää-
rä Suomessa on laskenut rajusti parissa vii-
me vuosikymmenessä. 
- 1980-luvulla työtaisteluita saattoi olla 
1.500-2.000 vuodessa, nyt niitä on enää sa-
takunta. Nyt olemme niin lähellä EU:n keski-
arvolukua, etten näe, että Suomessa olisi 
poikkeuksellisen paljon työtaisteluita, toteaa 
SAK:n työympäristöosaston johtaja Lauri 
Lyly. 
 
TALOUSUUTISET 
 
Suomi yhä maailman kilpailukykyisin 
(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2005) 
 
Suomi on sijoittunut ensimmäiseksi World 
Economic Forumin kasvukilpailukykyvertai-
lussa. Suomi on listan ykkösenä neljättä ker-
taa viiden viime vuoden aikana ja kolmatta 
kertaa peräkkäin.  
Yhdysvallat tulee vertailussa kakkosena. Kol-
manneksi listattiin Ruotsi. Kärkikolmikko oli 
sama viime vuonna. 
Raportin mukaan Suomea on johdettu hyvin 
makrotalouden tasolla ja julkiset palvelut toi-
mivat hyvin. Yritysten tuottavuus on hyvä, 
ne hyödyntävät uutta tekniikka ja niissä val-
litsee "luovuuden kulttuuri". Vahvuutena 
nähdään myös alhainen korruptio. 
Suomi saa raportissa loistopisteet koulutus-
järjestelmästään, julkisen talouden ylijää-
mästään sekä varautumisestaan väestön 

ikääntymiseen. Yritysjohtajat pitävät Suo-
men viranomaisia luotettavina ja julkisia ins-
tituutioita tehokkaina. 
Suomen heikkouksia ovat puolestaan korkea 
verotus ja työmarkkinoita rajoittavat tiukat 
säännöt. Pohjoismaat sijoittuivat vertailussa 
hyvin, sillä ne mahtuvat kaikki vertailun kär-
kikymmenikköön. Tanska nousi vertailussa 
neljänneksi ohi viidenneksi jääneen Taiwa-
nin.  
EU-maista huonoiten vertailussa sijoittui 
Puola, joka jäi sijalle 51. World Economic Fo-
rumin vertailussa oli mukana 117 maata. 
Heikoimmin vertailussa pärjäsi keskiafrikka-
lainen Tshad. 
Maailmalla vertailu saa paljon huomiota ja 
vaikuttaa mielikuviin Suomesta. 
Välimeren alueen maat sijoittuivat seuraa-
vasti: Portugali sija 22., Israel sija 27., 
Espanja sija 29., Kreikka sija 46, Italia sija 
47 ja Turkki sija 66.   
 
Lahjonnan kiemuroille oma työryhmä 
(Taloussanomat 23.09.2005) 
 
Lahjontarikosten ilmituloa ja tutkintaa edis-
tämään on perustettu työryhmä. Oikeusmi-
nisteriön asettaman ryhmän tehtävänä on 
muun muassa edistää korruptionvastaista 
toimintaa ja tehdä sitä koskevia aloitteita. Li-
säksi työryhmä pyrkii pysyttelemään tilan-
teen tasalla Suomeen liittyvästä korruptios-
ta. 
Tarkoituksena on muun muassa lisätä yh-
teiskunnan tietoa korruptiosta sekä vaikuttaa 
siihen, että valtio- ja kuntasektori ohjeiste-
taan toimimaan korruption vastaisesti. 
Työryhmän puheenjohtajana toimii osasto-
päällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriöstä. 
Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2007 
loppuun saakka. 
 
Marimekon tulos parani alkuvuonna 
(Taloussanomat 18.08.2005) 
 
Marimekko onnistui parantamaan tulostaan 
alkuvuonna. Myös liikevaihto kasvoi. Yhtiö 
pitää arvionsa loppuvuoden kehityksestä 
muuttumattomana. 
Tulos ennen veroja ylsi tammi-kesäkuussa 
4,9 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna 
samaan aikaan oli 3,5 miljoonassa eurossa. 
Osakekohtainen tulos nousi 0,30 eurosta 
0,46 euroon. Toisen neljänneksen osakekoh-
tainen tulos parani 0,18 eurosta 0,30 eu-
roon. 
Liiketulos kasvoi alkuvuonna 40 prosenttia 
eli 3,5 miljoonasta eurosta 4,9 miljoonaan 
euroon. 
Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi kuusi 
prosenttia eli 29,5 miljoonasta eurosta 31,3 
miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liike-
vaihto paisui kymmeneksen. Huhti-kesäkuun 
liikevaihto nousi 15,4 miljoonasta eurosta 
16,7 miljoonaan euroon. 
Erityisesti sisustustuotteiden myynti kasvoi 
ja tässä kunnostautui varsinkin Pohjois-Ame-
rikka. Toisella neljänneksellä konsernin vien-
nin kasvu nopeutui selvästi. 
Marimekko arvioi koko vuoden vertailukel-
poisen liikevaihdon kasvavan noin kymme-
neksen ja kannattavuuden pysyvän hyvällä 
tasolla. Tuloskertymä painottuu vuoden kah-
delle viimeiselle neljännekselle. 

http://www.weforum.org/
http://www.weforum.org/
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Jorma Ollila Shellin hallituksen puheenjohta-
jaksi (Taloussanomat 04.08.2005) 
 
Nokian pääjohtajan tehtävän ensi vuoden 
kesäkuun alussa jättävä Jorma Ollila on ni-
mitetty öljyjätti Royal Dutch Shellin hallituk-
sen puheenjohtajaksi samasta päivämääräs-
tä lähtien. 
Hän seuraa tehtävässä Aad Jacobsia. Shellin 
pääjohtaja on Jeroen van der Veer. 
Ollila jatkaa ensi vuoden kesäkuun jälkeen 
myös Nokiassa hallituksen sivutoimisena pu-
heenjohtajana. 
– Odotan innokkaasti yhteistyötä Jeroen van 
der Veerin ja yhtiön hallituksen kanssa. Tä-
mä on loistava tilaisuus hienossa kansainvä-
lisessä yhtiössä energiateollisuuden käänne-
kohdassa. Odotan mielenkiinnolla, että pää-
sen mukaan Haagin tiimiin, Ollila toteaa yhti-
ön tiedotteessa. 
 
Ollilalle tunnustuspalkinto USA:sta 
(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2005) 
 
Nokian pääjohtaja Jorma Ollila saa amerik-
kalaisen Appeal for Conscience -säätiön tun-
nustuspalkinnon sitoutumisestaan ympäris-
tönsuojelun, kansainvälisen yhteistyön, su-
vaitsevaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämi-
seen. 
Palkinto myönnetään Ollilalle kiitoksena No-
kian kesäkuussa esittelemästä ympäristö-
strategiasta, jossa korostetaan Nokian tuote-
suunnittelun ja alihankinnan ympäristöystä-
vällisyyttä. 
Säätiön tunnustuspalkinto on aiemmin 
myönnetty useille raskaan sarjan yritysjohta-
jille, kuten Hewlett-Packardin Carly Fiorinal-
le, Deutsche Bankin Josef Ackermannille ja 
Siemensin Heinrich V. Piererille. 
 
Nokiasta kuudenneksi arvokkain brändi 
(Digitoday 25.07.2005) 
 
Virvoitusjuoma Coca-Cola on edelleen maail-
man arvokkain brändi. Tutkimusyhtiö Inter-
brand arvioi Coca -Colan liikemerkin arvoksi 
56 miljardia euroa. 
Coca-Colan liikemerkin arvo ei muuttunut vii-
me vuodesta. Viiden arvokkaimman brändin 
kärkeen ei muutenkaan tullut muutoksia. 
Kuudenneksi arvokkaimmaksi brändiksi nou-
si kahdeksannelta tilalta Nokia, jonka liike-
merkin arvo kasvoi viime vuodesta kymme-
nen prosenttia 22 miljardiin euroon. 
Nokia on ainoa eurooppalainen liikemerkki 
kymmenen arvokkaimman brändin joukossa. 
Eniten liikemerkkinsä arvoa lisäsivät tänä 
vuonna brittipankki HSBC, korealainen mat-
kapuhelinvalmistaja Samsung ja yhdysvalta-
lainen tietokonevalmistaja Apple. 
Brändinsä arvoa menettivät eniten japanilai-
nen elektroniikkayhtiö Sony, yhdysvaltalai-
nen investointipankki Morgan Stanley, sak-
salainen autonvalmistaja Volkswagen ja yh-
dysvaltalainen tietotekniikkayhtiö Hewlett-
Packard. 
Kymmenen arvokkaimman liikemerkin jou-
kossa on kaksi elintarvikeyritystä. Puolet kär-
kikymmeniköstä on elektroniikka-alan yrityk-
siä. 
Nokian jälkeen seuraava eurooppalainen lii-
kemerkki on saksalainen autonvalmistaja 

Mercedes sijalla 11, jota seu-
raa sijalla 16 niin ikään saksa-
lainen autonvalmistaja BMW. 
Eurooppalaisista yrityksistä 
20:en arvokkaimman brändin 
joukkoon mahtuu lisäksi rans-
kalainen, laukuistaan tunnettu 
ylellisyystuotteita valmistava 
Louis Vuitton. 
 
Maailman suurin risteilijä vesil-
le Turussa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 
33/2005) 
 
Turussa on laskettu vesille 
maailman suurin risteilyalus. 
Aker Finnyards on rakentanut 
Freedom of the Seas -nimisen 
loistoristeilijän yhdysvaltalai-
selle Royal Caribbean Cruises 
Ltd. -varustamolle. Alus luovu-
tetaan keväällä 2006 ja sen 
kaksi sisaralusta vuosina 2007 ja 2008. 
Myös sisaralukset rakennetaan Turun tela-
kalla. Alusten arvo yhteensä on noin 1,8 mil-
jardia euroa. Niiden rakentamisessa Aker 
Finnyardsilla ja alihankkijoilla kuluu noin 
9.000 henkilötyövuotta. 
Freedom of the Seas purjehtii Karibian vesil-
lä. Alus tuottaa itse energiansa ja juomave-
tensä sekä puhdistaa jätteensä. Laivan pi-
tuus on 339 metriä, ja siihen mahtuu yli 
5.700 matkustajaa sekä miehistön jäsentä. 
 
Suomalaiset platinaesiintymät kiinnostavat 
kansainvälisesti 
(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005) 
 
Ainakin osa Pohjois-Suomesta löydetyistä 
platinaesiintymistä voi johtaa kaivostoimin-
taan. Oulussa pidetyssä kansainvälisessä 
platinasymposiumissa todettiin, että esiinty-
mien hyödyntäminen riippuu platinametallien 
hintakehityksestä. 
Kiinnostavia platina- ja palladium esiintymiä 
ovat mm. Ranualla, Sodankylässä, Savukos-
kella ja Koillismaalla. 
 
Tradeka sulauttaa Wihurin kauppaketjut 
omiinsa (Taloussanomat11.08.2005) 
 
Tradekan ja Wihurin kauppaketjujen yhdisty-
misestä jäävät jäljelle vain Siwa-, Valintata-
lo- ja Euromarket-ketjut. Nykyiset Ruokava-
rasto-, Sesto- ja Etujätti-myymälät siirtyvät 
näiden ketjujen yhteyteen noin vuoden kulu-
essa. 
Tradekan toimitusjohtaja Markku Uiton mu-
kaan myymälän koko ja ympäröivä markki-
natilanne ratkaisevat, mihin ketjuun kukin 
yksittäinen Ruokavarasto, Sesto tai Etujätti 
siirtyy. Ruokavarastoista osa muutetaan Si-
woiksi, osa Valintataloiksi. 
Hän tähdentää, että Tradekan ja Wihurin vä-
hittäiskauppatoimintojen yhdistämisen pe-
rustavoite on tehokkuuden kasvattaminen. 
– Keskittymällä kolmeen myymäläbrändiin 
nykyisen kuuden sijasta pystymme säästä-
mään markkinointikustannuksissa, lisäämään 
näkyvyyttä ja vahvistamaan asemaamme vä-
hittäiskaupassa, hän toteaa. 

Uusi Tradeka on vähittäiskaupan kolmostilal-
la Keskon ja S-ryhmän jälkeen, mutta laskee 
itsensä suurimmaksi lähikauppiaaksi. 
 
Kalevala Koru ostaa Lapponia Jewelryn 
(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2005) 
 
Kalevala Koru ostaa toisen suomalaisen ko-
ruyrityksen Lapponia Jewelryn.  
Lapponiasta tulee Kalevala Korun kokonaan 
omistama tytäryritys, ja se säilyy täysin erilli-
senä osakeyhtiönä. 
Kaupalla on tarkoitus vahvistaa etenkin yri-
tyksen vientiä, mitä Lapponialla on noin 20 
maahan. 
Kalevala Korun vuosittainen liikevaihto on ol-
lut noin 14 miljoonaa euroa ja Lapponia 
Jewelryn noin 5-6 miljoonaa euroa. 
Lapponian noin 50 työntekijää siirtyy Kaleva-
la Korun palvelukseen. 
 
Exel sai tuotantoluvan Kiinassa 
(Digitoday 16.09.2005) 
 
Pääministeri Matti Vanhanen osallistui tä-
nään perjantaina Guangzhoussa (Kanton) 
Etelä-Kiinassa Exelin Shenzhenin toimintojen 
avajaisseremoniaan. Tilaisuudessa Shenzhe-
nin investointiviraston johtaja luovutti Exelil-
le tuotantotoiminnassa tarvittavan elinkeino-
luvan. 
- Näemme Kaukoidän markkinat erittäin mie-
lenkiintoisina, Exelin toimitusjohtaja Ari Jo-
kelainen toteaa. 
- Exel on sitoutunut olemaan globaali toimit-
taja pääasiakkailleen. Kiinan toimintojen pe-
rustaminen on vahva osoitus pyrkimyksis-
tämme palvella asiakkaitamme yhä parem-
min sekä länsimaissa että Kaukoidässä. 
Exelin mukaan Kiinan sijoittumisen tarkoitus 
on vahvistaa markkinaosuutta kyseisellä uu-
della markkina-alueella ja kilpailukykyä maa-
ilmanlaajuisesti. 
Shenzhenin tehdas tuottaa high tech –tuot-
teita muun muassa telekommunikaatiosekto-
rille. Alkuvaiheessa päätuotteisto koostuu 
erilaisista teollisuusprofiileista. Myös urheilu-
tuotteiden jatkojalostusta tullaan sijoitta-
maan Kiinaan. 
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Nokia ja Motorola kukkoina kännykkämarkki-
noilla (Taloussanomat 29.07.2005) 
 
Nokia ja amerikkalainen Motorola jakavat 
keskenään yhä suuremman osan maailman 
matkapuhelinten markkinoista. Eturivin pelu-
rit kasvattivat siivujaan myös toisella neljän-
neksellä, tutkimusyhtiö Strategy Analytics 
laskee. 
Nokia kasvatti huhti-kesäkuussa matkapuhe-
linten markkinaosuutensa 32,3 prosenttiin 
vuotta aiemmasta 28,5 prosentista. Nokia 
markkinaosuus parani myös vuoden ensim-
mäisen neljänneksen 31,2 prosentista.  
Pääjohtaja Jorma Ollila arvioi yhtiön osavuo-
sikatsauksessa viime viikolla Nokian osuu-
deksi 33 prosenttia. Ollila sanoi iloitsevansa 
siitä, että vahvan asemansa ansiosta Nokia 
pääsee kunnolla hyödyntämään suuruuden 
etuja kännykkäbisneksessä. 
Strategy Analyticsin mukaan maailman kak-
konen Motorola kasvatti toisella neljännek-
sellä osuuttaan 18 prosenttiin vuotta aiem-
masta 15,1 prosentista. Ensimmäisellä nel-
jänneksellä Motorolan osuus oli 16,7 pro-
senttia. 
Kolmanneksi sijoittuneen eteläkorealaisen 
Samsungin osuus supistui 13 prosenttiin 
edellisvuoden 14,3 prosentista. Neljännen si-
jan valtasi niin ikään korealainen LG Electro-
nics 6,4 prosentilla. Sony Ericssonin mark-
kinaosuus oli 6,3 prosenttia. 
 
Finnairille kehuja Saksassa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 37/2005) 
 
Finnair on valittu saksalaisen talouslehden 
Capitalin lukijakyselyssä parhaaksi lentoyhti-
öksi Euroopan liikenteessä. Yhtiö sai parhaat 
pisteet hinta-laatusuhteessa, palvelussa, siis-
teydessä ja täsmällisyydessä. 
Kyselyyn vastasi tuhat lehden lukijaa. 
 
Kiinteät ylipainohinnat Finnairin Euroopan-
lennoille  
(Suomen Sillan Uutisviikko 24/2005) 
 
Finnair on muuttanut matkatavaroiden yli-
painosta perittäviä maksuja Euroopan len-
noilla. Uusi hinnoittelu perustuu kiinteään 
ylipainomaksuun, kun aiemmin maksu mää-
räytyi lennon pituuden mukaan. 
Finnairin mukaan etuna on nyt se, että asia-
kas pystyy etukäteen laskemaan matkatava-
roiden ylipainosta aiheutuvan maksun. Uusi 
ylipainomaksu on Eurooppaan lennettäessä 
5 euroa kilolta. Viron, Latvian, Tukholman ja 
Pietarin lennoilla maksu on 2-3 euroa kilolta. 
Lisäksi golflaukuille tulee oma kiinteä hin-
noittelu. 
Uudistus ei koske Finnairin kaukoreittejä, 
joilla kuljetetaan paljon rahtia. 
 
Ruotsinlaivat kulkevat tappiolla 
(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2005) 
 
Silja ja Viking Line ovat ajautuneet miljoo-
nien eurojen tappiokierteeseen, kertoo Ylen 
Aamu-tv. Syinä tappioihin ovat tax-free-kau-
pan loppuminen, kova hintakilpailu ja kallis-
tunut polttoaine. Viron EU-jäsenyyden myötä 
tax-free-myynti Suomen ja Viron välillä lop-
pui. Suomen alkoholiveron kevennys pakotti 
myös varustamot laskemaan viinan hintoja. 

Viking Linen toimitusjohtajan Nils-Erik Eklun-
din mukaan ruotsinsuomalaiset ja heidän jäl-
keläisensä ovat edelleen Suomen ja Ruotsin 
välisen meriliikenteen selkäranka. 
Uusimmat Ruotsin ja Suomen väliä liikennöi-
vät alukset valmistuivat 1990-luvun alkupuo-
lella. 
 
Sulake kasvoi nopeimmin Suomessa 
(Digitoday 15.09.2005) 
 
Online-yhteisöihin ja peleihin keskittynyt Su-
lake Corporation todettiin Suomen nopeim-
min kasvaneeksi teknologiayritykseksi Deloit-
ten ensimmäisessä suomalaisessa Technolo-
gy Fast50 -kisassa. Sulake on kasvanut 8173 
prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. 
Fast50-sarjaan otettiin kilpailemaan 50 eh-
dokasta, ja nuoremmille yrityksille oli tarjolla 
Rising Star -sarja. Technology Fast50 -kisan 
voittajat osallistuvat automaattisesti Emea 
Fast500 -kilpailuun. 
Vuosittain liikkeenjohdon konsultoinnin asi-
antuntija Deloitte julkistaa viisisataa Emea-
alueen nopeimmin kasvavaa teknologiayri-
tystä. Kisaan saavat osallistua vähintään viisi 
vuotta toimineet yritykset, ja voittaja vali-
taan viiden vuoden liikevaihdon prosentuaa-
lisen kasvun perusteella. 
Sulake mainitsee moninkertaistaneensa liike-
vaihtonsa perustamisvuotensa 2000 jälkeen 
alkaen ensimmäisestä 165 000 euron liike-
vaihdosta viime vuoden 13,7 miljoonan eu-
ron liikevaihtoon. Menestyksekkään alkuvuo-
den johdosta tämän vuoden liikevaihdon 
odotetaan jälleen kaksinkertaistuvan. 
Sulakkeen päätuote on nuorille suunnattu 
Habbo Hotel -pelimaailma, joka on toimin-
nassa 16 maassa neljällä eri mantereella. 
Vielä tämän vuoden aikana lanseerataan 
Habbo Hotel myös Kiinassa. Pelimaailman li-
säksi Sulake laajentaa Habbo-nuorisobrändi-
ään mobiilipuolelle, animaatioon ja reaali-
maailman tuotteisiin. 
Sulakkeella on toimisto neljässätoista maas-
sa ja maailmanlaajuisesti yli 210 työntekijää. 
ITviikon kanssa yhteistyössä tehdyssä kas-
vulistauksessa kärkisijoille sijoittuivat myös 
suurelle yleisölle tuntemattomammat säteily-
antureita valmistava Detection Technology 
(viiden vuoden kasvu 3059 prosenttia) ja oh-
jelmistotestaus- ja -kehitysyritys Flander 
(1054 prosenttia), Deloitte tiedottaa. 
3−4 vuotta toimineille yrityksille tarkoitetun 
Rising Stars -sarjan voitti tietoliikenneverk-
kojen optimointiin ja hallintapalveluihin eri-
koistunut BaseN kolmen vuoden kasvupro-
sentilla 685. Seuraaville sijoille ylsivät ohjel-
mistotalo Reaktor Innovations ja terveyden-
huolto- ja hyvinvointisektorin tietoliikenne- 
ja ohjelmistopalveluita tuottava Mawell. 
- Jatkuva, viisi vuottakin kestänyt kasvu ku-
vaa yrityksen kykyä selvitä globaalissa talou-
dessa. Yritysten kasvulla on tärkeä työllistä-
vä vaikutus ja se mahdollistaa teknologia-
alan kehittymisen. 
- Fast 50 -ohjelman tavoitteena on tukea 
suomalaisten teknologiayritysten kasvu- ja 
kansainvälistymismahdollisuuksia, edistää 
niiden näkyvyyttä ja luoda yhteyksiä yritys-
ten välille, Deloitten teknologia-, media- ja 
telekommunikaatiotoimialan johtaja Ilkka Yli-
Ojanperä sanoo. 
 

Uusi kansainvälinen pankki Suomeen 
(Helsingin Sanomat 21.06.2005) 
 
Norjalainen DnB NOR -pankki ja saksalainen 
NordLB-pankki ovat perustaneet yhteisen 
pankin Pohjois-Euroopan markkinoille. Sen 
nimeksi tulee DnB NORD ja se toimii Suo-
men, Tanskan, Viron, Latvian, Liettuan ja 
Puolan markkinoilla. 
Uudella pankilla on 1.450 työntekijää, yli 100 
toimipistettä ja puoli miljoonaa asiakasta. 
Sen on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi 
tammikuussa. 
Norjalaispankki omistaa uudesta pankista 51 
prosenttia ja saksalaispankki 49 prosenttia. 
DnB NOR maksaa osuudestaan 157,5 miljoo-
naa euroa. 
 
Suomessa Länsi-Euroopan halvimmat kän-
nykkäpuhelut 
(Helsingin Sanomat 21.06.2005) 
 
Suomessa on Länsi-Euroopan edullisimmat 
matkapuheluhinnat, ilmenee liikenne- ja 
viestintäministeriön teettämästä tutkimuk-
sesta. 
Suomessa puheluiden hinnat laskivat maalis-
kuussa yli kolmanneksen viime vuodesta. 
Pudotus oli suurin tutkituista maista. Sveitsiä 
lukuun ottamatta puheluiden hinnat halpeni-
vat myös muissa maissa. Hintavertailussa oli 
mukana EU:n 15 vanhaa jäsenmaata sekä 
Islanti, Norja ja Sveitsi. 
Suomessa tutkitun puhelupaketin hinta oli 
19,90 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi edul-
lisimmassa maassa Luxemburgissa hintako-
rin arvo oli 21,20 euroa. Kallein oli Sveitsi, 
jossa puheluista joutui maksamaan 56,50 
euroa. 
Tutkimus tehtiin nyt viidettä kertaa. 
Tietoliikennealan järjestöt esittivät viime vii-
kolla huolensa alan kovasta hintakilpailusta. 
Niiden mukaan ylikuumentunut hintakisa vai-
keuttaa pitkäjänteisiä verkkoinvestointeja. 
 
Finlux jätti konkurssihakemuksen 
(Taloussanomat 19.09.2005) 
 
Turkulainen tv-tehdas Finlux menee kon-
kurssiin. Yrityssaneerauksen selvittäjä kertoi 
tänään jättäneensä Turun käräjäoikeudelle 
saneerauksen keskeytyshakemuksen. Finlux 
on ollut yrityssaneerauksessa keväästä läh-
tien. 
Finluxin mukaan konkurssihakemus joudut-
tiin jättämään, koska yhtiö ei pitkään jatku-
neista neuvotteluista huolimatta saanut tar-
vitsemaansa lisärahoitusta. 
- Haimme viimeiseen saakka rahoitusta sekä 
kotimaasta että ulkomailta, kertoo toimitus-
johtaja Harri Launonen. 
Finluxilla on velkaa lähes 50 miljoonaa euroa 
ja velkojia on noin 900. Suurimmat velkojat 
ovat Teollisuussijoitus yli kymmenellä miljoo-
nalla ja Finnvera noin kymmenellä miljoonal-
la eurolla. Yhtiö työllistää Turussa 425 hen-
kilöä. Tehtaan tuotantopuolen työntekijät 
ovat olleet lomautettuna viime joulukuusta 
lähtien. 
Rahoitusneuvotteluissa Finlux yritti järjestää 
noin viiden miljoonan euron käyttöpääoma-
lainan vuodeksi, jotta toiminta saataisiin taas 
käyntiin. 
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Yhtiön suurin omistaja on Helmet Business 
Mentorsin rahastot 38 prosentin osuudella. 
Vajaa kolmannes on yhtiön johdolla. 
Finlux on kehitellyt integroitua digitaalitelevi-
siota, mutta yhtiö ajautui vaikeuksiin ennen 
kuin se saatiin tuotantoon. Tällaisessa televi-
siossa ei tarvita erillistä sovitinta digitaalisten 
ohjelmien vastaanottoon.  
Analogiset televisiolähetykset lopetetaan 
Suomessa vuoden 2007 elokuun lopussa. 
 
KOULUTUS ja KULTTUURI  
 
Peruskoululaisten lukutaito erinomainen 
(Helsingin Sanomat 22.09.2005) 
 
Suomalaiset peruskoululaiset sijoittuvat kan-
sainvälisessä lukutaitovertailussa aivan huip-
puluokkaan. Poikkeuksellista on myös luku-
taidon tasaisuus. Erot koulujen ja oppilaiden 
välillä ovat pieniä. Tulosten mukaan lukutai-
don vaihtelusta vain alle kuusi prosenttia se-
littyi koulujen välisillä tasoeroilla. 
Kansainvälisesti lukutaidon vaihtelu koulujen 
välillä on Suomessa erittäin pientä. Ruotsissa 
noin kahdeksan prosenttia vaihtelusta selit-
tyy koulujen välisillä tasoeroilla. Saksassa 
vastaava luku on peräti 48 prosenttia. 
Vahvistuksen suomalaisten hyvästä lukutai-
dosta antaa Jyväskylän yliopistossa valmistu-
nut väitöstutkimus. Se analysoi Pisa-tutki-
muksen aineistoa. Otoksessa on yli 4 800 
oppilasta ja 155 koulua. Vertailu koskee pe-
ruskoulun yhdeksännen luokan oppilaita. 
Väitöskirja antaa tunnustusta suomalaiselle 
peruskoululle ja opettajille. Koulujärjestelmä 
on pystynyt tukemaan heikommin menesty-
viä. 
 
Viisi suomalaista yliopistoa 500 parhaan jou-
kossa (Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005) 
 
Shanghailaisyliopiston laatimalla rankinglis-
talla maailman 500 parhaista yliopistosta on 
viime vuoden tapaan viisi suomalaista yli-
opistoa. Niistä Helsingin yliopisto oli kor-
keimmin sijoittunut eli sijalla 76. Viime vuo-
desta sijoitus laski neljä pykälää. Muut listal-
le päässeet suomalaisyliopistot ovat Turun 
yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Jyväsky-
län yliopisto ja Oulun yliopisto.  Lista julkais-
tiin tänä vuonna kolmannen kerran. Ensim-
mäisenä vuotena listalle pääsi myös Kuopion 
yliopisto. 
Kahdenkymmenen parhaan yliopiston jou-
kossa on 17 yhdysvaltalaista opinahjoa sekä 
Cambridge (2.), Oxford (10.) ja Tokio (20.).  
Pohjoismaiden parhaaksi yliopistoksi rankat-
tu Tukholman karoliininen instituutti nousi 
listalla pykälän eli 45. sijalle. Parhaiden lis-
talle pääsi 11 yliopistoa Ruotsista, viisi Tans-
kasta ja neljä Norjasta. 
Institute of Higher Education Shanghain Jiao 
Tongin yliopistossa on käyttänyt rankkaus-
perusteina mm. Nobel-palkintoja, tutkijoitten 
siteerauksia johtavissa lehdissä biotieteissä, 
lääketieteessä, luonnontieteissä, tekniikassa 
ja yhteiskuntatieteissä, artikkeleita Nature- 
ja Science-lehdissä 2000-2004 sekä vuoden 
2004 viittausindeksejä. Lisäksi on huomioitu 
yliopiston suuruus. 
 
 
 

Ammattikorkeakoulujen nettihaku avattu 
(Suomi.fi 19.09.2005) 
 
Ammattikorkeakoulujen nettihaku avattiin 
maanantaina, opetushallitus kertoo. Yhteis-
haku tammikuussa alkaviin ammattikorkea-
koulujen koulutusohjelmiin kestää kaksi viik-
koa.  
Ammattikorkeakouluun haetaan ensisijaisesti 
verkon kautta. Palvelu on auki ympäri vuoro-
kauden aamuyön huoltokatkoa lukuun otta-
matta. Hakijan ei tarvitse allekirjoittaa tai 
postittaa netissä täyttämäänsä hakemusta.  
Jokainen hakija voi pyrkiä neljään ammatti-
korkeakouluun. Halutessaan hakija saa säh-
köpostitse vahvistuksen hakemuksensa vas-
taanottamisesta. Nettipalvelu ilmoittaa myös 
sen ammattikorkeakoulun toimiston yhteys-
tiedot, josta voi tarvittaessa kysyä lisätietoja.  
Nettipalvelu opastaa käyttäjää kohta kohdal-
ta täyttämään juuri oikeat tiedot. Näin var-
mistetaan esimerkiksi se, että valinnassa 
otetaan huomioon kaikki pisteet, joihin haki-
ja on koulumenestyksensä ja työkokemuk-
sensa perusteella oikeutettu.  
Yhteishaussa on jaossa 2 400 aloituspaikkaa. 
Odotettavissa on, että koulutukseen hakee 
edellisvuosien tapaan ainakin viisinkertainen 
määrä nuoria paikkoihin nähden.  
Lisätietoja: Opetushallituksen tiedote 
www.oph.fi/pageLast.asp?path=1,434,4463
2 ja Ammattikorkeakoulujen nettihaku 
www.amkhaku.fi 
 
Yliopistoihin aiempaa vähemmän hakijoita 
(Suomi.fi 30.06.2005) 
 
Syksyllä alkavaan yliopistokoulutukseen oli 
hieman viime vuotta vähemmän hakijoita, 
opetushallitus tiedottaa. Yliopistoon pyrki ke-
vään ja kesän aikana noin 60 000 henkilöä, 
mikä on parisen tuhatta vähemmän kuin 
vuosi sitten.  
Hakijamäärät laskivat lähes kaikilla koulutus-
aloilla. Vain liikunta- ja lääketieteellinen sekä 
musiikki ja terveystieteet kasvattivat hakija-
määriään.  
Yli viidennes hakee humanistiselle alalle. 
Seuraavaksi suurimmat alat ovat yhteiskun-
tatieteellinen ja luonnontieteellinen.  
Sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut jul-
kistavat syksyllä alkavien koulutusten valin-
tatulokset viimeistään 22. heinäkuuta.  
 
Koululaisten kesäloman alku säilyy ennallaan 
(Suomi.fi 24.05.2005)  
 
Koululaisten kesäloman alku säilyy ennal-
laan, opetusministeriö kertoo. Ministeriön te-
kemän selvityksen mukaan koululaisten ke-
säloman alkamisajankohtaan ei ole syytä 
puuttua.  
"Selvitys tukee näkemystäni siitä, että lapsil-
la pitää olla mahdollisuus pitkään kesälo-
maan juuri valoisan vuodenajan aikaan. Ny-
kyinen opetukseen käytetty aika tuottaa 
kansainvälisesti vertaillen hyviä ja tasaisia 
oppimistuloksia", opetusministeri Tuula Haa-
tainen sanoo.  
Haatainen esittää, että peruskoululaisten 
hiihtolomia porrastettaisiin tasaisemmin vii-
koille 8-10. Nykyisin yli 500 000 koululaisen 
hiihtoloma keskittyy helmi-maaliskuun vaih-
teeseen kahden viikon ajalle. Säädösmuutos 

vähentäisi talvimatkailun ruuhkautumisesta 
aiheutuvia ongelmia.  
Opetusministeriö suosittelee, että kunnissa 
harkittaisiin koulutyön aloittamista mahdolli-
simman pian vuodenvaihteen jälkeen tammi-
kuun alussa, jolloin säästyneitä lomapäiviä 
voitaisiin lisätä pääsiäisen yhteyteen ja syys-
lomaan.  
Säännösten mukaan perusopetuksessa on 
lukuvuodessa 190 työpäivää. Lukuvuoden al-
kamispäivä on kuntien päätettävissä.  
 
Ulkomaalaisten opiskelijoiden ehdotetut lu-
kukausimaksut tuntuvia 
(Suomen Sillan uutisviikko 34/2005) 
 
Opetusministeriön työryhmä ehdottaa luku-
kausimaksuja EU- ja Eta-maiden ulkopuolel-
ta tuleville korkeakoulujen tutkinto-opiskeli-
joille. Esityksen mukaan maksut astuisivat 
voimaan 1.8.2007, ja ne olisivat 3.500 – 
12.000 euroa lukuvuodelta. Maksu ei koskisi 
jatkotutkintoja suorittavia. 
Korkeakoulujen maksuista saama lisätulo ei 
pienentäisi niiden perusrahoitusta. 
Työryhmän mukaan opetusministeriön, Sit-
ran ja elinkeinoelämän olisi myönnettävä 
apurahoja lahjakkaille ulkomaisille opiskeli-
joille. 
Esityksessä toivotaan korkeakoulujen myös 
parantavan ulkomaalaisten opiskelijoiden 
rekrytointia ja kehittävän vieraskielistä ope-
tusta. 
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta ehti jo 
ilmoittaa vastustavansa lukukausimaksuja. 
Tamyn mukaan lukukausimaksut luovat eri-
arvoisuutta yliopiston sisälle ja vähentävät 
suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaa 
ulkomailla. Viidessä yliopistossa tehdyn ky-
selyn mukaan 60 prosenttia ulkomaalaisista 
opiskelijoista ei suostuisi maksamaan opin-
noistaan Suomessa. 
 
Yhä useampi vaihto-oppilas valitsee Suomen 
(Suomen Sillan Uutisviikko 24/2005) 
 
Entistä useampi vaihto-oppilas haluaa tulla 
Suomeen, kertoo Suomen Youth For Under-
standing -järjestö (YFU). Pelkästään YFU:n 
kautta Suomeen tulee ensi lukuvuonna yli 60 
nuorta. 
Järjestön mukaan Suomi-innostusta ovat li-
sänneet suomalaisen koulutusjärjestelmän 
saama kansainvälinen tunnustus ja maail-
malla näkyvät suomalaiset ilmiöt, kuten mm. 
suomalaismuusikot ja -urheilijat. Suomeen 
tulee vaihto-oppilaita joka puolelta maail-
maa. Ehdottomasti suurin vaihto-oppilasryh-
mä ovat saksalaiset, joita on Suomeen ha-
keutuvista yli puolet. 
 
Uudet opetussuunnitelmat käyttöön 
(Suomi.fi 12.08.2005) 
 
Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 
lähes kaikissa peruskouluissa, opetushallitus 
kertoo. Kehittämiskohteita ovat oppimisen 
tuki ja erityisopetus.  
Lähes kahdeksankymmentä prosenttia pe-
ruskouluista aloittaa lukuvuoden uusien ope-
tussuunnitelmien mukaisesti.  
Uusien opetussuunnitelmien mukaan työs-
kennellään yleensä 1-8 luokilla. Yhdeksänsis-
tä luokista valtaosa eli reilut kuusikymmentä  

http://www.oph.fi/pageLast.asp?path=1,434,44632
http://www.oph.fi/pageLast.asp?path=1,434,44632
http://www.amkhaku.fi/
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prosenttia siirtyy uusien opetussuunnitelmi-
en mukaiseen opetukseen syksyllä 2006.  
Pääosa maamme 573 200 peruskoululaisesta 
ja 34 500 lukiolaisesta aloittaa uuden luku-
vuoden ensi maanantaina tai tiistaina. Kou-
lutielle lähtee 57 200 ekaluokkalaista. Kou-
lunsa aloittavien ikäluokka on noin 2 500 
pienempi kuin vuosi sitten.  
Opetushallituksen verkkosivut www.oph.fi  
 
Peruskoulujen määrä vähenee 
(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2005) 
 
Opetushallituksen mukaan peruskouluja ja 
peruskouluasteen erityiskouluja on ensi lu-
kuvuonna 87 vähemmän kuin vuosi sitten. 
Koulujen katoaminen johtuu ikäluokkien pie-
nenemisestä. Tilastokeskuksen ennusteen 
mukaan 7-vuotiaita on tänä vuonna 2 500 
vähemmän kuin viime vuonna. Ensimmäisen 
luokan aloittaa tänä syksynä hieman yli 
57.000 oppilasta Lakkauttamisten ja yhdistä-
misten kohteena ovat arviolta alle 50 oppi-
laan koulut. Perusopetusta antaa Suomessa 
3.570 koulua. 
Useimmat koulut aloittavat syyslukukautensa 
elokuun puolivälissä. 
 
Professori Ilkka Hanski Royal Societyn jäse-
neksi (Suomen Sillan Uutisviikko 31/2005) 
 
Akatemiaprofessori Ilkka Hanski on toisena 
suomalaisena kautta aikojen kutsuttu arvo-
valtaisen brittiläisen tiedeakatemian Royal 
Societyn jäseneksi. 
Vuonna 1660 luonnontieteitä edistämään pe-
rustettu Royal Society on maailman vanhin 
jatkuvasti toimiva tiedeakatemia. Kuuluisim-
pia Royal Societyn jäseniä ovat mm. Isaac 
Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, Ja-
mes Watson ja Stephen Hawking. 
Edellisen suomalaisen jäsenyydestä on jo ai-
kaa 264 vuotta. Tuolloin filosofi Johan Welin 
kutsuttiin seuran jäseneksi. 
Professori Ilkka Hanskin valinnan perusteina 
oli hänen ansioitunut työnsä populaatioiden 
kannanvaihtelun, syklisen populaatiodyna-
miikan ja eliöyhteisöjen rakenteen tutkimuk-
sen edistämiseksi. Valinnan tekivät tiedeaka-
temian jäsenet. Hanski on arvostettu ekolo-
gi, joka on saanut mainetta populaatiobiolo-
gian tutkimuksillaan. Hän on tunnettu erityi-
sesti Ahvenanmaan täpläverkkoperhosilla 
tehdyistä populaatio- ja evoluutiobiologisista 
tutkimuksista. 
 
Museoväki vie netissä kulkijan muinaiseen 
Helsinkiin (Helsingin Sanomat 09.06.2005) 
 
Museovirasto julkisti torstaina yhdessä Hel-
singin kaupunginmuseon kanssa internetsi-
vuston nimeltä Kurkistuksia Helsingin kujille 
http://www.nba.fi/helsinginarkeologiaa/, 
joilla kerrotaan Helsingin Vanhassa kaupun-
gissa ja keskustassa tehdyistä arkeologisista 
kaivauksista ja löydöistä. 
Netissä kulkija ohjataan kaivauksille kartan 
avulla. Nykykartalle on viety kaivauskohdat 
ja lisäksi sen päälle on asemoitu vanhat kar-
tat vuosilta 1696/1707, 1721 ja 1810. 
Näkymät kertovat Helsingin kortteleiden 
muodosta ja kaupungin kasvusta vuosisato-
jen mittaan. Kaivausten esittelyjen kautta 
syntyy kuva Helsingin historiasta ja monista 

jo kadonneista paikoista ja rakennuksista. 
Kiinnostavimmat esinelöydöt näytetään kuvi-
na ja kaivauksissa saatua tietoa kaupungin-
museo esittelee havainnollisesti muun muas-
sa sarjakuvien muodossa. 
 
Kirjoituskilpailu Tiina-sarjan kunniaksi 
(Suomen Silllan Uutisviikko 36/2005) 
 
Kirjailija Anni Polvan Tiina-sarjan ensimmäi-
sen osan julkaisemisesta tulee ensi vuonna 
kuluneeksi 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi 
Karisto Oy järjestää kirjoituskilpailun, jossa 
etsitään raikasta ja modernia tyttökirjaa 
12-16-vuotiaille lukijoille. Palkinto on 5 000 
euroa. 
Käsikirjoitukset tulee lähettää Karistolle Hä-
meenlinnaan 31.5.2006 mennessä. 
Tiina-sarjassa ilmestyi 29 kirjaa, joita on 
myyty yhteensä noin miljoona kappaletta. 
Sarjan viimeinen osa ilmestyi vuonna 1986. 
 
Kuusi suomalaistuotetta kilpailee designpal-
kinnosta  
(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2005) 
 
Kuusi suomalaistuotetta on ehdolla maail-
manlaajuisen Index-designpalkinnon saajak-
si. Ehdolla ovat Lappset Groupin leikkipaik-
kavälineet, Fiskarsin monitoimioksasaksileik-
kurit, Polar Electron ulkoilutietokoneet, 
Woodnotesin säilytysastiat, Turbo stoven 
keitin ja Paola Suhosen suunnittelema Syö-
pä-design. Lappseti Axiom-leikkipaikkaväli-
neet voittivat aiemmin tänä vuonna Fennia 
Prize 2005 -palkinnon. 
Palkinto jaetaan syyskuussa Tanskassa. Kil-
pailussa etsitään elämisen laatua merkittä-
västi parantavia tuotteita. 500 ilmoittautu-
neesta tuotteesta jatkoon on hyväksytty 
noin sata. 
 
Luonnotar-palkinto Seppo Kimaselle 
(Suomen Sillan Uutisviikko 36/2005) 
 
Tämänvuotisen Luonnotar-tunnustuspalkin-
non on saanut Kuhmon Kamarimusiikin pe-
rustaja, Lontoon Suomi-instituutin johtaja, 
sellisti, professori Seppo Kimanen. Palkinto 
on 15 000 euroa ja saajan valitsi professori 
Lasse Pöysti. 
"Kimasen tekemä työmäärä kotimaassa ja 
maailmanlaajuisesti on käsittämättömän 
suuri. Hänen sitkeytensä ja kestävyytensä 
luomallaan foorumilla ansaitsevat varaukset-
toman kunnioituksen. Hän on luonut kan-
sainvälisen musiikkimaailman verkoston, jos-
ta Suomen koko kulttuurielämä on saanut 
ammentaa", Lasse Pöysti perusteli valintaan-
sa. 
Joka toinen vuosi annettavan Luonnotar-pal-
kinnon jakaa Puu kulttuurissa ry. Ensimmäi-
sen Luonnotar-palkinnon vuonna 2001 sai 
muusikko, Kihaus-festivaalin perustaja Sari 
Kaasinen ja vuonna 2003 kapellimestari Os-
mo Vänskä. 
 
Tanssija Reijo Kelalle Elias Lönnrot -palkinto 
(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2005) 
 
Tämän vuoden Elias Lönnrot -palkinnon on 
saanut tanssija ja koreografi Reijo Kela. Ka-
jaanin kaupungin myöntämä palkinto on 
suureltaan 4 200 euroa. 

Reijo Kela on lukuisissa tanssiteoksissaan 
käyttänyt lähtökohtana kalevalaisia teemoja 
ja mytologiaa. Kalevalaisuutta on myös luon-
non korostuminen Kelan esiintymisissä. Ai-
kaisemmin Kela on palkittu mm. Pro Finlan-
dia -palkinnolla 1993 ja Tanssitaiteen val-
tionpalkinnolla 1996.  
Valtion 15-vuotinen taiteilija-apuraha hänelle 
myönnettiin 1995. 
Joka viides vuosi jaettava Elias Lönnrot –pal-
kinto annetaan suomalaiselle tai ulkomaiselle 
tieteenharjoittajalle tai taiteilijalle, jolla on 
ansiokkaita suorituksia Kalevalaan, Kantelet-
tareen tai Lönnrotiin liittyen.  
Vuodesta 1985 lähtien palkinnon ovat saa-
neet kanslianeuvos Väinö Kaukonen, ohjaaja 
Paavo Liski, muusikko, professori Heikki Lai-
tinen sekä professori Lauri Honko. 
 
Merikanto-laulukilpailun voitti Essi Luttinen 
(Helsingin Sanomat 03.07.2005) 
 
Mäntyharjun kirkossa sunnuntaina käydyn 
kansallisen Merikanto-laulukilpailun voitti 
mezzosopraano Essi Luttinen. Toisen palkin-
non sai baritoni Jussi Ziegler ja kolmannen 
sopraano Ilona Jokinen. Voittajat palkittiin 
rahapalkinnoin ja kuvanveistäjä Ukri Meri-
kannon veistoksin. 
Taidekeskus Salmelan järjestämä Merikanto-
kilpailu käytiin nyt toista kertaa. Vuonna 
2001 voiton vei baritoni Tommi Hakala. 
Kilpailun tarkoitus on tehdä tunnetuksi Oskar 
ja Aarre Merikannon musiikkia sekä tarjota 
ponnahduslauta nuorille laulajille. 
Osallistujia oli tänä vuonna kaikkiaan 69, 
joista sunnuntain välierään valittiin nauhojen 
perusteella 16. Illan finaalissa lauloi kahdek-
san nuorta laulajaa. 
 
Susanna Mälkki sai huippupestin Pariisiin 
(Helsingin Sanomat 09.06.2005) 
 
Kapellimestari Susanna Mälkki (s. 1969) on 
valittu kuuluisan ranskalaisen nykymusiikki-
ryhmän Ensemble Intercontemporainin mu-
siikilliseksi johtajaksi. Ryhmän perusti sävel-
täjäkapellimestari Pierre Boulez 30 vuotta 
sitten. Sitä rahoittaa Ranskan kulttuuriminis-
teriö. 
Mälkin kolmivuotinen kausi alkaa syksyllä 
2006. Hän seuraa tehtävässä Jonathan Not-
tia, joka toimi johtajana vuoteen 2003 ja jat-
kaa päävierailijana vuoteen 2006. 
 
Sibelius-mitali ylikapellimestari Osmo Väns-
källe (Suomen Silllan Uutisviikko 36/2005) 
 
Sibelius-Seura on myöntänyt seuran mitalin 
Sinfonia Lahden ylikapellimestarille Osmo 
Vänskälle hänen ansioistaan Sibeliuksen mu-
siikin esittäjänä sekä Suomessa että ulko-
mailla. Konserttiesiintymisten lisäksi Vänskä 
on levyttänyt Sinfonia Lahden kanssa laajalti 
Sibeliuksen musiikkia, mm. kaikki tämän sin-
foniat. Kyseiset Sibelius-levytykset ovat saa-
neet useita kansainvälisiä palkintoja. 
Mitali, jonka on suunnitellut taiteilija Eila Hil-
tunen, luovutettiin Vänskälle Sinfonia Lah-
den kuudennen kansainvälisen Sibelius-festi-
vaalin yhteydessä. 
 

http://www.oph.fi/
http://www.nba.fi/helsinginarkeologiaa/
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Lasse Rantanen on Vuoden graafikko 
(Suomen Sillan Uutisviikko 37/2005) 
 
Graafinen suunnittelija Lasse Rantanen (s. 
1966) on valittu Vuoden graafikoksi 2005. 
Rantanen on työskennellyt monella visuaali-
sen viestinnän ja suunnittelun osa-alueella. 
Hän tekee lehtikuvituksia mm. Helsingin Sa-
nomille sekä toimii lehtien ulkoasusuunnitte-
lijana ja -kouluttajana. 
Rantanen on palkittu aiemmin muun muassa 
Mikkelin kuvitustriennaalissa, Vuoden huiput 
–kilpailussa 2002 ja Society of Newspaper 
Designers -järjestön hopea- ja pronssimitalil-
la ja kunniamaininnalla. 
Palkinnon jakaa graafisen suunnittelun am-
mattilaisten järjestön Grafian hallitus. 
 
Jarno Viitala on Vuoden nuori suunnittelija 
(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005) 
 
Tämänvuotisen Vuoden nuori suunnittelija –
kilpailun on voittanut Jarno Viitala, 29, Tai-
deteollisesta korkeakoulusta. Tuomariston 
mukaan kilpailun voittanut asukokonaisuus 
lainaa vaikutteita sota-ajalta, mutta se rik-
koo samaan aikaan perinteitä. 
Viitalan MUSE-asukokonaisuuteen kuuluu 
naisten päällystakki, kauluspaita ja shakkiku-
vioinen printtihame. Materiaaleina on käytet-
ty pellavaa, mikrokuitupolyesteria ja viskoo-
si-puuvillasekoitetta. 
Vuoden nuori suunnittelija valitaan vuosit-
tain Helsingin muotimessujen yhteydessä. 
Palkinnoksi keväällä taiteen kandidaatiksi 
valmistunut Viitala saa 5 000 euroa Suomen 
Messusäätiöltä sekä oman osaston muoti-
messuille 19.-22. elokuuta. 
Heidi Helavirta Lahden Muotoiluinstituutista 
sai raadilta kunniamaininnan. 
Useissa suunnittelukilpailuissa menestynyt 
Viitala edustaa Suomea syyskuussa Italiassa 
järjestettävässä kansainvälisen suunnittelu-
kilpailun finaalissa. 
 
Oopperalaulaja Usko Viitanen kuollut 
(Suomen Sillan Uutisviikko 24/2005) 
 
Oopperalaulaja, baritoni Usko Viitanen on 
kuollut. Hän menehtyi maanantaina koto-
naan Helsingissä pitkäaikaisen sairauden 
murtamana 76-vuotiaana. 
Viitanen aloitti uransa 1950-luvulla ja kuului 
Suomen kansallisoopperan solistikuntaan 
vuosina 1959-1981. Hän tuli tunnetuksi 
etenkin Puccinin ja Verdin oopperoista. Suo-
malaisista oopperoista hänet muistetaan eri-
tyisesti tulkinnoistaan Ratsumiehessä ja Pu-
naisessa viivassa.Viitaselta ilmestyi muistel-
mateos Laulujen lunnaat vuonna 1985. Vii-
me vuonna häneltä ilmestyi kokoelma italia-
laisia aarioita ja suomalaisia lauluja. 
 
Antti Jokinen ohjaa Missy Elliottin videon 
(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005) 
 
Yhdysvaltalainen rap-artisti Missy Elliot on 
valinnut Antti Jokisen uusimman musiikkivi-
deonsa Teary Eyedin ohjaajaksi. Videon kä-
sikirjoitus on Jokisen ja artistin yhteinen. 
Jokinen, 37, on aikaisemmin kuvannut Missy 
Elliotin duetot Beyoncé Knowlesin ja Tweetin 
kanssa. Yhdysvalloissa asuva Jokinen on vii-
me vuosina tehnyt videoita lukuisille maail-

mantähdille, kuten Eminemille, Will Smithille, 
Shania Twainille, Celine Dionille ja Westlife-
yhtyeelle. Tuorein työ on video Anastacian ja 
Ben Moodyn duetosta Everything Burns.  
Suomalaisista yhteistyötä on ollut Nightwis-
hin ja Apocalyptican kanssa. 
 
The Rasmukselle platinaa jo ennakkoon 
(Suomen Silllan Uutisviikko 36/2005) 
 
The Rasmuksen uusi albumi Hide From The 
Sun on jo ennakkoon ylittänyt 37 500 myy-
dyn kappaleen platinalevyrajan. Yhtyeen 
edellistä albumia Dead Letters on myyty 
Suomessa noin 80 000 ja maailmanlaajuises-
ti 1,5 miljoonaa. 
 
Äideistä parhain on Suomen Oscar-ehdokas 
(Suomen Silllan Uutisviikko 36/2005) 
 
Ohjaaja Klaus Härön elokuva Äideistä par-
hain on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi. 
Suomen Oscar-raati, joka käsittää elokuva-
alan ammattilaisia, teki valintansa yhdeksän 
ehdokkaan joukosta. 
Heikki Hietamiehen samannimiseen romaa-
niin vapaasti pohjautuva elokuva kertoo 9-
vuotiaasta pojasta, jonka äiti lähettää sota-
lapseksi Ruotsiin. Elokuvan on tuottanut 
MRP Matila Röhr Productions. Äideistä par-
hain saa ensi-iltansa kotimaassa 30. syys-
kuuta ja Ruotsissa myöhemmin tänä syksy-
nä. Parhaillaan Äideistä parhain nähdään 
suomalaisena elokuvana Toronton kansain-
välisillä elokuvafestivaaleilla Kanadassa. 
Klaus Härö muistetaan mm. elokuvastaan 
Näkymätön Elina, joka on palkittu lukuisilla 
palkinnoilla. 
Muut elokuvat Suomen Oscar-ehdokkaiksi 
olivat Eläville ja kuolleille, Game Over, Keisa-
rikunta, Koti-ikävä, Kukkia ja sidontaa, On-
nen varjot, Paha maa ja Pelikaanimies. 
Oscar-palkinnoista vastaava elokuva-akate-
mia eli Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences. AMPAS pyytää vuosittain elokuvia 
tuottavilta mailta ehdokkaan parhaan vieras-
kielisen elokuvan Oscar-kilpailuun.  
Viiden parhaan joukkoon päässeet elokuvat 
ilmoitetaan tammikuun lopussa.  
Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä 
pääsi finaaliin vuonna 2002 
 
Paha maa ehdolla Euroopan parhaaksi elo-
kuvaksi (Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005) 
 
Aku Louhimiehen ohjaama elokuva Paha 
maa on ehdolla Euroopan parhaaksi eloku-
vaksi 2005. Muut Euroopan elokuvapalkinto-
ehdokkaat julkistetaan marraskuun alussa, 
ja palkinnot luovutetaan Berliinissä 3. joulu-
kuuta. 
Pahan maan ensi-ilta oli Suomessa 14. tam-
mikuuta. Elokuvan on tuottanut Solar Films.  
Elokuvat kilpailevat kahdeksassa sarjassa, 
jotka ovat elokuva, ohjaus, naispääosa, 
miespääosa, kuvaus, käsikirjoitus, lavastus 
ja leikkaus.  
Elokuvapalkinto myönnetään nyt 18. kerran. 
 
Paha maa voitti kakkospalkinnon Moskovas-
sa (Suomen Sillan Uutisviikko 26/2005) 
 
Aku Louhimiehen ohjaama elokuva Paha 
maa on voittanut kakkospalkinnon eli tuo-

mariston erikoispalkinnon Moskovan eloku-
vajuhlilla. Pääpalkinnon eli Kultaisen Saint 
Georgen voitti venäläinen elokuva Kosmos 
kak predtshuvstvie (Avaruudesta unelmoin-
tia). 
Louhimies ja elokuvan tuottaja Markus Selin 
ryhtyvät neuvottelemaan elokuvan Venäjän-
jakelusta tällä viikolla. 
 
Gourmet Club palkittiin New Yorkissa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005) 
 
Juha Wuolijoen ohjaama Gourmet Club on 
palkittu New Yorkissa, jossa se valittiin Long 
Island Film Festivalin parhaaksi ulkomaiseksi 
elokuvaksi. 
Aiemmin Wuolijoen filmi on palkittu TV-festi-
vaalilla Monte Carlossa parhaasta käsikirjoi-
tuksesta. Jyväskylän Media & Message –ta-
pahtumassa Gourmet Club oli fiktiosarjan 
toinen. Elokuva julkaistiin DVD:llä huhtikuus-
sa. 
 
Heinähattu ja Vilttitossu valloittavat Japania 
(Suomen Sillan Uutisviikko 34/2005) 
 
Kaisa Rastimon ohjaama ja Sinikka ja Tiina 
Nopolan kirjoihin perustuva elokuva Heinä-
hattu ja Vilttitossu tulee laajaan kaupalliseen 
levitykseen Japanin elokuvateattereihin loka-
kuussa. Tokion lisäksi elokuva nähdään yh-
deksässä muussa kaupungissa. Kohderyh-
mänä ovat nuoret, alle kolmikymppiset nai-
set. 
Kaisa Rastimon mukaan Japanin-levitys on 
yksi merkittävistä tapahtumista hänen ural-
laan.. Elokuvan japanilainen levittäjä on 
Ansur Pictures. 
 
Max Payne Hollywood-elokuvaksi 
(Suomen Sillan Uutisviikko 27/2005) 
 
Suomalaisesta Max Payne -tietokonepelistä 
tehdään Hollywood-elokuva.  Elokuvan tuot-
taa 20th Century Fox -yhtiö. 
Suomalaisen Remedy Entertainment -yhtiön 
Max Payne -peli valmistui vuonna 2001. Pe-
lin sankarina on newyorkilainen poliisi. Tuot-
tajat uskovat elokuvan mahdollisuuksiin, sillä 
pelin ensimmäinen osa myi Yhdysvalloissa yli 
viisi miljoonaa kappaletta ja kakkososa hie-
man alle miljoona kappaletta. 
Elokuvan tuottavat Scott Faye ja Julie Yorn. 
Ohjaajasta ja näyttelijöistä ei vielä ole tietoa. 
Vuonna 1995 perustettu espoolainen Reme-
dy Entertainment myi pelin oikeudet jo pari 
vuotta sitten amerikkalaiselle Rockstar-yhti-
ölle. 
 
Suomalainen Star Wreck -elokuva julkaistu 
internetissä (Sektori.com 01.10.2005) 
 
Suomalainen Star Wreck -elokuvasarja on 
päässyt seitsemänteen osaan elokuvalla Star 
Wreck: In the Pirkinning. Sarjan luoja Samuli 
Torssonen teki sarjan ensimmäisen elokuvan 
jo vuonna 1992, josta on useiden väliosien 
kautta päästy nyt julkaistavaan kokoillan elo-
kuvaan. Täysin harrastelijavoimin tehty elo-
kuva on ollut valmisteilla seitsemän vuotta. 
Vaikka tekijöinä ovat harrastelijat, niin elo-
kuvan laatu on silti oikean elokuvan näköis-
tä. Elokuvan voi ladata ilmaiseksi elokuvan 
kotisivuilta.  

http://www-fi.starwreck.com/
http://www-fi.starwreck.com/
http://www-fi.starwreck.com/download.php
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Elokuvassa on huikea määrä tietokonegra-
fiikkaa, mikä on mahdollistanut täysin digi-
taalisesti luodut ympäristöt ja avaruustaiste-
lut. Elokuvan tekijät väittävätkin tämän ole-
van ensimmäinen suomalainen tieteiseloku-
va, jossa erikoistehosteet ovat huippuluok-
kaa.  
Elokuvasarja on niittänyt mainetta myös 
maailmalla, joten ohjaaja Timo Vuorensola 
odottaakin uuden elokuvan pääsevän maail-
manlaajuisesti katsotuimpien suomalaisten 
elokuvien joukkoon. Elokuva tullaan inter-
netin lisäksi julkaisemaan myös DVD:llä. 
 
Suomalainen kung fu -elokuva Kiinaan 
(Kulttuuriuutiset.net 04.10.2005) 
 
Suomalainen kung fu -elokuva Jadesoturi 
pääsee levitykseen Kiinassa. 
Kiinassa myönnetään levitysoikeudet vuosit-
tain ainoastaan 20 ulkomaiselle elokuvalle. 
Jadesoturi levitetään kuitenkin tämän kiinti-
ön ulkopuolella, sillä kyseessä on virallinen 
yhteistuotanto Kiinan kanssa. 
Jadesoturin tuottajat Blind Spot Pictures ja 
Ming Productions ovat allekirjoittaneet War-
ner China Film HG Corporationin kanssa so-
pimuksen, jossa Warner China Film investoi 
elokuvan tuotantoon ja levittää elokuvan 
manner-Kiinassa. 
Jadesoturi saa Suomen ensi-iltansa ensi vuo-
den lokakuussa. Elokuvaa kuvataan parhail-
laan Virossa, minkä jälkeen kuvaukset siirty-
vät Kiinaan. Elokuvan ohjaa A.J. Annila. Sen 
ovat käsikirjoittaneet Iiro Küttnerin tarinan 
pohjalta A.J. Annila ja Petri Jokiranta. 
Pääosissa esiintyvät Tommi Eronen, Markku 
Peltola, Krista Kosonen sekä Zhang Jing 
Chu. 
 
Elokuva-ala palkitsi Honkasalon ja Pervilän 
(Suomen Sillan Uutisviikko 37/2005) 
 
Vuoden elokuvaohjaajaksi on valittu Pirjo 
Honkasalo. Honkasalon ohjaama Melancholi-
an 3 huonetta on noussut kansainvälisesti 
menestyneimmäksi suomalaiseksi dokument-
tielokuvaksi. Ohjaaja Honkasaloa kiiteltiin 
perusteissa rohkeaksi ja tinkimättömäksi. 
Elokuvan tuottaja Kristiina Pervilä valittiin 
vuoden elokuvatuottajaksi. 
Vuoden elokuvatuottajan palkinnon myönsi 
Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto 
(SEK), ja vuoden elokuvaohjaajan tunnus-
tuksen jakoi Suomen Elokuvaohjaajaliitto 
(SELO). 
Kautta aikojen ensimmäisen Hinku ja Vinku 
-animaation tekijän palkinnon sai Laura Neu-
vonen elokuvastaan Kutoja. Kunniamaininta 
annettiin Samppa Kukkosen, Sara Wahlin ja 
Simo Koivusen työlle Yövuoro. 
 
URHEILU-UUTISET 
 
Suomelle mitalisatoa vammaisten EM-kisois-
sa (Suomen Sillan Uutisviikko 34/2005) 
 
Suomi sai kuusi mitalia, joista viisi kultaista 
ja yksi pronssinen vammaisten yleisurheilun 
avoimissa EM-kisoissa Espoon Leppävaaras-
sa viime viikolla. 
Markku Niinimäki avasi Suomen mitalitilin 
kirkastamalla Assenin vuoden 2003 EM-kiso-
jen hopeansa tällä kertaa kullaksi tuloksella 

9,56. Niinimäki otti kisojen toisen kultamita-
linsa voittamalla luokkansa 54 keihäänheiton 
tuloksella 25,35. 
Niinimäki, 38, sai kuulapronssia Ateenan 
paralympialaisissa viime syyskuussa. 
Leo-Pekka Tähti voitti miesten 100 metrin 
ratakelauksen. Tähti alitti kisassa ainoana 15 
sekuntia ajalla 14,95. 200 metrillä Tähti tuli 
mestariksi ajalla 26,95. 
Tiina Ala-aho uusi kahden vuoden takaisen 
keihään EM-voittonsa kiskaisemalla parhaal-
laan tuloksen 12,98, millä hän voitti yhdistel-
mäluokan F32-34 ja F51-58 kultaa. Luokassa 
kilpailevat CP-vammaiset ja pyörätuoliurheili-
jat. 
Keihäänheittäjä Marjaana Väreen jo juhlittu 
kulta muuttui pronssiksi saksalaisten protes-
tin takia. 
Saksa protestoi Väreen päätösheitosta 
(28,63), joka jäi lappeelleen. Protesti hyväk-
syttiin. 
Kyseessä oli suurin Suomessa järjestetty 
vammaisurheilutapahtuma. Kisojen avoi-
muudesta johtuen mukana oli vammaisurhe-
ilijoita 47 maasta, joista 11 Euroopan ulko-
puolelta. Urheilijoita 159 lajissa oli mukana 
noin 700. Kisat avasi virallisesti tasavallan 
presidentti Tarja Halonen. 
 
MM-kisoista miljoonatappiot 
(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005) 
 
Yleisurheilun MM-kisat päättyivät sunnuntai-
na Helsingissä. Suomi sai kisoissa yhden 
mitalin, kun pituushyppääjä Tommi Evilä 
voitti pronssia lauantain loppukilpailussa. 
Kisaorganisaatio varautuu yli kolmen miljoo-
nan euron tappioihin. Koko viikon vallinnut 
poikkeuksellisen surkea sää vähensi merkit-
tävästi pääsylippujen myyntiä ja aiheutti yli-
määräisiä kuluja. Tarkkaa tietoa myymättö-
mistä lipuista ei vielä ole, mutta esim. iltalip-
puja arvioitiin jääneen myymättä noin 
20.000. 
Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan 
MM-kisaviikolla satoi viisinkertaisesti nor-
maaliin elokuiseen viikkoon verrattuna. 
Yleensä sadetta vastaavaan aikaan keski-
määrin 20 millimetriä, mutta viime viikolla 
vettä ropisi Ilmatieteen laitoksen Olympia-
stadionin mittauspisteeseen 103 milliä. Viime 
viikko eli viikko 32 on ollut Helsingissä yhtä 
sateinen viimeksi 45 vuotta sitten. 
Valtio on varautunut korvaamaan tappiota 
kolme miljoonaa euroa, ja sitä suuremmat 
tappiot maksaa Suomen Urheiluliitto. Tarkat 
taloustiedot kisoista saadaan parin-kolmen 
kuukauden päästä. 
Kisatapahtumiin oli myynnissä 400 000 pää-
sylippua, joiden keskihinta oli 50 euroa. Lip-
putuloilla oli tarkoitus kattaa kisojen menois-
ta kaksi kolmasosaa eli 19,5 miljoonaa eu-
roa. 
Kilpailulajien jälkeen kisojen päätösohjel-
massa olivat mm. MM-kisojen järjestelytoi-
mikunnan puheenjohtajan Ilkka Kanervan ja 
Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n pu-
heenjohtajan Lamine Diackin puheenvuorot.  
Kisaisännyys siirrettiin Japanin Osakalle, jos-
sa pidetään MM-kisat vuonna 2007. 
Monacon ruhtinas Albert II vieraili viikolla 
Suomessa katsomassa yleisurheilun MM-ki-
soja. Albert viipyi Helsingissä muutaman päi-
vän ja seurasi kisoja tiiviisti. 

Vierailunsa aluksi Albert tapasi presidentti 
Tarja Halosen. 
Ruhtinas Albertin tapasi myös maailman ur-
heiluorganisaatioiden johtohenkilöitä kisojen 
aikana. 
 
Suomalaisuimareille 24 tunnin ME 
(MTV3-STT 17.09.2005) 
 
Suomalaisuimarit ovat rikkoneet 24 tunnin 
uinnin maailmanennätyksen Mäkelänrinteen 
uintikeskuksessa Helsingissä. Lauantaina 
päättyneen ja vuorokauden kestäneen ura-
kan päätteeksi suomalaiset kirjauttivat uu-
siksi ME-lukemiksi 184,994 kilometriä. 
Edellinen ennätys oli Uuden-Seelannin nimis-
sä ja oli perua vuodelta 1982. Tuolloin uusi-
seelantilaiset kauhoivat 182,807 kilometriä. 
Ennätyksen tekemiseen osallistui 20 uimaria, 
joista nimekkäimmät ovat Matti Rajakylä, 
Jarno Pihlava ja Matti Mäki. 
Uimareita oli mukana kaikkiaan kuudesta eri 
seurasta. Edustettuna olivat HSS, Simmis, 
Raision Uimarit, Marjaniemen Uimarit, Vete-
hiset sekä Helsingin Uimarit. 
 
Suomen joukkue teki ratsastushistoriaa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2005) 
 
Suomen joukkue on voittanut ensimmäistä 
kertaa ratsastusurheilun historiassa esterat-
sastuksen Nation's Cupin osakilpailun koti-
yleisön edessä. Joukkueessa ratsastivat Noo-
ra Pentti, Peik Andersin, Sebastian Nummi-
nen ja Mikael Forsten. 
Kolmepäiväisen kansainvälisen ratsastuskil-
pailun Hamina Bastioni Horse Festivalin 
päättäneen Nation's Cupin osakilpailun voi-
tosta kilpaili kahdeksan joukkuetta, joista 
kolme parasta pääsivät jatkamaan toiselle 
kierrokselle. 
 
Suomi sijalla 40 jalkapallon maailmanlistalla 
(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2005) 
 
Suomi on pudonnut kolme sijaa miesten jal-
kapallomaajoukkueiden maailmanlistalla. 
Suomi putosi listalla kolme sijaa alaspäin,  eli 
37. tilalta 40:nneksi. 
Hollanti kipusi toukokuusta ylöspäin yhden 
sijan ja on listalla neljäntenä Ykkösenä on 
edelleen Brasilia 829 pisteellä, toisena Suo-
men kanssa samassa MM-karsintalohkossa 
pelaava Tshekki (790) ja kolmantena Argen-
tiina (785). Hollanti on Argentiinaa vain kak-
si pistettä jäljessä.  
Muista Pohjoismaista Ruotsi on 12:s yhden 
sijan parantaneena, Tanska 16:s (+3), Norja 
35:s (+1) ja Islanti 90:s (+7).  
 
Nico Rosberg ylivoimaiseen voittoon Rans-
kassa (Helsingin Sanomat 03.07.2005) 
 
Nico Rosberg ajoi ylivoimaiseen voittoon ra-
ta-autoilun GP2-sarjan kauden yhdeksännes-
sä osakilpailussa Ranskan Magny-Coursissa 
sunnuntaina. 
Toisesta ruudusta kilpailuun lähteneelle 
ART-tallin kuljettajalle voitto oli uran ensim-
mäinen GP2-sarjassa. 
Toiseksi ajanut Japanin Hiroki Yoshimoto hä-
visi Rosbergille yli 25 sekuntia. GP2-sarjaa 
johtava suomussalmelainen Heikki Kovalai 

http://imdb.com/List?countries=Finland&&votersort=on&&votes=50&&nav=/Sections/Countries/Finland/include-totalvotes&&heading=7;Most%20popular%20titles;Finland%20by%20total%20votes
http://imdb.com/List?countries=Finland&&votersort=on&&votes=50&&nav=/Sections/Countries/Finland/include-totalvotes&&heading=7;Most%20popular%20titles;Finland%20by%20total%20votes
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nen nousi kahdeksannesta lähtöruudusta 
kolmanneksi. 
Kauden 10. ja 11. osakilpailu ajetaan ensi 
viikonloppuna Silverstonessa Britanniassa. 
 
Kimi Räikkönen voitti Turkissa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005) 
 
McLarenin Kimi Räikkönen voitti formula yk-
kösten Turkin GP:n sunnuntaina Istanbulin 
uudella radalla. Räikkönen kavensi Turkissa 
toiseksi tulleen Renault-tallin Fernando Alon-
son MM-johdon 24 pisteeseen. Räikköselle 
voitto oli kauden viides ja uran seitsemäs. 
Paalupaikalta startannut Räikkönen piti yk-
kössijaa hallussaan lähes koko kisan ruutuli-
pulle asti. McLarenin Juan Pablo Montoya oli 
kolmas. 
 
Räikkönen ajoi voittoon Belgiassa 
(Suomen Silllan Uutisviikko 36/2005) 
 
McLarenin Kimi Räikkönen ajoi formula yk-
kösten Belgian GP:n voittoon sunnuntaina 
Span radalla. Räikkönen kavensi toiseksi si-
joittuneen MM-sarjan johtajan Renault'n Fer-
nando Alonson johdon 25 pisteeseen. BAR-
Hondan Jenson Button oli kolmas. 
Räikkönen nousi kilpailun kärkeen ohittamal-
la paalupaikalta startanneen tallikaverinsa 
Juan Pablo Montoyan toisten varikkokäynti-
en yhteydessä. 
Voitto oli Räikköselle kauden kuudes ja uran 
kahdeksas. Alonso varmistaa formula ykkös-
ten kuljettajien maailmanmestaruuden, mi-
käli hän sijoittuu vähintään kolmanneksi 
kauden seuraavassa osakilpailussa Brasilias-
sa. Kaudesta on vielä kolme osakilpailua aja-
matta. 
 
Kari Ylianttila Japanin mäkivalmentajaksi 
(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2005) 
 
Kari Ylianttila on valittu Japanin mäkihypyn 
päävalmentajaksi. Ylianttila, 52, siirtyy uu-
teen tehtäväänsä Ruotsin maajoukkueval-
mentajan paikalta. Sopimus ulottuu vuoteen 
2010 saakka. 
Ylianttila toimi Suomen mäkihypyn pääval-
mentajana 1987-94, jolloin Suomi sai 14 
olympia- ja MM-mitalia. Sittemmin hän toimi 
pitkään Yhdysvaltojen mäkihypyn pääval-
mentajana. 
 
Kreikka kukisti Saksan EM-finaalissa 
(Yle 24 Online 26.09.2005) 
 
Kreikka kukisti Saksan 78-62 miesten kori-
pallon EM-kisojen loppuottelussa Belgradissa 
Serbia-Montenegrossa. EM-titteli oli Kreikan 
historian toinen. 
Kymmenentuhannen paikalle matkustaneen 
kannattajansa riemuksi Kreikka kukisti väsy-
neen oloisen Saksan kolmen pisteen heitto-
jen ja rautaisen puolustuksen ansiosta. 
Theodoros Papaloukas oli Kreikan joukkueen 
tehomies pussittaen 22 pistettä. Näistä kah-
deksan pistettä syntyi peräkkäin kolmannen 
neljänneksen alussa, ja Kreikka karkasi 50-
36-johtoon. 
Saksan tähtihyökkääjä Dirk Nowitzki heitti 
ottelun korkeimman pistemäärän, 23, ja 
ihaileva yleisö osoitti seisaaltaan suosiotaan 

Nowitzkin jätettyä peliparketin 3.22 minuut-
tia ennen päätössummeria. 
 
TERVEYS 
 
Masennus yhteydessä työuupumukseen 
(Suomi.fi 01.09.2005) 
 
Masennus on selvästi yhteydessä työuupu-
mukseen, selviää Työterveyslaitoksen tuo-
reesta tutkimuksesta. Kaikki työuupumuk-
sesta kärsivät eivät kuitenkaan ole masentu-
neita.  
Tutkimuksen mukaan noin puolet vakavasti 
työuupuneista täyttää jonkun masennushäi-
riön kriteerit.  
Työuupumusta on pidetty melko lievänä 
psyykkisenä ongelmana. Tutkimuksen mu-
kaan vakava työuupumus on kuitenkin use-
ammin yhteydessä vakavaan masennustilaan 
kuin lievempiin häiriöihin.  
Tämän vuosikymmenen alussa vakavasta 
työuupumuksesta kärsi 2,5 prosenttia työssä 
käyvistä suomalaisista. Lievästä työuupu-
muksesta kärsi tuolloin neljännes työssä 
käyvistä.  
Työterveyslaitoksen tiedote  
http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Tiedonvalit
ys/Tiedotteet/tiedote_21_05.htm  
 
Masentuneisuus ei ole lisääntynyt 
(Suomi.fi 02.08.2005) 
 
Masennus on Suomessa suunnilleen yhtä 
yleistä kuin parikymmentä vuotta sitten. Ma-
sentuneisuus ei ole lisääntynyt, mutta ma-
sennuksesta on silti tullut diabatekseen ver-
rattava kansantauti, Stakes kertoo tuoreessa 
Dialogi-lehdessään.  
Usein otaksutaan, että suomalaisilla olisi 
enemmän mielenterveysongelmia kuin aiem-
min. Terveys 2000 -tutkimus osoitti, että ku-
va ei pidä paikkaansa. Laajan haastattelutut-
kimuksen mukaan 20-25 prosenttia suoma-
laisista kärsi psyykkisistä oireista. Vuosina 
1978–1980 tehdyn MiniSuomi-tutkimuksen 
tulos oli lähes sama.  
Tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck Stake-
sista arvioi, että asenne mielenterveysongel-
miin on muuttunut. "Aiemmin masentunut 
ihminen haki lääkäriltä apua epämääräiseen 
kipuun, nyt uskalletaan ehkä paremmin tuo-
da esille oma masentuneisuus ja hakea apua 
todelliseen syyhyn. Olemassa ollut ongelma 
siis on tullut selkeämmin näkyville", Wahl-
bäck sanoo.  
Dialogi-lehti netissä: www.stakes.fi/dialogi/ 
 
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA 
 
Miljoonan laajakaistan tavoite täyttyi puoli-
vuotta etuajassa (Digitoady 27.06.2005) 
 
Suomen miljoonas laajakaistaliittymä otettiin 
käyttöön juhannusviikolla. Hallituksen laaja-
kaistastrategiassa asetettu tavoite miljoo-
nasta laajakaistaliittymästä saavutettiin puoli 
vuotta etuajassa, valtioneuvoston viestintä-
yksikkö kertoo. 
Miljoonas laajakaistaliittymä otettiin käyttöön 
Etelä-Pohjanmaalla viime viikolla. 
Pääministeri Matti Vanhanen ja liikenne- ja 
viestintäministeri Leena Luhtanen välittävät 
onnittelut keskiviikkona 29. päivä videoneu-

votteluyhteyden välityksellä miljoonannen 
laajakaistaliittymän hankkijalle. Vanhanen on 
hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman minis-
teriryhmän puheenjohtaja. 
Laajakaistalla tarkoitetaan internet-liittymää, 
jonka tiedonsiirron nimellisnopeus on vähin-
tään 256 kbps. 
 
Virtuaaliyhtye Gorillaz maailmankiertueelle 
Habbo Hoteliin (Sektori.com 17.08.2005) 
 
Habbo Hotel järjestää ensimmäistä kertaa 
ainutlaatuisen maailmankiertueen musiikki-
yhtyeelle. Huippusuosittu animaatioyhtye 
Gorillaz vierailee viikon aikana 12 eri maan 
Habbo Hoteleissa, alkaen Japanista 
22.8.2005. Gorillaz-fanit ympäri maailman 
saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tavata 
suosikkiyhtyeensä jännittävässä virtuaali-
maailmassa. Suomen hotelliin yhtye saapuu 
torstaina 25.8. klo 14. 
Virtuaaliyhtyeenä Gorillaz on sopiva vierailija 
Habbo Hotellille, sillä yhtyeen hahmot voivat 
vierailla hotellissa "henkilökohtaisesti". Yhty-
een jäsenten luojat kutsutaan vierailulle Su-
lakkeen toimitiloihin, josta he isännöivät vie-
railuja. Suomessa vierailukäyttöön valjaste-
taan Habbo Hotelin Suosikki-huone. Sulak-
keen valvojat tyhjentävät huoneen ja vaihta-
vat osallistujat säännöllisesti, jotta mahdolli-
simman moni halukas pääsee osallistumaan. 
Julkisen tilaisuuden jälkeen järjestetään 
myös yksityinen haastattelutilaisuus erityi-
sesti vierailua varten toteutetussa Gorillaz-
huoneessa. 
Gorillaz on animoitu hip-hop-kollektiivi, jonka 
jäsenet ovat 2D (laulu, koskettimet), Murdoc 
Niccals (basso), Noodle (kitara) ja Russel 
Hobbs (rummut ja perkussiot). Bändin vuon-
na 2001 julkaistu debyyttialbumi on myynyt 
yli 6 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Yhtyeen 
tuorein albumi Demon Days julkaistiin tänä 
kesänä ja sen kappaleesta Feel Good Inc. 
Tuli jättimenestys. Suomalaisen Sulake Cor-
porationin kehittämä Habbo Hotel toimii tällä 
hetkellä 16 maassa ja yli 4 miljoonaa yksit-
täistä kävijää vierailee hotelleissa kuukausit-
tain. Suomen osuus tästä on yli 260.000.  
 
Habbo Hotelissa jälleen julkkisvieraita 
(Sektori.com 13.09.2005) 
 
Suomen menestyksekkäimpiin yhtyeisiin 
kuuluva The Rasmus valloittaa Suomen ja 
Iso-Britannian Habbo Hotelit torstaina 15.9. 
Habbo Hotelin vieraat saavat näin tilaisuu-
den tavata juuri uuden Hide from the sun –
albumin julkaisseen yhtyeen virtuaalisessa 
ympäristössä.  
Käytännössä yhtyeen jäsenille annetaan tie-
tokoneet, joilla he kirjautuvat Habbo Hoteliin 
ja vierailuihin valjastettuihin tiloihin. Habbo 
Hotelin valvojat tyhjentävät tilat säännölli-
sesti ja päästävät uudet osallistujat tilalle, 
jotta mahdollisimman moni halukas pääsee 
osallistumaan. 
 
Parkkiaikaa kännykkään Shellin huoltamoilta 
(Digitoday 21.09.2005) 
 
NextPark-kännyparkkipalvelun latauslipuk-
keita saa jatkossa Shell-huoltamoilla Helsin-
gissä ja Oulussa. Latauslipukepaketti sisältää 
17 euron arvosta NextPark-parkkirahaa, tar 

http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Tiedonvalitys/Tiedotteet/tiedote_21_05.htm
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ran, käyttöohjeet ja latauslipukkeen. Lataus-
lipuke aktivoidaan tekstiviestillä, ja autoilija 
voi käyttää palvelua välittömästi lipukkeen 
aktivoimisen jälkeen, palvelua tuottava Next-
park Oy kertoo. 
Lipukkeita saa ostaa myös R-kioskeista. 
NextPark-palvelu toimii tällä hetkellä Helsin-
gin ja Oulun lisäksi Hyvinkäällä ja Porvoossa. 
- Kaupunkiautoilija maksaa pysäköinnistä yh-
tä usein kuin hän tankkaa autoaan. Next-
Park-latauslipuke täydentää tuotevalikoi-
maamme, ja huoltamomme muodostavat te-
hokkaan jakeluverkoston kaikille autoilija-
tuotteille, kommentoi osastopäällikkö Jyri 
Salin Shellistä. 
- Tavoittelemme pitkäjänteistä asiakassuh-
detta suomalaisen autoilijan kanssa, ja yh-
teistyö yhden maailman suurimman öljy-yh-
tiön kanssa tarjoaa tähän erinomaiset mah-
dollisuudet, uskoo Nextpark Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Hannu Kulju. 
 
Suomi kilpailukykyiseksi elektroniikan valmis-
tuksessa (www.tekes.fi) 
 
Vuonna 2004 perustetun ZIPic Oy:n tuotteet 
ovat toiminnallisia elektroniikkamoduuleita. 
Tuote kaupallistaa Tampereen Teknillisessä 
Yliopistossa kehitettyä System in Package 
(SIP) –valmistusmenetelmää, jolla voidaan 
pienentää ja keventää elektroniikkatuote 
murto-osaan tavanomaisiin valmistusmene-
telmiin verrattuna sekä parantaa luotetta-
vuutta. 
ZIPicin tuotteissa useita ohuita komponentti-
kerroksia pinotaan päällekkäin. Näin syntyvä 
moduuli on toiminnallinen kokonaisuus ja sa-
malla myös helposti uudelleen käytettävä 
komponentti. Monimutkainen sovellus voi-
daan rakentaa muutamasta rakennelohkos-
ta. Se nopeuttaa suunnittelua ja tuotevari-
ointia. Teknologian erityisiä etuja ovat tuot-
teen hyvä testattavuus valmistusvaiheessa 
ja kustannustehokkuus. 
ZIPicin ensimmäisiä tuotteita ovat kideoskil-
laattorit. Loppukäyttökohteita ovat mm. eri-
laiset tietoliikennelaitteet kuten laajakaista-
modeemit, tukiasemat ja langattomat verk-
kotuotteet ja päätelaitteet, esimerkiksi mat-
kapuhelimet. Yritys suuntaa maailmanlaajui-
sille markkinoille, erityisesti Yhdysvaltoihin ja 
Aasiaan. 
 
Suomi hännillä uuden tiedon hyödyntämises-
sä (Digitoday 31.08.2005) 
 
VTT:n ja Tekniikan Akateemisten Liitto 
TEKin teknologiabarometrin tulokset osoitta-
vat, että Suomi on tiedontuottajana vertailu-
maiden kärjessä, mutta uuden tiedon hyö-
dyntäjänä häntäpäässä. Tutkimus- ja tuote-
kehitysinvestoinnit vähenevät samanaikai-
sesti, kun muut maat lisäävät niitä. 
VTT ja TEK muistuttavat barometrin edel-
lisen mittauksen puolitoista vuotta sitten 
osoittaneen, ettei Suomi olekaan tietoyhteis-
kuntakehityksen mallimaa. Vertailumaat ovat 
Ruotsi, Tanska, Alankomaat, Saksa, Iso Bri-
tannia, Yhdysvallat ja Japani. 
Teknologiabarometri perustuu yhteiskunnan 
kehitystä kuvaaviin malleihin, joissa kehitys 
nähdään siirtymisenä informaatioyhteiskun-
nasta tietoyhteiskunnan kautta tietämysyh-
teiskuntaan. 

Informaatioyhteiskuntaan liittyvissä mitta-
reissa Suomi sijoittui viime kerralla erittäin 
korkealle, mutta siirryttäessä seuraaviin ke-
hitysvaiheisiin maamme sijoitus heikkeni. 
Barometrin uuden mittaustuloksen valossa 
maamme asema ei tässä suhteessa ole pa-
rantunut. Pikemminkin Suomen rooli tiedon 
perustuottajana on voimistunut. 
Informaatioyhteiskuntamittaristolla mitattu-
na Suomi on nyt vertailumaiden ryhmän pa-
ras maa. Hieman kärjistäen voidaankin 
VTT:n ja TEKin mielestä kysyä, onko Suo-
mesta muodostumassa tietoyhteiskunnan al-
kutuottaja. 
- Tulos osoittaa, että Suomen on toteutetta-
va huippuyksikköpolitiikkaa entistä tiukem-
min ja vastattava rohkeammin globalisaation 
vaatimiin muutoksiin, yksikönjohtaja Pekka 
Pellinen TEKistä toteaa. 
Informaatioyhteiskunnalla ymmärretään ba-
rometrissa yhteiskuntaa, jossa informaation 
tuottamisella, käsittelyllä, välittämisellä ja 
hyödyntämisellä on keskeinen rooli. Sen ta-
voitteiden saavuttamista mitataan muun 
muassa yleisillä investoinneilla koulutukseen, 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. 
Tietoyhteiskunta puolestaan määritellään yh-
teiskunnaksi, jossa tieto ja osaaminen ovat 
sivistyksen perusta ja keskeisin tuotannonte-
kijä. Teknologiabarometrissä informaatioyh-
teiskunnan siirtymistä tietoyhteiskunnaksi 
mitataan kehityspanosten kohdentumisella 
tieteellis-tekniseen osaamiseen, tieto- ja 
viestintäteknologioiden (ict) hyödyntämiseen 
sekä edellä mainittujen investointien vaikut-
tavuudella. 
Tietoyhteiskunnan mittaristolla sijoitumme 
kolmanneksi Ruotsin ja Yhdysvaltojen jäl-
keen, VTT ja TEK kertovat. Vertailu muihin 
maihin osoittaa myös, ettei Suomi suinkaan 
ole tietoyhteiskuntaa kuvaavan tieto- ja vies-
tintäteknologioiden hyödyntämisen malli-
maa. Sijoitumme tällä mittarilla Saksan jäl-
keen vasta toiseksi viimeiseksi. 
Innovaatiot, teknologinen kehitys, talouden 
uudistuminen, avoimuus uusille ideoille sekä 
niiden aktiivinen hyödyntäminen ovat oleelli-
nen osa tietämysyhteiskunnan arvomaailmaa 
ja kulttuuria. Suomi on jäänyt edelliseen mit-
taukseen verrattuna edelleen jälkeen tietä-
mysyhteiskunnan mittarien mukaan ja on 
vertailumaiden joukossa keskitasoa. Asemia 
on menetetty uuden tiedon soveltamisessa 
ja erityisesti verkottuneisuudessa ja kansain-
välisyydessä. 
VTT:n ja TEKin mielestä erityisen huolestut-
tavaa on maamme tutkimus- ja kehitysinves-
tointien pienentyminen. Yritysten investoin-
tien määrä on laskenut vuodesta 2001 vuo-
teen 2004 Suomessa viisi prosenttia (lasket-
tuna investointien osuutena bruttokansan-
tuotteesta), kun ne muissa vertailumaissa 
ovat lisääntyneet keskimäärin kahdeksan 
prosenttia. 
Lisäksi tekniikan ammattilaisten ja yritysten 
teknologiajohtajien käsitykset Suomen tek-
nologian tasosta sekä maamme tieteen ja 
teknologisen tutkimuksen laadusta ovat 
muuttuneet negatiivisemmiksi viimeisen 
puolentoista vuoden aikana. Samalla ajatus 
tutkimusvarojen kohdentamisesta vain talou-
dellisesti parhaiten kannattaville ja hyödyn-
nettäville tieteenaloille on voimistunut. 
 

Jo kaksi puhelua kolmesta soitettiin matka-
puhelimista (Suomi.fi 26.08.2005) 
 
Jo kaksi puhelua kolmesta soitettiin viime 
vuonna matkapuhelimista, Tilastokeskus ker-
toi perjantaina.  
Viime vuonna kännyköistä soitettiin 3,8 mil-
jardia puhelua ja lankapuhelimista 2,1 mil-
jardia puhelua. Matkapuhelinten käyttö kas-
voi kaksitoista prosenttia ja lankapuhelinten 
käyttö väheni neljätoista prosenttia edellis-
vuodesta.  
Viime vuoden lopussa matkapuhelinliittymiä 
oli Suomessa jo yli kaksinkertainen määrä 
kiinteisiin puhelinliittymiin verrattuna. Matka-
puhelinliittymiä oli 96 ja kiinteitä puhelinliit-
tymiä 46 sataa asukasta kohti.  
Viime vuonna lähetettiin kaikkiaan 2,2 mil-
jardia tekstiviestiä. Lähetettyjen tekstiviesti-
en määrä kasvoi 33 prosenttia edellisvuo-
desta.  
Myös laajakaistaliittymien määrä kasvoi ra-
justi. Liittymien määrä kasvoi viime vuoden 
aikana peräti 75 prosenttia.  
 
Tilastokeskuksen tiedote  
http://www.tilastokeskus.fi/til/tvie/2004/tvie
_2004_2005-08-26_tie_001.html  
 
MUUT UUTISET 
 
Kalevi Sorsa sai muistolaatan Merihakaan 
(Helsingin Sanomat 17.07.2005) 
 
Suomen pitkäaikaisimman pääministerin, 
Sdp:n entisen puheenjohtajan Kalevi Sorsan 
muistolaatta paljastettiin sunnuntaina Hel-
singin Merihaassa. Viime vuoden tammi-
kuussa kuolleen Sorsan muistoa kunnioittava 
laatta kiinnitettiin hänen entisen kotitalonsa 
seinään Suomen sosialidemokraattisen sano-
malehtimiesliiton aloitteesta. 
Paljastustilaisuudessa Sorsaa muisteltiin suo-
malaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaja-
na ja suurena valtiomiehenä. Hän ei paljoa 
arvonimistä ja kunniamerkeistä perustanut. 
Tilaisuudessa puhunut Sdp:n puheenjohtaja 
Eero Heinäluoma katsoikin muistolaatan ker-
tovan ennen muuta siitä, että Sorsan ajatuk-
set elävät yhä. 
Kalevi Sorsa toimi pääministerinä neljässä 
hallituksessa 1970- ja 1980-luvuilla. Sdp:n 
puheenjohtaja hän oli vuosina 1975–1987. 
 
Suomen kansalaisuus ei kiinnosta 
(Iltalehti 24.08.2005) 
 
Suomen kansalaisuus on kiinnostanut ulko-
suomalaisia odotettua vähemmän. 
Vain reilut 5 600 henkeä on tehnyt ilmoituk-
sen saadakseen Suomen kansalaisuuden sen 
jälkeen kun nykyinen kansalaisuuslaki tuli 
voimaan kaksi vuotta sitten. Heistä yli 5.300 
on saanut kansalaisuuden. 
Ilmoituksen tehneistä yli viidesosa on nykyi-
siä Yhdysvaltain kansalaisia. Nykyisiä Ruot-
sin kansalaisia ilmoituksen tehneistä oli hie-
man vajaa viidesosa. Kanadan, Australian ja 
Sveitsin kansalaiset olivat seuraavina listalla. 
Ilmoituslomakkeissa, joilla kansalaisuutta voi 
hakea, ei kysytä hakijoiden motiiveista ha-
kea Suomen kansalaisuutta. 
- Tietysti jotain voi päätellä siitä, minkä valti-
oiden kansalaisilta hakemuksia on enimmäk 

http://www.tekes.fi/
http://www.tilastokeskus.fi/til/tvie/2004/tvie_2004_2005-08-26_tie_001.html
http://www.tilastokeskus.fi/til/tvie/2004/tvie_2004_2005-08-26_tie_001.html
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seen tullut, Ulkomaalaisviraston kansalai-
suusyksikön johtaja Tiina Suominen sanoo. 
Suominen arvelee Ruotsin suuren osuuden 
selittyvän ehkä sillä, että Ruotsissa on niin 
paljon potentiaalisia hakijoita. 
Vaikkei kansalaisuuden haun syistä virallises-
ti ole kysyttykään, tulevat motiivit silloin täl-
löin ilmi Ulkomaalaisviraston saamissa yhtey-
denotoissa. 
Yhdysvaltalaisilla ovat Suomisen mukaan ta-
ustalla usein tunnesyyt. EU-valtion kansalai-
suuden saaminen on edullista erityisesti 
nuoremmille EU:n ulkopuolisten valtioiden 
kansalaisille, jotka ehkä aikovat EU-alueelle 
joko opiskelemaan tai töihin. 
- Myös turvallisuussyyt ovat nousseet esille, 
amerikkalaiset haluavat matkustaa mieluum-
min Suomen kansalaisina kuin amerikkalaisi-
na, Suominen sanoo. 
Mahdollisuudesta hakea kaksoiskansalaisuut-
ta on tiedotettu ulkosuomalaisille internetin 
ja Suomi-Seuran välityksellä. Tiedotustyötä 
ovat tehneet myös ulkoministeriö ja edustus-
tot. 
Suomisen mukaan hakemuksia odotetaan 
vielä vähintään saman verran kuin tähän asti 
on tullut. 
- Olettaisin, että vähän ennen määräajan 
umpeutumista tulee viimeinen rynnistys, 
Suominen sanoo. 
Määräaika umpeutuu vajaan kolmen vuoden 
kuluttua. 
 
Lasse Pöystille ranskalainen kunniamerkki 
(Suomen Sillan Uutisviikko 27/2005) 
 
Näyttelijä, ohjaaja, teatterinjohtaja ja pro-
fessori Lasse Pöysti (s. 1927) on saanut 
Ranskan kunnialegioonan ritarimerkin rans-
kalaisen kulttuurin edistämisestä Suomessa. 
Pariisissa asuva Pöysti vastaanotti tunnus-
tuksen Helsingissä. 
Ranskan ritarikunnan ansiomerkin sai ensim-
mäisenä suomalaisena taiteilijana elokuva-
ohjaaja Aki Kaurismäki vuonna 2001. 
 
Ylen toimittajalle CNN:n journalistipalkinto 
(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2005) 
 
YLE24:n toimittaja Aira Vehaskari on voitta-
nut uutiskanava CNN:n arvostetun journalis-
tipalkinnon. Vehaskarin uutisjuttu Mieskuoro 
Huutajat (Screaming Men) palkittiin vuoden 
parhaana uutisjuttuna CNN World Report –
kilpailussa.  
Kisa pidettiin 30.5.-1.6. Atlantassa, Yhdys-
valloissa. 
Vehaskari työskentelee YLE Newsissa, 
YLE24:n englanninkielisessä toimituksessa. 
World Report -palkinnon on aiemmin voitta-
nut YLEn toimittajista TV-uutisten toimittaja 
Mika Mäkeläinen neljä kertaa. 
 
Suomalaiset Euroopan toiseksi onnellisimpia 
(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2005) 
 
Suomalaiset ovat Euroopan toiseksi onnelli-
sin kansa. Edellä hymyilevät vain tanskalai-
set, kertoo European Social Survey (ESS) –
tutkimus. 
Suomalaiset selviytyivät tutkimuksessa aivan 
tanskalaisten hännille ja vain hitusen sveitsi-
läisten edelle. Norjalaiset sijoittuivat neljän-
neksi ja ruotsalaiset viidenneksi. 

Tutkimukseen on koottu yli 150 kysymystä 
muun muassa elämänlaadusta, viestinten 
seuraamisesta, poliittisista asenteista, us-
konnosta, terveyspalveluista, perheestä ja 
työstä. 
Aineistoa tutkimukseen on kerätty yli 20:stä 
Euroopan maasta. Laaja tutkimusmateriaali 
on kerätty vuosina 2004 ja 2005. Edellinen 
vastaava tutkimus tehtiin 2002 ja 2003. 
Tampereen yliopiston psykologian professo-
rin Markku Ojasen mielestä suomalaisten hy-
vä sijoitus onnellisuustutkimuksessa johtuu 
korkeasta elintasosta ja demokratiasta. Myös 
tasa-arvo ja turvallisuuden tunne vaikuttavat 
hänen mukaansa hyviin tutkimustuloksiin. 
Psykologian professoria kummastuttaa suo-
malaisten onnellisuus, sillä monien tutkimus-
ten mukaan suomalaisilla on paljon erilaisia 
ongelmia ja oireita, muun muassa masen-
nusta, uupumusta ja alkoholi-ongelmia. 
 
Suomen työolot ovat korkeaa tasoa 
(Talouslehti.com) 
 
Suomen työolot samoin kuin työsuojelun ja 
työterveyden järjestelmä ovat korkeaa kan-
sainvälistä tasoa. Työolobarometrin mukaan 
työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan 
työpaikoilla nykyisin paremmin kuin aikai-
sempina vuosina. 
Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa virittää 
keskustelua työolojen ja työsuojelun kehittä-
miseksi selvityksellään ”Työsuojelustrategian 
seurantaraportti 2004”. Se on laadittu yh-
dessä työsuojeluneuvottelukunnan kanssa, 
jossa myös keskeiset sidosryhmät ovat edus-
tettuina. 
Työolot ja työsuojelutoiminta Suomessa ovat 
parantuneet edelleen viime vuosina. Työolot 
koostuvat useista tekijöistä. Eri toimialoilla ja 
ammateissa työolot poikkeavat toisistaan ja 
kehittyvät eri tavoin. Raportin tekijät halua-
vat antaa kokonaiskuvan työolojen tilasta ja 
kehityksestä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1998 
vahvistetussa työsuojelustrategiassa määri-
tellään toiminnan tavoitteet, painopisteet ja 
periaatteet. Strategian toteutumista arvioi-
daan neljällä ulottuvuudella: 
- tapaturmien, ammattitautien ym. Tervey-
den menetysten tunnusluvuilla 
- työolojen kokemista kuvaavilla tunnuslu-
vuilla 
- työympäristön ja työyhteisöjen muutosta 
kuvaavin tiedoin 
- työsuojeluhallinnon toimia kuvaavin tie-
doin.  
Raportissa käsitellään niitä painoalueita, jot-
ka kattavat keskeiset työoloihin ja työhyvin-
vointiin liittyvät kysymykset. Suomessa on 
käytettävissä laadukasta tutkimus- ja tilasto-
tietoa, johon voidaan nojautua arvioita teh-
täessä. Työsuojelutoiminnan osa-alueita kä-
siteltäessä tukeudutaan myös työsuojeluhal-
linnon ja sen sidosryhmien osaamiseen. 
Työtapaturmien ja ammattitautien tehtyyn 
työmäärään suhteutettu määrä on laskenut 
selvästi pitkällä tarkasteluvälillä. Työtapatur-
mat ovat vähentyneet lähes 50 % kahden-
kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Kuole-
maan johtaneet työtapaturmat ovat vähen-
tyneet vielä enemmän. Viime vuosikym-
menen lopun ja kuluvan vuosikymmenen 
alun voimakas noususuhdanne pysäytti 

myönteisen kehityksen työtapaturmien osal-
ta. Mutta viime vuosina työtapaturmat ovat 
jälleen olleet laskussa. Tapaturmariski on 
hyvin erilainen eri aloilla ja tehtävissä. Myös 
rakennusalalla, joka on tässä suhteessa on-
gelmallisin, työtapaturmien määrä on viime 
vuosina laskenut. 
Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksen mu-
kaan kiire työssä on selvästi vähentynyt vuo-
desta 1997 vuoteen 2003. Samoin työn hen-
kinen rasittavuus on vähentynyt, joskaan ei 
kolmena viimeisenä vuotena. Vakava työuu-
pumus on vähentynyt, mutta yhä useampi 
ihminen kokee työuupumuksen vaarana. Ti-
lastokeskuksen kyselytutkimuksen mukaan 
työn sekä henkinen että ruumiillinen rasitta-
vuus on pysynyt samana eli entistä korke-
ammalla tasolla vuodesta 1990 lähtien. 
 
Suomalaisten maastamuutto vähentynyt 
(Helsingin Sanomat 22.09.2005) 
 
Suomen väkiluku on alkuvuonna kasvanut, 
osoittavat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. 
Elokuun lopussa suomalaisia oli 5 249 034. 
Se on 12 400 enemmän kuin tammikuun 
alussa. Verrattuna viime vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon suomalaisia on 650 enemmän. 
Suurin syy väestönlisäykseen oli maasta-
muuttojen vähentyminen. Lapsia syntyi vii-
me vuotta vähemmän ja kuolemia sattui 
enemmän. 
Vuoden 2005 elokuun loppuun mennessä 
syntyi 38 900 lasta eli 200 vähemmän kuin 
viime vuonna vastaavana aikana. Kuolleiden 
määrä oli 32 350, mikä on 400 enemmän 
kuin tammi–elokuussa 2004. 
Tammi–elokuun aikana Suomeen muutti ul-
komailta 13 950 ihmistä ja Suomesta muutti 
pois 8 100 ihmistä. Maahanmuuttajia oli 50 
vähemmän kuin viime vuonna, mutta maas-
tamuuttajiakin oli 1 250 vähemmän. 
Elokuun loppuun mennessä kuntien välisiä 
muuttoja oli yhteensä 196 500. Kuntien väli-
set muutot lisääntyivät edellisvuodesta 7.050 
muutolla. 
 
HS-Gallup: Enemmistö ei halua Karjalaa ta-
kaisin (Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005) 
 
Vain harva suomalainen haluaisi Karjalan ta-
kaisin, ilmenee Helsingin Sanomien Suomen 
Gallupilla teettämästä mielipidetutkimukses-
ta. 
Kyselyyn vastanneista 62 prosenttia katsoo, 
että viime sodissa menetettyjen Karjalan 
alueiden palauttaminen ei ole lainkaan tai 
juurikaan toivottavaa.  
Tärkeimmäksi syyksi vastaajat sanovat pa-
lautuksesta aiheutuvat jättimäiset kustan-
nukset sekä mm. Venäjän-suhteiden mah-
dollisen huonontumisen. 
Vuosi sitten tehdyssä kyselyssä palauttamis-
ta piti erittäin tai melko toivottavana 38 pro-
senttia vastaajista, kun tämän vuoden kyse-
lyssä osuus oli laskenut 30 prosenttiin. 
Myönteisimmin Karjalan palautukseen suh-
tautuvat nuoret sekä ne, jotka ovat kotoisin 
luovutetusta Karjalasta ja joiden sukujuuret 
ovat siellä. 
Tutkimus tehtiin elokuussa, ja siihen haasta-
teltiin noin 1000:tta suomalaista. 
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Viimeinen sotainvalidien syyskeräys alkoi 
(Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005) 
 
Viimeinen sotainvalidien syyskeräys on alka-
nut. Presidentti Tarja Halosen avaaman ke-
räyksen tunnuslause on Nyt on sinun vuorosi 
- tue! 
- Vaikka sotainvalidien valtakunnallinen syys-
keräys järjestetään nyt viimeistä kertaa, hei-
dän avun ja tuen tarpeensa ei pääty, painot-
ti presidentti Tarja Halonen keräyksen ava-
tessaan. 
Pääsyy keräyksen järjestämiseen viimeisen 
kerran on se, että puolustusvoimien tarjoa-
maa varusmiesapua ei ole enää saatavilla 
monilla paikkakunnilla. Myös järjestön jäsen-
määrä alenee nopeasti. Elossa on vielä noin 
16.000 sotainvalidia, joiden keski-ikä on lä-
hes 84 vuotta. Heistä yli 85 prosenttia asuu 
edelleen omassa kodissaan. 
Keräyksen varat kohdistetaan pääsääntöi-
sesti kotona selviytymisen tukemiseen ja py-
ritään mahdollistamaan veteraanien ja sota-
leskien asuminen omassa kodissaan mahdol-
lisimman pitkään. 
Lisätietoa keräyksestä saa Internet-kotisi-
vuilta: www.veteraanikerays.com. 
Sotainvalidien Veljesliitto ry vietti viikolla 65-
vuotisjuhlaansa. Se perustettiin vuonna 1940 
noin 94.000 sotavammaisen yhteiseksi va-
paaehtoiseksi huolto- ja veljesjärjestöksi. 
Veljesliitto päättänee toimintansa noin 15 
vuoden kuluttua. Sitä ennen on tarkoitus ku-
luttaa loppuun järjestön varat. 
 
Suomalaisten enemmistö kannattaa savutto-
mia ravintoloita  
(Talouslehti.com 24.08.2005) 
 
Suomalaisista aikuisista 61 % ilmoitti kan-
nattavansa täysin savuttomia ravintoloiden 
ja baarien tarjoilutiloja. Heistä vähän yli puo-
let olisi valmis sallimaan erilliset "tupakkako-
pit", joihin ei olisi tarjoilua. 
Viimeksi mainittu on se malli, jota sosiaali- ja 
terveysministeriön työryhmä esitti viime ke-
säkuussa. Vastaajista 34 % kannatti nykyistä 
järjestelyä, jossa tupakoivien ja tupakoimat-
tomien tilat ovat erikseen. Vastaajista 5 % 
sanoi olevansa valmis sallimaan vapaan tu-
pakoinnin ravintoloissa. 
Kysely tehtiin osana Kansanterveyslaitoksen 
vuosittain tekemää aikuisväestön terveys-
käyttäytymistutkimusta (AVTK). 
Kansalaisten ravintolatupakointia koskevat 
mielipiteet ovat muuttuneet olennaisesti 
vuoden aikana. Vuonna 2004 ravintoloiden 
nykyisiä tupakointijärjestelyjä kannatti 
AVTK:n kyselyssä vielä vastaajien enemmis-
tö eli 62 %. On ilmeistä, että ulkomaiden 
esimerkki ja asiasta käyty julkinen keskuste-
lu ovat vaikuttaneet kansalaisten mielipitei-
siin. On huomattava, että sosiaali- ja ter-
veysministeriön asiaa koskeva yksimielinen 
esitys julkistettiin vasta tämän vuoden tutki-
muksen jälkeen. 
Tänä vuonna AVTK:ssa savuttomia ravinto-
loita ja baareja kannatti tupakoimattomista 
vastaajista 73 % ja päivittäin tupakoivistakin 
29 %. 
Tutkimus tehtiin loppukeväästä 2005 posti-
kyselynä edustavalle otokselle 15-64 –vuoti-
aasta aikuisväestöstä. Tutkimuksessa haas-
tateltiin noin 3.300 henkilöä. 

Kyselyn tuloksista tarkemmin taulukossa 
"Mielipide siitä, kuinka tupakointi pitäisi jär-
jestää ravintoloissa/baareissa (%)" 
osoitteessa 
http://www.ktl.fi/portal/suomi/ajankohtaista
/?id=461  
 
Junaliput jatkossa R-kioskista 
(Taloussanomat 21.06.2005) 
 
VR ja Rautakirja ovat tehneet aiesopimuk-
sen, jonka mukaan junalippuja voisi lunastaa 
R-kioskeista. 
”VR:n yhteyskeskuksesta puhelimitse varatut 
liput voisi lunastaa mistä tahansa R-kioskis-
ta. Aiesopimuksen mukaan R-kioskit eivät 
kuitenkaan myisi junalippuja, kerrotaan 
VR:stä. 
Jos osapuolet pääsevät varsinaiseen sopi-
mukseen, uudistus toteutetaan ensi vuonna. 
Junalippuja voi nykyisin ostaa 60 rautatie-
asemalta, matkatoimistoista, junista ja inter-
netistä. Yhteistyö R-kioskien kanssa kasvat-
taisi palvelupisteiden määrää valtakunnalli-
sesti 730:llä. 
Mahdollisesti solmittavalla sopimuksella ei 
ole suoranaista vaikutusta rautatieasemien 
lipunmyyntiin. 
 
Turvavyöpakko tulossa busseihin ja rekkoi-
hin (Helsingin Sanomat 22.09.2005) 
 
Turvavyötä on käytettävä ensi keväästä läh-
tien kaukoliikenteen busseissa ja kuorma-au-
toissa. Torstain Aamulehti ja Turun Sanomat 
kertovat, että liikenne- ja viestintäministeri-
össä valmistellaan turvavyölainsäädännön 
uudistusta. 
Uudistus koskee sekä kuljettajia ja matkus-
tajia. Turvavyöpakko koskee vain niitä ajo-
neuvoja, joissa vyöt ovat jo olemassa. 
EU-direktiiviin perustuvan uudistuksen pitäisi 
tulla voimaan toukokuun alussa. Lakiesitys 
on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuu-
ssa. 
 
Ihmisoikeustuomioistuin selvittää syytetyn 
oikeuksia Suomessa 
(Helsingin Sanomat 03.07.2005) 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päät-
tänyt tutkia, toteutuvatko syytetyn oikeudet 
lapseen kohdistuneessa seksuaalirikosjutus-
sa Suomessa. Keskisuomalainen mies valitti 
tuomioistuimeen, koska hän ei saanut mis-
sään vaiheessa esittää kysymyksiä uhrilleen. 
Ihmisoikeussopimuksen mukaan syytetyllä 
on oltava mahdollisuus esittää kysymyksiä 
todistajille ja uhreille, jotka esiintyvät häntä 
vastaan. Suomen hallitus pitää miehen vali-
tusta perusteettomana, sillä mies sai esittää 
sekä esitutkinnassa että oikeudessa pojan 
kertomuksesta omat näkemyksensä. 
Syytetyn kyselyoikeus pyrittiin turvaamaan 
pari vuotta sitten voimaan tulleilla Stakesin 
ohjeilla. 
Uutisissa lainatun tutkija Heikki Sariolan mu-
kaan kukaan ei aivan varmasti tiedä, kuinka 
hyvin uusia ohjeita noudatetaan. Tietoa on 
vaikea saada, sillä oikeuden päätökset ovat 
yleensä salaisia. 
 
 
 

Suomi kouluttamaan Irakin vankilanjohtajia 
(Suomen Sillan Uutisviikko 30/2005) 
 
Suomi on osallistumassa EU:n operaatioon, 
jossa Irakiin koulutetaan paikallinen oikeus-
hallinto ja vankeinhoito. Suomen tarkoituk-
sena on tarjota siviilikriisinhallinnan operaati-
oon vankeinhoidon asiantuntijoita, kertoo 
Savon Sanomat. 
Yksi suomalainen vankeinhoidon asiantuntija 
on jo valittu tehtävään. 
EU:n jäsenmaat tekivät päätöksen operaati-
osta toukokuussa, mutta sen tarkka laajuus 
ja aloitusajankohta ovat vasta suunnitteilla. 
Koulutuksella aiotaan tavoittaa noin 750 Ira-
kin ylintä virkamiestä. Lehden mukaan hank-
keen käytännön jaksot alkavat todennäköi-
sesti syyskuussa. 
Irakin erittäin levottoman tilanteen vuoksi 
Irakin siviilihallinnon eli poliisin, oikeushallin-
non ja vankeinhoidon johtoa aiotaan koulut-
taa jossain muualla kuin Irakissa. Yhtenä 
mahdollisena koulutuspaikkana on ollut esillä 
myös Kuopio. Ensimmäisiä syksyllä aloittavia 
koulutusjaksoja ei kuitenkaan järjestetä Suo-
messa. 
 
Amerikkalaissotilaat tutustuvat suomalaiseen 
kriisinhallintaan 
(Helsingin Sanomat 24.08.2005) 
 
Yhdysvaltalaiset sotilaat tutustuvat tällä vii-
kolla suomalaisten rauhanturvaajien koke-
muksiin kriisinhallintatehtävissä. Yhdysvalta-
laisten pyynnöstä järjestetyn kurssin aiheena 
on sotilas–siviiliyhteistyö (Cimic). 
Puolustusvoimien kansainvälisessä keskuk-
sessa Niinisalossa järjestettävälle kurssille 
osallistuu 15 merijalkaväen reserviläistä 
everstistä alikersanttiin. Opetus perustuu 
suomalaisille rauhanturvaajille annettavaan 
koulutukseen. 
Koulutuksessa mukana on Cimic-operaatioita 
johtaneiden suomalaisten sotilaiden, sisäasi-
ainministeriön ja poliisin luentoja sekä neu-
vottelutaitoihin ja tulkin käyttöön liittyviä 
harjoituksia. Maanantaina alkanut kurssi 
päättyy torstaina.  
 
World Trade Centerin kivipallo saatu korjat-
tua (Suomen Sillan Uutisviikko 29/2005) 
 
Savitaipaleella korjattavana ollut kivipallo on 
saatu jälleen pyörimään veden päällä. Kivi-
nen, yksitoista tonnia painava karttapallo 
lähtee takaisin Yhdysvaltoihin. Kiinalaisval-
misteinen, World Trade Centerin uhreille 
omistettu muistomerkki seisoi kaksi vuotta 
New Yorkissa toimimattomana. Pallon kor-
jaaja, yrittäjä Kaarina Vainikka Sorvikivestä 
kertoo, että pallo oli väärin tehty. Lisäksi sen 
väri paljastui huijaukseksi. Sorvikivi hävisi 
tarjouskilpailun samaisesta muistomerkistä 
kiinalaisille. 
 
Suomen vanhin kivinen asuintalo löytyi Tu-
russa (Suomen Sillan Uutisviikko 37/2005) 
 
Suomen vanhimmat kivisen asuintalon jään-
teet on kaivettu esiin Turussa.  
Aboa Vetus -museon kaivauksissa on varmis-
tunut, että Turun luostarikorttelin talot ovat 
peräisin jopa 1390-luvun alusta. 

http://www.veteraanikerays.com/
http://www.ktl.fi/portal/suomi/ajankohtaista/?id=461
http://www.ktl.fi/portal/suomi/ajankohtaista/?id=461
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Ylen kulttuuriuutisten mukaan luostarikortte-
lin kaivauksissa tehtiin myös merkittäviä kes-
kiaikaisia esinelöytöjä, mm. upea kierteinen 
koristeketju, joka on valmistettu hienostu-
neella ketunhäntä-tekniikalla sekä keskiajalta 
peräisin oleva lapsen kenkä. Kyseessä on 
harvinainen löytö, koska kenkien teettämi-
nen oli keskiajalla kallista, ja yleensä lapset 
perivät vanhempiensa vanhat kengät. 
 
Merkittävä arkeologinen löytö Padasjoella 
(Suomen Sillan Uutisviikko 24/2005) 
 
Rautakauden kalmisto ja harvinaisia mui-
naisesineitä on löytynyt Päijät-Hämeen Pa-
dasjoen Osoilasta. Löytö sisälsi mm. prons-
sista ja raudasta tehtyjä koruja ja ketjuja 
800-luvulta Jkr. 
Esineet tulivat näkyviin paikallistien leven-
nyksen yhteydessä. Löytö sisältää mm. kau-
larenkaan, rannerenkaita, kuparisoljen kap-
paleita ja muutaman veitsen. Lisäksi paikalta 
löytyi osittain palaneita ihmisen luita ja teks-
tiilin jäänteitä. Kalmisto ja esineet ovat hyvin 
harvinaisia. 
Löydöt ovat konservoitavina, ja ne pyritään 
saamaan näytteille syksyllä.  
Löytöpaikkaa aiotaan tutkia tarkemmin ke-
sän aikana. 
 
Plooturahoja löytyi kätköstä Asikkalassa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005) 
 
Asikkalasta on löytynyt iso kätkö 1700-luvun 
plooturahoja. Lahden museon amanuenssi 
Hannu Takala pitää löytöä maakunnallisesti 
mielenkiintoisena, sillä Päijät-Hämeestä on 
löydetty vähän tuon ajan rahakätköjä. 
Plootut löytyivät Asikkalan Vähimaan kylästä 
vanhalta sukutilalta hirsiaitan kunnostuksen 
yhteydessä. Rahat oli kaivettu maahan ra-
kennuksen perustuksen viereen ja kääritty 
tuoheen. Plootut olivat kooltaan 18-25-sent-
tisiä ja noin puoli senttiä paksuja. Yhdeksän 
rahaa painaa yhteensä 22 kiloa ja ne ovat 
nimellisarvoltaan 30 taaleria. 
Rahojen valmistusvuodet ovat 1721-47, ja 
ne viittaavat siihen, että tilalla olisi piilotettu 
omaisuutta venäläisiltä sotilailta pikkuvihan 
aikana 1740-luvun alussa ja kätköön olisi lai-
tettu myöhemmin uudempia plootuja. 
 
Suomi brittimatkailijoiden suosiossa 
(Suomen Sillan Uutisviikkoon 38/2005) 
 
Suomi kiri Euroopan kolmanneksi suosituim-
maksi matkailumaaksi kahden brittilehden 
lukijaäänestyksessä. Guardianin ja Observe-
rin lukijoiden äänestyksen voitti Islanti ja toi-
sen sijan nappasi Slovenia. Eurooppalaisten 
kaupunkien sarjassa Helsinki oli kolmanneksi 
paras. Helsingin edelle harppasivat Tallinna 
ja Krakova. 
 
Suosituimmat matkakohteet samoja vuodes-
ta toiseen 
(Suomen Sillan Uutisviikko 29/05) 
 
Suomalaiset matkustavat kesälomallaan vuo-
si toisensa jälkeen samoihin kohteisiin. Mat-
kailunedistämiskeskuksen (MEK) tilastojen 
kärjessä ovat jo pitkään olleet Linnanmäki, 
Särkänniemi, Suomenlinna ja Temppeliau-

kion kirkko. Huvipuistot ovat suomalaisten 
matkailijoiden kestosuosikkeja. 
Linnanmäen suosio suomalaisten ykköskoh-
teena on kiistaton. Vakiokävijät palaavat hu-
vipuistoon joka kesä. Samoin on Särkän-
niemen ja Suomenlinnan kohdalla. Ainoa 
muutos suosikkikohteiden kärjessä viime 
vuosilta on Uspenskin katedraalin nousu vii-
denneksi ohi Korkeasaaren eläintarhan. 
Suomeen matkustavia ulkomaalaisia kiinnos-
tavat erityisesti Helsinki ja Lappi. Helsingissä 
moni turisti hyppää kiertobussiin ja tutustuu 
matkalla kirkkoihin, Senaatintoriin ja 
Sibelius-monumenttiin. Myös vesibussiretket 
ovat suosittuja niin ulkomaalaisten kuin 
suomalaistenkin keskuudessa, Helsingin 
matkailu- ja kongressitoimistosta kerrotaan. 
Designmuseon kävijämäärä kasvoi viime 
vuonna 60 prosenttia ja tästäkin vuodesta 
on tulossa hyvä. Suomalainen design kiin-
nostaa ulkomaalaisia. 
Kesälomiaan Suomessa viettävät venäläiset 
ovat ihastuneet järvi-Suomeen ja Kainuu-
seen, jotka tarjoavat hyvät puitteet mökkei-
lyyn. Etelä-Euroopasta tulevat matkailijat 
taas suuntaavat usein katsomaan Lapin 
luontoa. Silti esimerkiksi ranskalaisista 44 
prosenttia jää Helsinkiin. 
Halpalennot Saksasta ja Britanniasta Tampe-
reelle ovat Mekin mukaan selvästi lisänneet 
ulkomaalaisten innostusta piipahtaa Suo-
messa viikonlopun yli. 
 
Suomalaisia sieniä ja marjoja maailmalle 
(Expartium uutiskirja 06/2005) 
 
Entinen Italian huumepoliisin erikoisyksikön 
eversti Loreno Dalla Valle ansaitsee Suomen 
herkkutattikeisarin tittelin. Suomessa asuva 
Dalla Valle on vuodesta 1997 ostanut herk-
kutatteja Pohjois-Karjalan sienestäjiltä ja 
vienyt niitä Italiaan. Huippusesonki osui vuo-
delle 2003, jolloin Dalla Valle osti tatteja mil-
joona kiloa. 
Tattivuosi jäi tänä vuonna jälkeen huippu-
vuosista ja mustikkasatokin oli keskinkertai-
nen. Suomen suurin marjantuottaja on Rii-
tan Herkku, joka vie muun maussa Italiaan 
ja Itävaltaan omilla rekoilleen mustikkaa ja 
lennättää sitä silmälääkkeen raaka-aineeksi 
Japaniin saakka. Mustikkasavottaan ei riitä 
väkeä tarpeeksi omasta takaa, sillä mennee-
nä sesonkina oli apujoukkoina thaimaalaisia 
poimijoita. 
www.dallavalle.fi  
www.riitanherkku.fi  
 
Suomalaisilla vihdoilla kova kysyntä ulko-
mailla (Suomen Sillan Uutisviikko 28/2005) 
 
Suomalaiset saunavihdat viedään käsistä ul-
komailla. Vihtoja valmistavan Finnvihdan 
mukaan vastoja menisi vientiin monta kertaa 
enemmän kuin niitä pystytään toimittamaan. 
Finnvihta valmistaa ja pakastaa toista-
kymmentätuhatta vihtaa joka vuosi, kun ky-
syntä olisi kuitenkin useita kymmeniä tuhan-
sia. 
Etenkin ulkomainen kysyntä on lisääntynyt 
viime vuosina. Suomessa vihtoja ostavat 
kaupunkilaiset, jotka eivät osaa tai ehdi niitä 
itse valmistaa. 
Finnvihta toimittaa vihtoja esimerkiksi Japa-
nin Kobeen, jonka viisikerroksisessa suoma-

laissaunassa käy tuhansia vieraita.  Japanis-
sa arvostetaan suomalaista vihtaa ylellisyys-
tavarana. Vihtoja menee myös esimerkiksi 
Tanskaan. 
Kaupallisia vihdanviejiä on Suomessa vain 
muutama, ja suurin osa niistä on pikkufirmo-
ja. 
 
Äitiyspakkauksen suosio pysynyt ennallaan 
(Suomi.fi 09.09.2005) 
 
Äitiyspakkauksen suosio on pysynyt viime 
vuosina lähes ennallaan, Kela kertoo.  
Kela myönsi viime vuonna 57 400 äitiysavus-
tusta. Noin seitsemänkymmentä prosenttia 
avustuksen saajista valitsi äitiyspakkauksen. 
Kela toimitti viime vuonna yhteensä 40 500 
äitiyspakkausta.  
Oikeus äitiysavustukseen on Suomessa asu-
valla äidillä, jonka raskaus on kestänyt 154 
päivää ja joka on käynyt terveystarkastuk-
sessa ennen neljännen raskauskuukauden 
päättymistä. Äiti voi valita joko 140 euron 
verottoman rahasumman tai äitiyspakkau-
ksen, joka sisältää lapsenhoitotarvikkeita.  
Kela tutkii säännöllisesti äitiyspakkauksen 
saaneiden perheiden mielipiteitä pakkauk-
sesta. Lisäksi perheet voivat antaa asiakas-
palautetta pakkauksesta ja sen tuotteista 
Kelan verkkosivuilla.  
 
Euroopan huonoin ravintola palveli MM-
suopotkupalloilijoita 
(Suomen Sillan Uutisviikko 29/2005) 
 
Suopotkupallon suosio näyttää kasvavan jat-
kuvasti. Lajin MM-turnaukseen osallistui 
kaikkiaan 6000 pelaajaa. Suopotkupallon 
osanottoa on jouduttu rajoittamaan, sillä pe-
lisuon kapasiteetti on rajallinen. Ulkomaisia 
joukkueita on kainuulaisella suolla palloa 
potkimassa kaikkiaan 25. 
Nälissään suopotkupalloilijoiden ei tarvitse 
turnauksessa olla, sillä torstai-iltana avataan 
kisapaikalla Euroopan huonoin ravintola, Ris-
torante Berlusconi. Ruokalistalta löytyy niin 
Berlusconin pataa kuin Chiracin kanankoipia. 
 
Muumipeikolle patsas Tampereelle 
(Suomen sillan uutisviikko) 
 
Tove Janssonin luoma Muumipeikko on saa-
nut oman patsaan Tampereelle. Pronssinen 
patsas on pystytetty kaupunginkirjasto Met-
son Muumilaakson edustalla. 
Muumikirjat täyttävät tänä vuonna 60 vuot-
ta. 
 
Nimeksi Helsinki 
(Expartium uutiskirja 06/2005) 
 
Helsingin MM-kisoissa 5000 metrillä kultami-
talin voittanut kenialainen Benjamin Limo 
antoi seuraavana päivänä syntyneelle pojal-
leen kunniakkaan nimen: Helsinki. Suomessa 
ei kukaan ainakaan Väestörekisterikeskuksen 
nimipalvelun haun mukaan ole saanut etuni-
mekseen Helsinkiä. Sen sijaan Salo ja Vanda 
(Vantaa ruotsiksi) on useammallakin, tosin 
sekä miehillä että naisilla. Saloja on nimetty 
vuodesta 1899 lähtien miehiksi 30 ja naisiksi 
neljä. Vandoja on yksi mies ja 35 naista. Yh-
tään Turkua, Espoota, Oulua tai Porvoota ei 
löytynyt, mutta Kaarinoita sentään 129.149.  

http://www.dallavalle.fi/
http://www.riitanherkku.fi/
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Näistäkin muuten kaksi on aikojen saatossa 
ollut miehiä. 
Etunimistatistiikasta kiinnostuneille: 
https://192.49.222.187/Nimipalvelu/default.
asp?L=1  
 
Satoja mummoja tarinoi Hämeenlinnan toril-
la (Suomen Sillan Uutisviikko 31/2005) 
 
Hämeenlinnassa elokuun alussa järjestetyn 
lasten ja nuorten kulttuurifestivaalin Hippalot 
05:n kohokohta oli Mummogeneraattori, jon-
ka ideana oli esittää tarinoita pienille kuuli-
joille. Hämeenlinnan torilla satujaan ja tari-
noitaan kertoi ennakkoilmoitusten mukaan 
365 mummoa.  
Torille saapui mummoja kaikkialta Suomes-
ta. Nuorin isoäiti oli 47- ja vanhin 87-vuo-
tias. 
Hippaloissa avattiin myös maksuton sähköi-
sen isovanhemmuuden verkko. Perhe voi 
adoptoida internetistä itselleen papan tai 
mummon, jonka kanssa lapsi voi keskustella. 
Verkossa olevat isoäidit ja -isät kirjautuvat 
palveluun poliisin myöntämällä sähköisellä 
henkilökortilla, minkä takia palvelu on luotet-
tava ja turvallinen. Tarjolla on erilaisia iso-
vanhempia leipojamummoista kalastajapap-
poihin. 
 
Pakina: Presidentinvaalit 
 
Suomessa on tulossa presidentin vaalit ja ne 
käydään lievästi erikoisessa tilanteessa: ai-
noastaan istuva presidentitär on naimisissa 
ja hänkin vain itse presidenttiyden pakotta-
mana. Kaikki vakavasti otettavat haastajat 
ovat poikamiehiä, joten kansa on syvästi ja 
syystäkin huolissaan, kuka linnassa emän-
nöi, jos joku muu kun Tarja Halonen vali-
taan. 
 
On poikamiespresidentissä toki hyviäkin puo-
lia. Presidentin matkaillessa isänniltä säästyy 
päänvaivaa, kun ei tarvitse keksiä ohjelmaa 
myös puolisolle. Perinteisestihän ohjelmaa 
on jouduttu keksimään naiselle eli miespresi-
dentin puolisolle ja nyt herra Arajärvi-parkaa 
on riepotettu kukkaset kädessä päiväkotien 
ja vanhankotien väliä. Arajärvi on suoriutu-
nut tehtävästään buddhalaisella tyyneydellä 
ja osaa varmasti ulkoa kaikki viimeisimmät 
lastenlaulut sekä virret. Myös sen lastenlau-
lun jonka kertosäe menee ”niin on eduskun-
tatalooossa, kristallikruunujen vaalossaaa”.  
Toisella kaudella valtakunnassa löydetään 
varmaan jo rutiini sille, mihin Pertti laitetaan 
siksi aikaa kun Tarja tekee töitä.  
 
Mielenkiintoinen uusi tilanne tulee myös sil-
loin, kun vaikkapa George ja Barbara Bush 
vierailevat Suomessa. Presidentti neuvotte-
lee Georgen kanssa, mutta kuka viihdyttää 
Barbaraa? Presidentin tyttöystäväkö vai sisar 
tai äiti? Jos presidentti valitaan virkaansa 
poikamiehenä, on hänen hyvin vaikeaa löy-
tää presidenttikautensa aikana sopivaa puo-
lisoa. Siitä pitää media huolen. En voi juuri-
kaan kuvitella kuka täyspäinen nainen suos-
tuisi median tahdittamaan seurustelurum-
baan presidentin kanssa. Eli poikamiespresi-
denttiparalla ei tule olemaan helpot oltavat – 
oli hän sitten kuka tahansa. 
 

En yhtään epäile, vaikka kihlaparin Niinistö/ 
Karpela tai avioparin Vanhanen välirikkoja 
median asiaton ja loputon kiinnostus olisi 
edistänyt. Tai ainakin nopeuttanut. Istuva 
presidentti on sen sijaan saanut viettää lä-
hes normaalin tuntuista perhe-elämää; jo-
tain käytöstapoja mediallakin sentään on. Ai-
noa suurempi julkisuuteen vuotanut juttu oli, 
kun Tarja määräsi Pertin ottamaan bonus-
kortin mukaansa kauppaan mennessään. Tä-
män tiedon raportoi Halosen vuokralainen, 
joka kuuli presidenttiparin keskustelun kän-
nykässään vuokraemännälle soitellessaan. 
Kansalaisten mielestä presidentin bonuspis-
teiden keräysinto oli pelkästään hellyttävää.  
 
Naapurimaiden monarkioissa käydään kiivas-
ta keskustelua siitä, voiko kruunu periytyä 
myös tytölle. Meillä mietitään sitä, että voiko 
presidentti olla yksinelävä poika. Ehkä paras-
ta olisi kun naapurin prinsessat rakastuisivat 
meidän presidenttiehdokkaisiin, niin saatai-
siin Pohjoismaitten asiat kerralla kuntoon. 
 
 
Ruokapalsta 
 
Thessalonikin ruokafestivaalilla tarjottua: 
 
Lohitäytteiset letut (n. 12 kpl) 
 
2 1/2 dl vehnäjauhoja 
1/2 tl suolaa 
6 dl maitoa 
3 kananmunaa 
Täyte 
150 gr savulohta 
n 5 cm kurkkua, paloiksi leikattua 
1 tl sinappia 
2 rkl hienonnettua tilliä 
1 purkki total jogurttia 
suolaa 
 
Letut paistetaan n 18 cm pannulla, ohuita. 
Anna jäähtyä. Levitä täyte yhdelle reunalle 
ja kaari rullalle. Täytettä vajaa rkl/lettu. 
 
Lohipiirakka 
 
Svoljata taikinaa (voitaikinaa) 
Täyte 
nippu kevätsipulia 
4-5 rkl voita tai öljyä 
3 dl juustoraastetta 
tilliä 
3 total jugurttia, 10 % (maustamatonta) 
6 kananmunaa 
suolaa 
valkopippuria 
250 gr lohta, hienonnettua 
 
Leikkaa sipuli hienoksi ja pehmenna rasvas-
sa kuumentaen. Sekoita täytettä varten kaik-
ki aineet ja kaada taikinan päälle. Paista 
piirakka 180-200 asteessa n 30-40 min. 
Pellin koko n 37x30 cm. 
 
Ja muita ohjeita: 
 
Nokkos-sienimunakas 
muhennos: 
vajaa litra nokkosen lehtiä 
vajaa 0,5 dl vehnäjauhoja tai soijaa 
3-4 dl maitoa 

suolaa hiven sokeria  
Nokkoset kiehautetaan miedossa suolave-
dessä, vesi valutetaan pois ja nokkoset ha-
kataan hienoiksi. Maito ja jauhot sekoitetaan 
nokkosiin. Keitetään kypsäksi ja maustetaan.  
uunimunakas: 
4 munaa 
1 dl kuohukermaa 
suolaa, pippuria  
Munat vatkataan ja niihin sekoitetaan vat-
kattu kerma ja mausteet. Munakas paiste-
taan voidellussa uunivuoassa kauniin keltai-
seksi. Munakkaan ja muhennoksen kypsyes-
sä ruskistetaan paistinpannulla sienisilppua. 
Kypsän uunimunakkaan päälle valutetaan 
nokkosmuhennos, ja kypsä sieni silppu lisä-
tään varovasti muhennoksen pinnalle. 
Ulla Lehtonen, Herkkuja luonnosta ja puu-
tarhasta. 
 
Elokuun paistos  
noin 700 g kesäkurpitsaa 
2 keltasipulia + 2rkl öljyä 
½-1 tl karria 
1 tl mineraalisuolaa 
5 dl keitettyä luonnonriisiä 
noin 50 g nuoria nokkosia 
1 dl maitoa 
1dl kermaa 
2 kananmunaa 
200 g raejuustoa  
Kesäkurpitsat pilkotaan sormenkokoisiksi pa-
loiksi. Paloja keitetään 2-3 min vedessä il-
man suolaa. Sipulit silputaan ja kiehautetaan 
öljyssä, johon karri on lisätty. Nokkoset kie-
hautetaan ja silutaan, keitinvesi kaadetaan 
pois. Riisi, sipuli, nokkoset ja suola sekoite-
taan. Munat vispataan kevyesti kermamai-
don joukkoon, seokseen lisätään raejuusto. 
Riisiseos ja kurpitsa sekoitetaan ja kaade-
taan voideltuun paistinvuokaan. Muna-rae-
juusto seos kaadetaan joukkoon. Paistosta 
kypsennetään 200°:ssa asteessa noin 40 mi-
nuuttia. 
Lehtonen, Ullan yrtit - Luonnon hyötykasvien 
keruu- ja käyttöopas. 
 
Tietoa viineistä 
Osa 2/2 
 
Artikkeli on jatkoa Venttiilin edellisessä nu-
merossa olleeseen tietoa viineistä artikkeliin. 
 
Viinitarvikkeet 
 
Viinitarvikkeita on monenlaisia. Tarvikkeissa 
on paljon laatueroja, mutta jo kaikkein yk-
sinkertaisimmillakin välineillä voi aloittaa hy-
vin viineistä nauttimisen. Kuitenkin vasta oi-
keanlaiset ja hyvälaatuiset välineet antavat 
oikean arvon parhaille viineille. Oikeanlaiset 
tarvikkeet tuovat viinin parhaat puolet pa-
remmin esille ja viimeistelevät erinomaisen 
makunautinnon. 
 
Viinilasi 
Viinilasin tulisi olla väritön ja kirkas, jotta vii-
ni oikea väri erottuisi. Lasin tulisi olla myös 
ohut, koska ohuet lasin reunat helpottavat 
viinin kaatamista suuhun tasaisesti. Lasin 
koko ja muoto vaikuttavat myös viinin ma-
kuun. Lasin reunan tulisi olla sisäänpäin 
kääntynyt, jotta viinin tuoksut eivät karkaisi.  

https://192.49.222.187/Nimipalvelu/default.asp?L=1
https://192.49.222.187/Nimipalvelu/default.asp?L=1
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Kooltaan lasi ei saisi olla liian suuri, jotta vii-
niä voi helposti pyöritellä lasissa. 
 
Jäähdytin 
Jäähdyttimiä on useita erilaisia. Osaa jääh-
dyttimistä kastetaan veteen, jolloin haihtu-
minen pitää viinin viileänä. Toinen vaihtoeh-
to on esimerkiksi jääkaapissa viilennetty kivi, 
joka viilentää pulloa. Ongelmana saattaa täl-
löin kuitenkin olla ettei viinin lämpötila pysy 
tasaisena. 
 
Korkkiruuvi 
Hyvät korkkiruuvit vetävät korkin ylös pysty-
suoraan. Pystysuora nosto suojaavat sekä 
korkkia että avaajaa. Oikeanlainen spiraali-
kierre ruuvissa suojaa myös korkkia rikkou-
tumiselta. Ruuvin tulisi olla pitkä, terävä ja 
ohut isolla spiraalikierteellä. 
 
Lämpömittari 
Viinilämpömittari auttaa viini oikean lämpöti-
lan arvioimisessa. Yksinkertaisimmat mittarit 
ovat tavallisia lämpömittareita, jotka asete-
taan pulloon. Nykyisin on saatavilla myös 
hienostuneita digitaalisia lämpömittareita 
joista osa mittaa lämmön myös pullon ulko-
puolelta. Laitteisiin voi syöttää tiedon minkä 
typpisestä viinistä on kyse, jolloin ne hälyttä-
vät viinin saavuttaessa oikean lämpötilan. 
 
Viiniteline 
Viinitelineellä ei ole paljoa muita vaatimuksia 
kuin että se säilyttää viinit vaakatasossa. 
Muuten vaatimukset ovat lähinnä esteettisiä. 
Laatikkoviineille on olemassa omia telineitä, 
joiden tarkoitus on lähinnä asettaa laatikko 
tyylikkäämmin esille ja helpottaa viinin laske-
mista lasiin. 
 
Pullonsulkija 
Pullonsulkijoita on saatavilla erimallisia. Pul-
lonsulkija helpottaa avatun viinipullon säilyt-
tämistä. 
 
Säilytys 
 
Myyntiin tulevat viinit ovat useimmiten aina 
valmiita juotaviksi, mutta joidenkin viinien 
maku vielä paranee iän myötä. Hyvin säily-
tystä kestävät esimerkiksi voimakkaat puna-
viinit. Viinin säilytyksessä on kuitenkin syytä 
olla tarkkana, sillä kaikki viinit eivät sovellu 
pitkäaikaiseen varastointiin. Yleisesti ottaen 
punaviinit kestävät säilytystä paremmin kuin 
valkoviinit, mutta eri rypälelajikkeilla on eri-
laisia ominaisuuksia. Tanniini on rypäleiden 
kuorissa ja siemenissä oleva aine, joka edes-
auttaa viinin säilymistä. Myös viinin korkea 
alkoholipitoisuus parantaa säilyvyyttä. Varas-
toitavaksi tarkoitetut pullot on aina suljettu 
luonnonkorkilla. 
 
Viinille sopiva säilöntäpaikka on tasalämpöi-
nen ja viileä paikka. Lämpötilan tulisi olla 5-
17 astetta, riippuen viini tyypistä. Liian läm-
pimässä viinin kehitys nopeutuu, ja se saat-
taa menettää sekä hedelmäisyytensä että 
rakenteensa. Liian kylmässä kehitys puoles-
taan hidastuu, viini sakkaantuu ja ohenee. 
Lämpötilassa kuitenkin tärkein asia on, ettei 
lämpötilassa tapahdu suuria vaihteluita. 
Vaihtelut aiheuttavat viinin tilavuuden vaih-
telua mikä näkyy korkkiin kohdistuvana pai-

neena. Painevaihtelut saattavat löystyttää tai 
supistaa korkkia, jolloin viini joutuu tekemi-
siin hapen kanssa. 
 
Paikan tulisi olla myös pimeä. Valo aiheuttaa 
viinin värissä muutoksia. Paikka ei saisi 
myöskään kohdistua tärinälle, jotta viiniin ei 
muodostuisi sakkaa. Sopivan säilytyspaikan 
löytymisen jälkeen pitää vielä muistaa aset-
taa pullot vaakatasoon. Näin korkki pysyy 
kosketuksessa viiniin eikä pääse kuivumaan. 
 
Viiniharrastuksen edetessä viininystävä alkaa 
pian harkita oman viinikaapin hankkimista. 
Jos haluaa hankkia varastoon kypsytystä 
vaativia viinejä, tarvitaan niille myös sopivat 
olosuhteet. Viinikaappi on kätevä vaihtoehto 
useimmille, sillä viinikellarin rakentaminen 
on harvojen ulottuvilla oleva mahdollisuus.  
 
Millainen viinikaapin sitten tulisi olla? 
Palermo viinikaappi Viinikaapin tarkoitus on 
yksinkertainen: viinien säilyttäminen oikeas-
sa asennossa, lämpötilassa ja suojassa valol-
ta sekä tärinältä. Ideaalisin paikka viinien 
säilyttämiseen olisi viinikellari, joten viinikaa-
pit pyrkivätkin samantyyppisiin olosuhteisiin 
kuin mitä hyvässä viinikellarissa vallitsisivat. 
Kaapin tulee olla tukeva, ja sen tulee säilyt-
tää pullot auringonvalolta suojassa. 
 
Viinikaappia valitessa ensimmäinen valinta 
täytyy tehdä kaapin koon kohdalla. Pieniin 
kaappeihin mahtuu paristakymmenestä 
muutamaan kymmeneen pulloon. Pieneen 
asuntoon ja aloittelevalle viininharrastajalle 
pieni kaappi voi olla parhaiten kohdallaan. 
Viiniharrastus vie kuitenkin helposti muka-
naan, ja silloin pieni kaappi voi täyttyä ikä-
vän nopeasti. Suurempien kaappien vetoi-
suudet vaihtelevat sadasta pullosta useam-
paan sataan. Suuren kaapin tilavaatimukset 
ja energiankulutus ovat tietenkin myös erilai-
set kuin pienen. 
 
Viinikaapissa voi säilyttää sekä valko- että 
punaviinejä. Erilaiset viinit vaativat kuitenkin 
hieman erilaisia olosuhteita, ja tämä kannat-
taa ottaa huomioon. Valkoviinejä säilytetään 
yleensä muutamaa astetta viileämmässä 
lämpötilassa kuin punaviinejä. Jos keräilet 
pelkkiä punaviinejä, kannattaa kaappi säätää 
10–17 asteeseen. Valkoviinit puolestaan viih-
tyvät 5-10 asteen lämpötilassa. Jos keräät 
molempia laatuja, valitse lämpötila noin puo-
lestavälistä eli 10 asteen tienoilta. Nykyisissä 
viinikaapeissa on usein valmiit asetukset sen 
mukaan mitä viinejä kaapissa säilytetään, ja 
myös kosteus otetaan huomioon. Suhteelli-
sen ilmankosteuden tulisi olla 50-80%. Kos-
teus on tärkeää säilyvyyden takia, sillä liian 
kosteassa ympäristössä korkit saattavat ho-
mehtua, ja liian kuivassa ne taas kutistuvat 
ja pulloon pääsee ilmaa. 
 
Viinikaapin ostajan kannattaa harkita tar-
koin, millaiset säilytystarpeet hänellä viineil-
leen on. Kaappeja valmistetaan erilaisia ja 
erinäköisiä, ja halutessaan voi kaapin yrittää 
valita myöskin sisustukseen sopivaksi. Hinta-
vertailun tekeminen on myös varmasti vai-
van arvoista. 
 
 

Viiniarvostelu 
 
Viininmaistelijan elkeet 
Viinien maistelu kannattaa aloittaa seurassa: 
keskustelu ja kokemusten jakaminen no-
peuttaa oppimista ja laajentaa sanavarastoa. 
Tarjolla on oltava aina useita vertailtavia vii-
nilajeja. Seurassa maisteleminen on paitsi 
hauskempi myös edullisempi vaihtoehto: yh-
destä pullosta riittää annos jopa 15 henkilöl-
le. 
 
Väri ilmaisee viinin kehitysasteen 
Viini värin tulisi olla pikemminkin kirkas kuin 
sumea ja sen tulisi ilmentää voimakasta vä-
riä. Viini väriä kannattaa tarkastella vaaleaa 
väriä vasten. 
 
Viininmaistelijan lasi on sileäpintainen ja kir-
kas. Viinin värit erottuvat parhaiten valkoista 
pöytäliinaa vasten. Nuori punaviini on yleen-
sä sävyltään sinertävä, kypsyneempi viini 
puolestaan rusehtava. Valkoviinit kehittyvät 
vaaleasta meripihkan värisiksi. 
 
 ”Tulppaaninmuotoinen”, suippeneva lasi 
säilyttää viinin tuoksun. Lasiin kaadetaan vii-
niä vain hiukan, ei täyttä lasia, jotta tuoksu 
pääsisi esiin paremmin. 
Maun voimakkuus, täyteläisyys ja kesto 
Maistaessa viiniä siemaise viiniä suuhusi ja 
pidä sitä hetken aikaa suussasi. Lämpiämi-
nen ja ilman kosketus voimistavat makua. 
Eri osat kielestä rekisteröivät erilaisia maku-
ja. Huomioi viinin koostumus kielesi ympäril-
lä. Tasapainoiset viinit sisältävät useiden osi-
en (aromikkuus, happamuus, tanniinisuus, 
hedelmäisyys, makeus) harmonian. Lopuksi 
huomioi millaisen maun viini jättää suuhusi 
ja miten pitkään maku tuntuu. 
 
Hyvälle viinille voi asettaa monenlaisia vaati-
muksia, kuten teknisen onnistumisen (viini 
on mm. kemiallisesti puhdasta, sopivan ha-
pokasta ja parkkihappoista), harmonisen ko-
konaisuuden (viini maistuu tasapainoiselta ja 
pehmeältä ja säilyttää jälkimaun suussa pit-
kään) tai tyypillisyyden (viinistä tunnistaa 
selkeästi tuotantoalueen ja käytetyt rypälela-
jikkeet). Tärkeintä on kuitenkin löytää juuri 
omaan, henkilökohtaiseen makuun sopiva 
viini ja oppia vertailemaan eri makuja. 
 
Tuoksu 
Aromien ja tuoksun vapauttamiseksi viiniä 
kannattaa kieputtaa lasissa. Tuoksussa tär-
keintä on huomioida tuoksusta saatu ensi-
vaikutelma. Ensivaikutelma voi olla esimer-
kiksi jokin hedelmä tai marja. 
 
Yleistä 
 
Dekantointi 
Pulloissa kypsytettyihin viineihin saattaa ke-
hittyä ikääntymisen myötä sakkaa ja viiniki-
veä. Nämä eivät varsinaisesti huononna vii-
nin laatua, mutta ne on silti hyvä poistaa, 
jotta viini olisi tarjoiltaessa mahdollisimman 
kirkasta. Dekantointi on helppoa: viinipullon 
annetaan seistä pystyasennossa, kunnes 
sakka on laskeutunut kiinteästi pullon poh-
jalle. Sen jälkeen kirkas viini kaadetaan va-
rovasti toiseen astiaan. Dekantoinnin aikana 
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 viini myös tuulettuu ja parantaa siten maku-
aan. 
 
Miksi punaviini paranee vanhetessaan? 
Maun paraneminen johtuu rypäleiden tannii-
neista eli parkkihapoista. Tanniinit ovat hap-
pamia ja karvaita yhdistelmiä, jotka löytyvät 
rypäleiden siemenistä ja kuoresta. Maun li-
säksi tanniinit vaikuttavat viinin ikääntymi-
seen hidastamalla hapettumista.  
Nuorella punaviinillä tanniinit ovat uusia ja 
karvaita. Ajan kuluessa yhdistelmät liittyvät 
toisiinsa ja tarpeeksi suuriksi kasvaessaan ne 
tekevät viinistä pehmeämpää ja sopivasti 
hapanta. Prosessi alkaa viini valmistusvai-
heessa ja jatkuu yhä viinin ollessa pullossa. 
Pullossa viini on kuitenkin vähemmän alttiina 
hapettumiselle mikä hidastaa prosessin ete-
nemistä. Kun viinin moninaiset tanniiniyhdis-
telmät ja käymisvaiheessa irronnut tammi 
sekä pigmenttiyhdistelmät jatkavat liittymis-
tä toisiinsa, viinin väri muuttuu purppurai-
sesta tiilen punaiseksi ja viiniin kehittyy yhä 
monimutkaisempia makuja ja aromeja, jotka 
tekevät viinistä juuri niin hyvää kuin se on-
kin. 
 
Kuinka täysi viinilasin tulisi olla? 
Lasin koko voi vaihdella paljon, mutta oikea-
oppisesti viiniä kaadetaan lasiin kunnes viini 
yltää lasin leveimpään kohtaan, muutaman 
sentin päähän lasin reunasta. Lopputilaa voi-
daan hyödyntää viinin aromien vapauttami-
seen. 
 
Mikä on oikea lämpötila viinien tarjoami-
seen? 
Lämpötilan vaikutus viinin makuun on yksi 
suurimpia tekijöitä. Punaviinin tulisi olla hie-
man huoneenlämpöä viileämpää, mutta ei 
koskaan lämpöisempää. Valkoviini maistuu 
parhaalta viilennettynä. Oikea lämpötila on 
hieman lämpöisempi kuin lasi viileää maitoa. 
 
Miksi isännän tulisi maistaa viiniä ensimmäi-
senä? 
Viini maku on hyvä tarkistaa ja jos korkista 
on jäänyt palasia viiniin sekaan , niin ne to-
dennäköisemmin tulevat ensimmäiseen la-
siin. 
 
Onko viini terveellistä? 
Useiden tutkimusten mukaan alkoholin ja 
erityisesti punaviinin kohtuullisella käytöllä 
on suosiollinen vaikutus terveyteen. Sen us-
kotaan parantavan mm. verenkiertoa. Koh-
tuullinen annos tarkoittaa henkilön koosta ja 
sukupuolesta riippuen kahta tai kolmea an-
nosta per päivä.  
Viinillä on tutkimusten mukaan useita erilai-
sia terveydellisiä vaikutuksia. Ranskalaisilla 
on huomattavan vähän kuolemaan johtavia 
sydänsairauksia huolimatta siitä, että heidän 
ruokavalioonsa kuuluu paljon rasvaisia ruo-
kia ja heillä on korkeat veren kolesterolipitoi-
suudet; tämä tunnettiin aiemmin "ranskalai-
sen paradoksin" nimellä. Tutkijat ovat myö-
hemmin havainneet, että punaviinin nautti-
minen vähentää sydänsairauksien puhkea-
mista ranskalaisilla. Viini vaikuttaa tutkimus-
ten mukaan veren kolesterolipitoisuuksiin 
alentavasti, sillä punaviinin antioksidantit ja 
foolihappo estävät haitallisen kolesterolin 
kertymistä verisuoniin. 

Viime aikoina on aloitettu myös useita tutki-
muksia koskien viinin merkitystä syövän eh-
käisyssä. Viinissä oleva antioksidantti nimel-
tä resveratroli vaikuttaisi auttavan elimistöä 
tukahduttamaan epäterveitä soluja ja siten 
estämään syövän syntyä. 
Tärkeintä terveydelle edullisessa viinin naut-
timisessa on kuitenkin kohtuullinen käyttö. 
Viini on alkoholijuoma ja suurina määrinä 
nautittuna se alkaa vaikuttaa terveydelle hai-
tallisesti. Joidenkin tutkimusten mukaan 1-2 
lasillista päivässä nauttivat ihmiset ovat kes-
kimäärin terveempiä kuin ihmiset jotka eivät 
nauti viiniä lainkaan tai nauttivat enemmän 
kuin kaksi lasillista päivässä. 
 
Missä maassa juodaan eniten viiniä? 
Keski-Euroopan maissa viinin kulutus on 
suurinta. Tilastojen kärjessä keikkuu Luxem-
burg, jossa kulutettiin aikavälillä 1997-2000 
eniten viiniä suhteutettuna väkilukuun. Kes-
kimääräisesti yksi luxemburgilainen juo vuo-
dessa noin 60 litraa viiniä! Ranskassa ja Ita-
liassa juodaan seuraavaksi eniten viiniä, 
myös näiden maiden kansalaiset yltävät 50-
60 litran vuosikulutukseen. Pohjoismaat ovat 
kaukana kärjestä - Ruotsissa viiniä kuluu yh-
dellä kansalaisella vain noin 12 litraa vuo-
dessa ja Suomessa kulutus jää kuuteen lit-
raan vuodessa. 
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
Varo näppäinvirheitä www-osoitteissa 
(Talouslehti.com) 
 
Kannattaa olla tarkkana näppäillessään 
www-osoitteita, virheelliset osoitteet saatta-
vat viedä aivan väärään paikkaan ja tuoda 
tukun ongelmia mukanaan. 
Huhtikuussa uutisoitiin venäläisestä 
Googkle.com-sivustosta, johon vahingossa 
näppäinvirheiden vuoksi eksynyt sai läksiäis-
lahjakseen läjän haittaohjelmia. Nyt pana-
malainen ryhmä on rekisteröinyt lukuisia tie-
toturvayhtiöiden nimien kaltaisia domain-
osoitteita. 
F-Secure kertoo panamalaisrekisteröijistä, 
jotka ovat rekisteröineet muun muassa 
osoitteita nimille www-f-secure.com, wwwf-
secure.com, f-secue.com, mesagelabs.com, 
mcafeeantiviru.com, wwwbullguard.com, 
pandafirewall.com ja centralcomand.com. 
Osoitteisto ohjaa nortpnantivirus.com-sivul-
le. Kaiken kaikkiaan nimiä on rekisteröity yli 
150, mutta sivustoa ei näytä käytettävän tie-
tojen kalasteluun tai troijalaisten lataami-
seen. "Sivusto näyttää mainoksia useilla eri 
tavoilla, kuten muun muassa popup-ikkunoi-
ta selaimesta riippuen. Ansaintamalli on se, 
että käyttäjät päätyvät noille sivuille ereh-
dyksessä, ja sivun ylläpitäjä tienaa mainos-
ten näyttämisestä", kertoo Mikko Hyppönen 
F-Securelta. 
 
www.levykauppa.org sivustolla on hakukone 
josta voi hakea tietoja artistien levyistä. Li-
säksi näytä toiminnolla voit hakea elokuvista 
taustatietoa. 
 
Valtakunnallinen joukkoliikenteen reitti- ja 
aikataulupalvelu on avattu. www.matka.fi 
muodostaa annettujen tietojen perusteella 
matkareitin aikatauluineen osoitteesta osoit-

teeseen koko maassa. Erona muihin valta-
kunnallisiin aikatauluhakuihin on se, että pal-
velu yhdistää eri joukkoliikennevälineitä mat-
kaketjuiksi yhdellä haulla. Liikenne- ja vies-
tintäministeriön mukaan palvelu helpottaa 
matkojen suunnittelua, koska asiakkaan ei 
tarvitse hakea liikennevälineiden aikatauluja 
useista lähteistä. Matka.fi toimii myös ruot-
siksi ja englanniksi.  
 
Elisa ja Viinilehti Oy ovat toteuttaneet Ruoka 
ja viini -verkkopalvelun internetin käyttäjille. 
Palvelusta on saatavilla myös wap-sovelluk-
seen perustuva mobiiliversio. Uusi verkko-
palvelu tarjoaa asiakkaiden käyttöön Suo-
men suurimmat tietokannat, osapuolet lu-
paavat. http://elisa.net/ruokajaviini/  
 
World Jump Day -nettisivu värvää läntisen 
pallonpuoliskon asukkeja mukaan hyppää-
mään yhtäaikaa ensi vuonna 20. heinäkuuta 
kello 9.39.13. Viihdyttävästi toteutetuilla si-
vuilla kerrotaan, että tarkoitus on pysäyttää 
ilmaston lämpeneminen. Tavoitteena on saa-
da 600 miljoonaa ihmistä hyppäämään sa-
maan aikaan. www.worldjumpday.org  
 
Jos kaikki maailmalla varastetut taideteokset 
kerättäisiin yhteen paikkaan, tuloksena olisi 
yksi maailman merkittävimmistä taidekokoel-
mista. ”Kadonneen taiteen museossa” olisi 
mm. 551 Picassoa, 209 Renoiria, 174 Remb-
rantia ja 43 van Goghia. Etsintäkuulutettuja 
taideteoksia voi tutkia esim. internetsivuilla 
www.saztv.com.  
 
James Randi Educational Foundation on lu-
pautunut maksamaan yli miljoona dollaria 
paranormaalin ilmiön todistavalle henkilölle. 
Toistaiseksi Randi on saanut pitää miljoo-
nansa. www.randi.org/research/index.html. 
 
www.aboutthessaloniki.gr Thessalonikin mitä 
– missä – milloin -kaupunkioppaan ”About 
Thessaloniki” nettisivut 
 
Kun haluat antaa itsestäsi hyvän vaikutel-
man, nopein, varmin ja tehokkain tapa on 
pukeutua hyvin. Kun valitset vaatteet ja 
asusteet etiketin mukaan, olet aina oikein 
pukeutunut. Hyvännäköinen, hyvin istuva 
asu kohottaa itsetuntoa. Vaikuta vaatteilla – 
pukeutumisopas löytyy Tekstiili- ja jalkine 
toimittajat ry:n nettisivuilta  
www.teja.fi/pukeutuminen/  
 
Kirkko laajentaa toimintaansa yhä enemmän 
internetiin. Netissä pyritään tarjoamaan kir-
kollisia jumalanpalveluja niille, jotka eivät 
pääse tai halua tulla kirkkoon. Muun muassa 
Helsingin Maunulan kirkon jumalanpalveluk-
sia voi jo seurata suorassa lähetyksessä ne-
tissä osoitteessa www.kotikirkko.com. 
 
Ulkosuomalaisten päiväkirjoja: 
 
http://euroopanreunalla.blogspot.com/ Eu-
roopan reunalla. Rikoksia, rangaistuksia, ou-
toja naapureita ja muita käsittämättömiä ar-
kielämän tapahtumia Espanjassa... 
 
Kotirouvan Kiinassa. Eka päivä takana ja 
vielä ollaan elävien kirjoissa… 
http://kotirouva.vuodatus.net/ 

http://www.levykauppa.org/
http://www.matka.fi/
http://elisa.net/ruokajaviini/
http://www.worldjumpday.org/
http://www.saztv.com/
http://www.randi.org/research/index.html
http://www.aboutthessaloniki.gr/
http://www.teja.fi/pukeutuminen/
http://www.kotikirkko.com/
http://euroopanreunalla.blogspot.com/
http://kotirouva.vuodatus.net/
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Tiesitkö että… 
 
Tiesitkö että, Suomessa on 40 hyttyslajia 
- Suomessa on noin 40 hyttyslajia. Niiden 

esiintyminen vaihtelee ajan ja paikan 
mukaan. Etelä-Suomessa on eri lajeja 
kuin Pohjois-Suomessa. Keväällä on eri 
lajit kuin syksyllä. Yleisimmät ovat 
metsähyttynen, lehtohyttynen ja 
jänkähyttynen. 

- Naaraat munivat seisovaan veteen, 
lammikoihin ja ojiin. Poikaset kehittyvät 
hyttysiksi seuraavana kesänä 2–3 
viikossa. Hyttynen elää 3–4 viikkoa. 

- Alkukesän lämpö ja kosteus lisäävät 
hyttysten määrää. Niistä on silloin eniten 
haittaa. Pikku hiljaa pistojen vaikutus 
vähenee, ja loppukesästä niitä ei edes 
huomaa. 

- Hyttyset etsivät uhrinsa ihosta lähtevän 
hiilidioksidin, lämmön ja kosteuden 
perusteella. Vain naaraat imevät verta, 
koiraat juovat kukkien mettä. 

- Hyttysiä torjutaan pitämällä 
lisääntymispaikat kuivina. Mitä enemmän 
kasvillisuutta pihalla on, sitä enemmän 
hyttysiä.  

 
Vitsejä 
 
Ne parhaat ohjeet... 
 
Siinä tapauksessa ettet ole vielä vakuuttunut 
siitä, että ihminen on tuomittu tyhmyyteen, 
tässä on muutama esimerkki. Ohjeet ovat ai-
toja, kulutustavaroissa nähtyjä... 
 
Hiustenkuivaajassa: 
"Älä käytä nukkuessa." (Hitto, se onkin ainut 
aika jolloin laitan hiuksiani.) 
 
Saippuapalassa: 
"Ohjeet: käytä kuten tavallista saippuaa." 
(Eli?) 
 
Sipsipussissa: 
"Voit olla voittaja! Ei ostopakkoa. Ohjeet 
pussin sisällä." (Myymälävarkaan erikoinen) 
 
Pakaste-valmisruoka-annoksessa: 
"Tarjoiluehdotus: sulata." 
(Siis ihan vaan ehdotus) 

Silitysraudan pakkauksessa: 
"Älä silitä vaatteita päälläsi." 
(Mutta eikö se säästäisi paljon aikaa?) 
 
Tiramisu-jälkiruuan POHJASSA: 
"Älä käännä ylösalaisin." 
(Liian myöhäistä...) 
 
Nukahtamislääkkeessä: 
"Varoitus: saattaa aiheuttaa uneliaisuutta." 
(Toivoa sopii!) 
 
Uunivanukkaassa: 
"Tuote on kuuma lämmityksen jälkeen." 
(Eikös se yö seuraa päivää?) 
 
Maapähkinöissä: 
"Varoitus: tuote sisältää pähkinää." 
(Kuka oli näin fiksu?!!) 
 
Lasten yskänlääkkeessä: 
"Älä aja autoa tai käytä muita koneita." 
(Liikenneonnettomuuksia voitaisiinkin vähen-
tää rutkasti, kun saataisiin kaikki ne 5-vuoti-
aat hurjapäät pois ratista) 
 
Lentokoneessa tarjoiltavan maapähkinäpus-
sin kyljessä: 
"Ohjeet: avaa pussi, syö pähkinät." 
(3. Lennä Deltaa.) 
 
Useimmissa jouluvaloissa: 
"Vain sisä- ja ulkokäyttöön." 
(Ja muita vaihtoehtoja on?) 
 
Lapsen Supermies-asussa: 
"Tämä puku ei mahdollista lentämistä." 
(No tästä nyt ei voi yhtiötä syyttää.) 
 
Japanilaisessa tehosekoittimessa: 
"Ei saa käyttää siihen toiseen tarkoitukseen. 
(Not to be used for the other use.)" 
(Nyt nimittäin heräsi uteliaisuus, täytyy tun-
nustaa.) 
 
Ruotsalaisessa moottorisahassa: 
"Älä yritä pysäyttää sahaa käsilläsi" 
(Onko sellaista tapahtunut paljonkin?) 
 
Särkylääkepakkauksessa: 
"Saattaa aiheuttaa päänsärkyä" 
(Selvä se, särkylääkkeestä saa tietystikin 

särkyä, ja pahoinvointilääkkeestä pahoin-
vointia...) 
 
Hiuskihartimessa: 
"Ei saa käyttää nukkuessa"  
(No tämähän tuli selväksi jo hiustenkuivaa-
jan kohdalla) 
"Ei sovellu kulmakarvojen, silmäripsien tai 
häpykarvojen kihartamiseen" 
(Kyllä nyt harmittaa!) 
 
Tikkaissa, noin kolmannen puolan kohdalla: 
"Älä kiipeä tätä ylemmäs, ennen kuin sidot 
tikkaat ylhäältä kiinni" 
(Tällä kertaa varoitus tuli kuitenkin ajoissa, 
toisin kuin tiramisun kohdalla...) 
 
Pekonipakkauksessa: 
"tuote kypsennettävä ennen nauttimista" 
(raakaa pekonia... yääk!) 
 
Maastoautossa kuljettajan aurinkolipan sisä-
puolella:  
"Kovaa ajettaessa mutkaan auto saattaa 
kaatua" 
(Ja tälle ominaisuudelle ei sitten viitsitty teh-
dä mitään jo tehtaalla...?) 
 
Palveluhakemisto 
 
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 tapaami-
sesta (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. 
Hoitoajat vain ajanvarauksella.  
 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy mar-
raskussa 2005. Toimitus odottaa jälleen 
lukijoilta juttuja, runoja, vinkkejä ja kom-
mentteja tiedotteeseen.  
Tapahtumakalenteri 

Tapahtumakalenteri 
 
02.10 Kuukausitapaaminen tavernassa 1901, klo 20.00 
10.10 Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä 
24.10 YK:n päivä  
30.10 Kesäaika päättyy 
 
05.11 Pyhäinpäivä 
06.11 Kuukausitapaaminen tavernassa 1901, klo 20.00. Ruotsalaisuuden päivä 
13.11 Isänpäivä 
18.11 Thessalonikin 46.elokuvafestivaali alkaa 
20.11 Lapsen oikeuksien päivä 

Kaupunki tutuksi – kävelyretki (uusintakierros seuralaisten pyynnöstä) Kohtauspaikka: Makedonia – Thrakia Ministeriön 
edessä , Agios Dimitrios-kadulla , klo 12.00 . Ennakkoilmoittautuminen seuran sihteerille, Marjut Katoniemi-Kutsuridis’ille , 
kännykkä : 6977 – 891732 

27.11 .Adventtisunnuntai 
 
03.12 Adventtijumalanpalvelus. Kreikkalaisevankelisessa kirkossa klo 17.00, 

Osoitteessa Hellenic Evangelic Church, P.P.Germanou – kadulla. Jumalanpalveluksen pitää Rodoksen turistipappi Toiviainen ja 
musiikista vastaa kanttori Kallio. Lisätietoja seuran sihteeriltä, katso yllä. 
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	Seuran ja jäsenten toimintaa
	Thessalonikin Suomi-koulun toimintakertomus 2004 - 2005
	A: Leikkiryhmä/esikoululaiset
	Opeteltiin tekemään lyhyitä kotiviestejä, kirjoittamaan kortti ja kirje sekä lavastettiin puhelinkeskusteluja (lapset pääsivät myös paikallis-television haastateltaviksi ja kuvattaviksi kyseisellä oppitunnilla!). Lapsia evaluoitiin mm. sanelujen sekä kuullun- ja luetun ymmärtämistehtävien avulla. Lasten oikeinkirjoitus ja ääneen lukeminen olivat kehittyneet hurjasti viime vuodesta. Oppituntien aikana harjoiteltiin myös esityksiä koulun 10-v. – ja joulujuhlaan sekä keväällä kevätjuhlaan. Aikaa löytyi myös leikkiin, pelaamiseen ja laulamiseen! Suurista suomalaisista merkkipäivistä muistettiin A. Kiven päivä sekä Kalevalanpäivä. 
	Suomen kielen taitoja on ylläpidetty ja laajennettu sanavarastoa satuja ja tarinoita lukemalla, niistä keskustelemalla, askartelemalla, kieltä edistäviä pelejä pelaamalla sekä laulujen ja leikkien avulla. Oppilaat saivat “kaivaa” jännästä taikapussista joka kerta päivän aiheen kuvan, tavaran tms. muodossa. Tämä olikin vallan suosittu juttu!
	Kalevalaa juhlistaaksemme teimme yhdessä 6. luokan kanssa Pohjois-Kreikan Suomi-seuran internetlehteen ”Kalevala-tietopaketin” tehtävineen. Prosessikirjoittamista oppilaille mieluisista aiheista. 
	Opettaja luki luokan jatkokirjaa, oppilaat lainasivat jonkin verran luokkakirjastosta. Keskusteltiin Harry Potterista ja katsottiin dokumentti kirjailijasta. Oppilaita evaluoitiin useilla saneluilla sekä luetun- ja kuullunymmärtämisillä. 
	Päivän aiheina lukuvuoden aikana oli: viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, ihmisen kehitysvaiheet, minä itse, perhe, kellonajoista tasatunnit, värit, karttasanastoa, maanosat, suomalainen metsä ja sen suojelu, metsän eläimet ja kasvit, menninkäiset, liikennemerkit ja -turvallisuus, liikunta, harrastukset ja aistit. 
	Koulun 10.v – ja joulujuhlaan sekä kevätjuhlaan oppilaat valmistivat upeita esityksiä. Oppituntien lopuksi pyrittiin myös hieman pelaamaan sekä keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.
	Tavoitteena tänä vuonna oli nimenomaan kielenkäytön harjoittaminen. Niinpä tavoitteena ollut sanaluokkien lähempi tutkiminen jäi ensi syksyyn. Kevätlukukauden ”helminä” olivat varmasti yksi tietokoneopetuskerta, karnevaalijuhla sekä luokkaretki Potidean rannalle!
	Keväällä avuksi saatiin nuorisoryhmästä apuopettaja, joten voitiin eriyttää opetusta paremmin. Esikoululaiset oppivat melkein kaikki kirjaimet, äänteet ja auttavasti myös lukemaan. Leikkiryhmän kanssa tehtiin erilaisia käden motoriikkaa kehittäviä tehtäviä.
	Ajanpuutteen vuoksi tavoitteena ollut murteiden tutkiminen, uutisten tekeminen sekä sarjakuvien valmistaminen jäivät ohjelmasta pois.
	Aiheiden mukaan valitut musiikkituokiot piristivät tunteja. Lapset kokosivat liimaten ja värittäen näistä lauluista oman vihkon. Tuntien aikana katseltiin myös videoita, eläydyttiin roolileikkeihin sekä harrastettiin ulko-liikuntaa.
	C. 4.–5.–Luokkalaiset
	D. 6. – Luokkalaiset
	Ympäristötiedossa oppilaat innostuivat tutkimaan Suomen jääkautta ja sen vaikutuksia luontoon. Muita aiheita: Suomen suurimmat kaupungit, kesäolympialaiset, pakolaisuus, ihmisen elämänkaari, Pohjoismaat, Baltia ja Skandinavia (myös kielten vertailua), Suomen vesistöt ja metsät, kasvillisuusvyöhykkeet Euroopassa, eläimet ja kasvit talvella, Suomen maantieteellisten alueiden kertausta sekä Lappi (vertailua: turismi Suomessa ja Kreikassa). Kevään lopulla opeteltiin Euroopan karttaa suomeksi (sanasto hallussa hyvin kreikaksi!).
	Oppikirjana käytettiin WSOY:n Salainen kerho 6:n mukaan käsitelty äidinkielessä ja kirjallisuudessa mm. sanaluokkia, verbioppia, sijamuotoja, kielikuvia ja niiden selityksiä, otsikointia, mielipiteiden ilmaisua, kirjeiden (tuttavallisten ja virallisten) kirjoittamista, kirjoitustyön vaiheita, tekstin ryhmittelyä, kappalejakoa sekä asiatekstien ja käyttöohjeiden lukemista.
	Juhlapäivistä huomioitiin A. Kiven, YK:n ja itsenäisyyspäivä, joulu, ystävänpäivä, Kalevalan päivä sekä pääsiäinen. Oppilaat osallistuivat koulumme 10–vuotis/ joulujuhlan ja kevätjuhlan ohjelmanumeroihin.
	Vaihtelua oppitunteihin toivat monet vieraat: muusikko Kosti Kotiranta, lastentarhan opettaja Ulla Tammisto, suurlähettiläs Ole Norrback sekä paikallisen tv-kanavan kuvausryhmä, jolle lapset esittivät laululeikin. Kevätretki Kalamarian leikkipuistoon oli mieleenpainuva koulupäivä.
	Tutustuttiin kirjallisuuden käsitteisiin, suomalaiseen nuorisokirjallisuuteen ja – kirjailijoihin sekä tehty ajatuskartta kirjailijasta. Kirjoitettiin prosessimaisesti elokuva-arvostelu kou
	Katsottiin “Elina” -video. Joulu- ja pääsiäisaskartelua.
	Vilkkaalle ryhmälle asetetuista tavoitteista parantamisen varaa on erityisesti tarkkaavaisessa kuuntelussa, aiheesta keskustelemisessa sekä oman puheenvuoron odottamisessa.
	Asianajotoimisto
	NOMOS
	B. 2.–3.-Luokkalaiset
	Ympäristötiedossa kerrattiin kuukaudet, vuodenajat ja viikonpäivät tekemällä luokan vuosikalenteri. Muisteltiin olympialaisia ja opeteltiin kaikki kesäolympialajit suomeksi. YK:n päivän aikoihin katsottiin video pakolais-leiriltä. Muita käsiteltyjä aiheita: terveellinen ruoka, terveys ja sen edistäminen, aistit ja vammaisuus, Lappi, kellonajat, liikennemerkit.
	Askarreltiin jouluksi ja pääsiäiseksi. 
	Suomen kielessä tutustuttiin luokkakirjastoon, luettiin kotona lukuläksyksi itse valitsemaansa kirjaa ja tehtiin luetusta tehtäviä. Kielitiedon aiheista seuraavat: aakkoset, sanaleikit, lauseet, päättövälimerkit, yhdyslause ja pilkku, eris- ja yleisnimet. Kirjallisuuden jaksossa luettiin satuja ja tehtiin tankarunoja. Opettaja luki jatkokirjana suuren suosion saavuttanutta Risto Räppääjää.  Ilmaisujaksossa tutkittiin näytelmän runkoa ja tehtiin sen pohjalta nukketeatteriesitys, joka esitettiin elävälle yleisölle. Keskusteltiin erilaisista puhetilanteista, kohteliaisuudesta ja käyttäytymisestä yleensä. Lukuvuoden aikana tehtiin useita lyhyitä prosessimaisia kirjoitusharjoituksia oppilaille läheisistä aiheista. Omien juttujen pohjana olivat usein lehtikuvat, valokuvat tms. 
	Kuukausitapaamiset
	Thessalonikin kansainväliset ruokafestivaalit
	lumme 10 – v. juhlalehteen ja tehty yhteistyönä 4.–5. luokan kanssa Kalevala-aiheinen tietopaketti Pohjois-Kreikan Suomi-seuran internetlehteen. Pohdittu, miten kirjoitetaan tehokkaampia tekstejä ja mitkä ovat opiskelulukemisen keskeiset osa-alueet.
	Seuran ensimmäinen kuukausitapaaminen pidettiin sunnuntain, 4. syyskuuta, tuttuun tapaan tavernassa 1901.
	Thessalonikin kansainväliset ruokafestivaalit järjestettiin taas kesäkuun ensimmäisenä maanantain, 6.6.
	Paikalla olivat myös Thessalonikissa vierailulla olleet Päivi ja Mervi.
	Edellisten vuosien tapaan, Pohjois-Kreikan Suomi-Seura otti osaa hyväntekeväisyyteen kerättävien varojen hankintaan valmistamalla suomalaisia ruokaa tarjoiltavaksi festivaalivieraille.
	Lukuvuoden aikana keskusteluhetkien aiheina olivat mm. olympialaiset, Harry Potter ja J. K. Rowling, A. Kivi, YK:n päivä, Suomen historia ja itsenäisyys, 
	Thessalonikin Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen kokous
	Tänä vuonna suomalaiset valmistivat lohitäytteisiä lettuja, lohipiirakkaa, jauhelihapihvejä, sienikastiketta ja lihapataa. Lisukkeena tarjoiltiin salaattia ja keitettyjä perunoita.
	J. L. Runeberg, Kalevala, Suomen maantieto (maakunnat ja läänit, joista oppilaat tekivät pienen esitelmän), M. Agricola, pääsiäinen, Euroviisujen 50 –v. taival ja muut musiikkiaiheet oppilaiden mieltymyksien mukaan.
	Toimihenkilöunioni jäseniä Thessalonikissa
	Oppituntien piristyksenä on pelattu pelejä, luettu jatkokirjana ”Haloo, kuuleeko kaupunki”, harrastettu tietokilpailuja, katsottu videoita (J. K. Rowling dokumentti, ”Elämä lapselle” – konsertti, ”Runebergin lumoissa”, The Rasmus). Käytiin myös nettikahvilassa tekemässä kielioppi- ym. tehtäviä. Osallistuttiin koulun juhlien ohjelmiin ja tehtiin kevätretki elokuviin ja lounaalle. 
	Toimihenkilöunioni TU ry:n sihteeri Kaija Matikainen ja ryhmä unionin jäseniä Suomesta vierailivat Thessalonikissa 20.-21.6.2005. 
	Suomalainen ryhmä tutustui mm. CEDEFOP:in toimintaan ja tiloihin Pileassa sekä ryhmä osallistui kävelyretkeen Thessalonikin vanhassa kaupungissa seuramme sihteerin Marjut Katoniemi-Kutsuridiksen johdolla. 
	Ajanpuutteen vuoksi tavoitteista lauseenjäsennys, lauserakenteiden vaihtelu, runolauseet, murteet, sarjakuvat ja ilmaisujakso siirtyvät ensi lukuvuoteen.
	Thessalonikista ryhmä jatkoi edelleen Thassoksen saarelle, jossa oli luvassa muutama lomapäivä ryhmäläisille.
	Kaija Kivikoski ja Yrjö Viinikka Thessalonikissa
	E. Nuorisoryhmä 
	Syyslukukaudella käytiin loppuun Otavan Aleksis 8 oppikirja. Kieliopista kerrattiin verbien tempukset. Uutena asiana käytiin läpi verbiopista modukset ja lauseenjäsennysoppi. Kielioppi on nyt käyty pääasiallisesti kokonaan läpi.
	Thessalonikin Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen kokous pidettiin sunnuntaina 11. syyskuuta Suomi-koululla osoitteessa M. Kallidou- Papagou, Kalamaria, Apollonin urheilukentän alapuolella.
	Suomi-Kreikka yhdistysten liiton puheenjohtaja Kaija Kivikoski ja Turun Suomi-Kreikka seuran puheenjohtaja Yrjö Viinikka tutustuivat Thessalonikiin heinäkuun alkupuolella ja illastivat tiistaina 5.7 seuran johtokunnan ja Suomi-koulun edustajien kanssa. 
	Kokouksessa käsiteltiin viime lukuvuoden toimintakertomukset, tulevan lukuvuoden ryhmäjaot ja tuntien alustavat aikataulut sekä opetussuunnitelmat. 
	Kirjoitettiin koululehteen ja tehtiin itse ideoiden koulun joulu/10-v. juhlaan kuvaelma. Sanaston kehittämiseksi on pelattu mm. Alfabet -peliä.
	Lisäksi käytiin läpi koulun talousasiat ja Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen konferenssiin osallistuminen helmikuussa 2006 Ateenassa sekä materiaalihankinnat
	Sukulaiskansoista tutustuttiin unkarilaisiin.
	Oppilaita opetettiin itsearviointiin, liittyen kotitehtäviin.
	Kevätlukukaudella uutta lukukirjaa odoteltaessa opetusmateriaalina käytetty Tekstitulkkia, koulun käsikirjastosta mm. yhteiskuntaopin kirjaa ja Suomen historian kirjaa sekä luettu lehtiartikkeleita. Tekstien valinnan kriteerinä oli oppilaiden ikä ja kiinnostusalueet. Nämä kaikki yhdessä ovat kehittäneet oppilaiden luetunymmärtämistä, kielioppia ja sanastoa sekä kartuttaneet heidän yleistietojaan Suomesta. Ilmaisutaitoa on samalla harjoitettu mitä suurimmassa määrin keskustelun avulla rohkaisten oppilaita kriittiseen ajatteluun ja tuomaan esille omat mielipiteensä rakentavalla tavalla.
	Opettaja Riitta Duhaniaris kertoi Suomessa kesällä järjestettyjen Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivien satoa ja käsiteltiin muut asiat. 
	Euroopan kielten juhlapäivä
	Mukava ilta venähti keskustelun merkeissä myöhään ja seuran ja koulun edustajat kiittävätkin sekä Kaija Kivikoskea että Yrjö Viinikkaa antoisasta illasta.
	Thessalonikin kreikkalais-ranskalainen koulu, Kalamari, järjesti maanantaina 26.9.2005 Euroopan kielten juhlapäivän noin 220 yläasteikäisille oppilailleen. Paikalle oli saapunut suurlähetystöjen ja konsulaattien edustajia mm. Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Englannista, Unkarista, Slovakiasta, Tsekeistä, Latviasta, Liettuasta, Sloveniasta, Luxemburgista, Maltalta ja Kyprokselta esittelemään maataan, kieltään ja kulttuuriaan. 
	Suomi-Kreikka yhdistysten liitto juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan ja Turun Suomi-Kreikka seura vastaavasti 30-vuotista taivaltaan. Yhteisjuhla pidetään Suomen Turussa 19.11.2005.  Paikkana on VPK:n tilat, osoitteessa Eskelinkatu 5, Turun keskusta.
	Aloitettu ns. prosessikirjoittaminen, jossa on harjoiteltu oman tekstin tuottamista eri tyyleissä ja tekstin jatkotyöstämistä.
	Otettiin käyttöön uusi oppikirja Weilin& Göös:n Äidinkieli 9 Äikkä ja siihen kuuluva Äikän oppimisvihko, joiden avulla käyty läpi vuorovaikutustilanteita, tapakasvatusta, tapakulttuuria, arvioitu ja hiottu omaa keskustelutaitoa ja harjoiteltu esiintymistaitoa.
	Suomen suurlähetystö pyysi seuraamme edustamaan Suomea, ja niinpä edustin 9-vuotiaan tyttäreni, Iran, kanssa tilaisuudessa Suomea. 
	Pekka Lepistö Thessalonikissa
	Tampereen Suomi-Kreikka yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Lepistö vieraili Thessalonikissa 14.-16.9.2005. 
	Tunnelma oli lämmin ja nuoret oppilaat hyvin kiinnostuneita kielistä. Heille oli annettu tehtäväksi ottaa selville tiettyjä sanoja(esim. ystävyys, rauha, Euroopan yhteisö jne.) eri kielillä. Kaikilla mailla oli oma esittelypöytänsä, johon oli tuotu esitteitä, kirjoja, julisteita, musiikkia, videoita ja pientä tarjottavaa. 
	Ajanpuutteen vuoksi ryhmän luokkaretki supistui yhteiseen lounaaseen.
	Seuramme sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis tapasi tamperelaisen ystävyysyhdistyksen vetäjän ja tapaamisen yhteydessä seuramme sai muutamia Tampereen seuran logolla varustettuja, hyvälaatusija T-paitoja.
	Koulun kevätjuhliin osallistuttiin “Fame Story:n” parodiaversiolla ”Kuuluisuustarina”.
	Presidentinvaalin toinen vaali:
	Vuosien mittaan Ninan musiikkia ovat arvostaneet sekä muusikot että musiikin ystävät, koska hänen aito äänensä, lämpönsä ja integriteettinsä värittävät hänen musiikkinsa. Laulut on kirjoitettu kristityn näkökulmasta ja ovat myöskin henkilökohtainen kannanotto.
	Suomen pöytä sai eturivipaikan ja olimme laittaneet esille julisteita Suomen kesäisistä ja talvisista maisemista, lähetystöstä saatuja infolehtisiä, Suomen karttoja, lippuja, aapisia ja muita koulukirjoja, Koululainen – lehtiä, Kimi Räikkösen julisteen, suomalaisia fraaseja ja numeroita kreikaksi käännettyinä, muuminukkeja ja –kirjoja, Lappi-esineitä, lohipiirakkaa sekä Rasmuksen, HIMin, Pikku G:n ja Kirkan musaa. Infolehtiset, kartat ja lohipiirakka loppuivat aika pian, mutta suurin menestys oli musa sekä Koululais-lehdet!!! Nuoret olivat täysin tietoisia suomalaisista bändeistä ja formulakuskeista. He istuivat maahan rinkiin meidän pöytämme (ja cd-soittimen!) lähelle, kuuntelivat musaa, katselivat Rasmuksen kuvia lehdistä ja kyselivät kaikenlaista meiltä. Saimme osaksemme käsittämätöntä ihailua (en ymmärtänyt heti, mistä se johtui...mehän VAIN olimme suomalaisia, emmekä Rasmuksen tai Kimin managereita!!!). Nyt ymmärrän, mikä valtava mainosarvo näillä nuorilla, suomalaisilla idoleilla on maallemme. He, jos ketkään, ovat kallisarvoisia maamme ”suurlähettiläitä”. 
	Päivämäärä: 18.01.2006 (ke)
	 klo 10.00-17.00 
	Heraklion
	Paikka:  Rodos Tours Traveland
	 Dimokratias 53  
	 71306 HERAKLION
	 Puh. 6944-271 913
	Suomalaistapahtumia Kreikassa
	Ateenan suurlähetystö tiedottaa
	 Fax: 28970-240 64
	(www.finland.gr) 
	Presidentinvaalin ensimmäinen vaali:
	Päivämäärä: 04.01.2006 (ke)
	Presidentinvaali 2006 - ennakkoäänestys
	 klo 09.00-17.00
	Presidentinvaalin toinen vaali:
	Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin äänioikeudesta niille ulkomailla asuville suomalaisille, joiden osoite on merkitty väestötietojärjestelmään.  Vaalitoimituksen nopeuttamiseksi ilmoituskortti on hyvä olla mukana, mutta se ei ole pakollinen.
	Päivämäärä: 18.01.2006 (ke)
	 klo 09.00-17.00 
	Kos
	Paikka:  V-Tours Travel Agency
	 Head office
	 Marmaroto
	 853 00 KOS
	 Puh. 22420-223 40
	 Fax: 22420-567 29
	Presidentinvaalin ensimmäinen vaali:
	Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään., esim. passi tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja.
	Päivämäärä: 04.01.2006 (ke)
	Monet pojat olisivat halunneet Räikkösen julisteen mukaansa, tytöt taas pyysivät Koululais–lehden numeroita söpön kansikuvan, Rasmuksen Laurin takia. Yllättävän hyvin nuoret tunsivat muumit. He kertoivat seuranneensa sympaattista Muumi-sarjaa nuorempana televisiosta, eivätkä olleet tienneet, että muumitkin ovat suomalaisia. 
	 klo 09.00-17.00
	Presidentinvaalin toinen vaali:
	Päivämäärä: 18.01.2006 (ke)
	 klo 09.00-17.00 
	Ennakkoäänestyspaikat Kreikassa
	Patras
	Thessaloniki
	Paikka: Superfast Ferries
	Paikka: Taverna 1901
	 Othonos Amalias 12
	 Katouni 9
	Euroopan kielten juhlapäivä oli mieleenpainuva ja hyödyllinen kokemus. Se valaisi käsitystäni kreikkalaisten nuorten ajatusmaailmasta, käyttäytymisestä ja heidän mielenkiintonsa kohteista.
	 262 23 PATRAS
	 54 625 THESSALONIKI
	 Puh. 2610-622 500
	 Puh. 694-476 6010
	 Fax: 2610-623 574
	 Fax: 2310-310 045
	Presidentinvaalin ensimmäinen vaali:
	Presidentinvaalin ensimmäinen vaali:
	Päivämäärä: 05.01.2006 (to)
	Päivämäärä: 4.-05.01.2006 (ke/to)
	 klo 09.00-18.00
	 klo 14.00-20.00
	Riitta Douhaniaris
	Presidentinvaalin toinen vaali:
	Presidentinvaalin toinen vaali:
	Thessalonikin Suomi-koulun opettaja   
	Päivämäärä: 19.01.2006 (to)
	Päivämäärä: 18.-19.01.2006 (ke/to)
	 klo 09.00-18.00 
	 klo 14.00-20.00
	Rodos
	Ateena
	69Eyes Thessalonikissa
	Paikka: Hotel Manousos
	Paikka: Suomen suurlähetystö
	 G. Leon 25
	 Hatziyianni Mexi 5
	69Eyes esiintyi Thessalonikissa 11 syyskuuta, Theatro Gis:ssä. 
	 851 RHODES
	 11528 Ateena
	 Puh: 22410-357 80
	 puh. 210-72 55 860
	 Fax: 22410-288 34
	 fax: 210-72 55 864
	Musiikkiesitys Ateenassa
	Presidentinvaalin ensimmäinen vaali:
	Presidentinvaalin ensimmäinen vaali:
	(Suomen suurlähetystö, Ateena, www.finland.gr) 
	Päivämäärä: 04.-05.01.2006 (ke-to)
	Päivämäärä: 04.-07.01.2006
	 04.01. (ke) klo 09.00-15.00
	Kellonaika: 04.-06.01. (ke-pe) 
	 05.01. (to) klo 09.00-14.00
	 klo 10.00-15.00
	Suomalainen gospelmuusikko Nina Åström esiintyi 18. syyskuuta Kansainvälisen kristillisen yhdistyksen kutsumana yhdistyksen tiloissa.
	Presidentinvaalin toinen vaali:
	  07.01. (la) 
	Päivämäärä: 18.-19.01.2006 (ke-to)
	 klo 10.00-14.00
	 18.01. (ke) klo 09.00-15.00
	Presidentinvaalin toinen vaali:
	 19.01. (to) klo 09.00-15.00
	Päivämäärä: 18.-21.01.2006
	Nina Åström on syntynyt ja asuu Suomessa. 1980-luvun loppupuolella Nina alkoi esiintyä säännöllisesti ja vuonna 1991 hän teki ensimmäisen levynsä ”Person 2 Person”. Vuonna 2000 Nina voitti Suomen Euroviisukarsinnat kappaleella ”A Little Bit” ja samalla kappaleella hän edusti Suomea Eurovision laulukilpailussa Tukholmassa toukokuussa 2000.
	Kellonaika: 18.-20.01. (ke-pe)
	Suomi-Seura ja USP tiedottavat
	 klo 10.00-15.00
	(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi) 
	 21.01. (la) 
	 klo 10.00-14.00
	Esa-Pekka Salonen on Vuoden ulkosuomalainen (Sutinat/Suomi-Seuran järjestötiedote 7/2005)
	Hania
	Paikka: Hotel Kydon
	 Platia S. Venizelou
	Nina on työskennellyt lähemmäs 20 maassa mm. vankiloissa (lähinnä Venäjällä ja Ukrainassa), yhteistyössä Kansan Raamattuseuran ja ruotsalaisen Skandinaviska Barnmissionen kanssa. Tuorein yhteistyö on versonut siitä että Ninaa on pyydetty Unicefin hyväntahdon lähettilääksi Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan alueelle, joka on Unicef yhteistyökumppani vuonna 2004.
	Ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-Seura ry on valinnut kapellimestari-säveltäjä Esa-Pekka Salosen Vuoden ulkosuomalaiseksi 2005. Salonen palkittiin merkittävänä ulkosuomalaisena, jonka häikäisevä kapellimestari- ja säveltäjäura on tuntuvasti lisännyt Suomen arvostusta ja näkyvyyttä musiikin suurmaana. Lisäksi Salonen on urallaan tuonut suo
	 Tzanakaki 1
	 73100 HANIA
	 Puh. 28210-522 80
	 Fax: 28210-517 90
	Presidentinvaalin ensimmäinen vaali:
	Päivämäärä: 04.01.2006 (ke)
	 klo 10.00-17.00
	Kuten keväällä aluekokouksessa Helsingissä totesin, tulen asettamaan kolmihenkisen "työryhmän" miettimään seuraajaehdokkaitani. Uusi alueemme varapuhemies valittaisiin seuraavan täysistunnon yhteydessä. Palaan asiaan tämän vuoden loppupuolella.
	malaista musiikkia esille johtamiensa orkestereiden kautta sekä tehnyt suomalaisia solisteja tunnetuiksi niiden vieraina. Pitkäaikaisesta ulkomailla asumisesta huolimatta hänen yhteytensä Suomeen ja Suomen musiikkielämään ovat säilyneet tiiviinä muun muassa vuosittaisten Suvisoiton ja Helsingin Juhlaviikkojen puitteissa sekä muiden vierailujen ansiosta.
	4. Kuinka tulitte lähteneeksi mukaan Suomi-Kreikka yhdistysten liiton toimintaan ja milloin tämä tapahtui?
	Osa näistä lähettämistäni viesteistä palautuvat minulle, joka merkitsee sitä, että vastaanottajan e-mailiosoite on muuttunut. Uudet yhteystiedot tulisi aina ilmoittaa välittömästi.
	Miltei heti liiton perustamisvaiheen jälkeen liiton ensimmäinen puheenjohtaja Arvo Allonen pyysi minua sihteeriksi. Arvon luovuttua puheenjohtajuudesta 1980-luvulla minut valittiin liiton toiseksi puheenjohtajaksi 1986. Puheenjohtajana olin vuoteen 1990. Vuonna 1991 muutin Kreikkaan, josta palasin 1997. Vuonna 1998 minut valittiin uudelle puheenjohtajakaudelle, joka nyt liiton 25-vuotisjuhlavuoden jälkeen on päättymässä.
	Salonen (s.1958) on toiminut vuodesta 1992 Los Angelesin Filharmonikkojen musiikillisena johtajana ja ylikapellimestarina. Hänet tunnetaan myös arvostettuna säveltäjänä sekä mm. yhtenä Avanti!-orkesterin perustajajäsenenä sekä Itämeri-festivaalin perustajana.
	Olavi Peltola
	UPS:n varapuheenjohtaja
	Haastateltavana Kaija Kivikoski
	Vuoden ulkosuomalaiseksi on vuodesta 1993 lähtien valittu ulkomailla asuva suomalainen tai suomalaisen siirtolaisen jälkeläinen, joka on menestynyt erityisen hyvin omalla alallaan, vaalinut suomalaista kulttuuriperintöä ja mahdollisesti myös edistänyt Suomen ja uuden kotimaansa välistä kulttuurivaihtoa, kauppaa tai muuta yhteistyötä. Valinta voi kohdistua myös ulkosuomalaiseen yhteisönsä edustajana tai ulkosuomalaisyhteisöön.
	1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin Suomea olette kotoisin?
	Olen koulutukseltani biokemisti ja informaatikko. Nykykreikkaa olen opiskellut sekä Helsingin yliopistossa että stipendiaattina Thessalonikin yliopistossa 1983–1984. Aiemmin osallistuin myös Thessalonikin yliopiston järjestämille kesäkursseille.
	5. Filellinas-lehti on liiton oma julkaisu. Kuinka tärkeänä näette lehden roolin nykyisessä ystävyysyhdistystoiminnassa?
	Filellinas on liiton 26 jäsenyhdistyksen jäsenten yhteinen lehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Nyt juhlavuonna se ilmestyy poikkeuksellisesti vain kerran tämän syksyn kaksoisjuhlanumerona. Se on ainoa valtakunnallinen Kreikan ystävien julkaisu ja toimii siten tärkeänä tietokanavana valtakunnallisesti. Se on myös avoin julkaisukanava kaikille jäsenille paikkakunnasta riippumatta. Pienemmillä jäsenyhdistyksillä ei ole omaa lehteä vaan ne julkaisevat ainoastaan tiedotteita. Tässäkin mielessä kaikkien jäsenyhdistysten jäsenet ovat tasa-arvoisia, koska he saavat liiton lehden joka vuosi jäsenetuna.
	2. Olette toimineet opetusalalla monia vuosia. Onko opetustoimi edelleen lähinnä sydäntänne?
	Haluatko tulla Suomeen töihin?
	Kyllä vain. Olen virassa ammattikorkeakoulussa informaatikkona ja opetan sielläkin tiedonhankintaa insinööriopiskelijoille. Lisäksi sivutoimisena opetan nykykreikkaa työväenopistossa Helsingissä.
	Työministeriön Suomeen työhön -oppaassa vastataan Suomeen muuttajan yleisimpiin kysymyksiin.  Opas on tarkoitettu myös Suomeen palaajille, joiden muutto Suomeen sujuu jossain määrin eri tavoin kuin muiden maahanmuuttajien.
	3. Tänä vuonna vietetään Suomi-Kreikka yhdistysten liiton 25.juhlavuotta. Liiton puheenjohtajan näkökulmasta, voisitteko kuvailla tuntemuksianne ja suunnitelmianne juhlavuotta koskien?
	Oppaan voi lukea työministeriön kotisivulta, mistä saa muutakin tietoa työnhausta Suomessa. Opasta voi tilata myös Suomi-Seurasta.
	6. Suomessa olette monelle tuttu kasvo tv-kielikurssista “Kalimera Ellada”. Toimitte kurssin toisena opettajana sekä suunnittelijana että kurssikirjan laatijana 90-luvulla. Miten mielestänne kreikan kielen opetusta voitaisiin kehittää jatkossa ja onko suggestopedinen opetusmalli tulossa perinteisen mallin rinnalle?
	Työministeriö: www.mol.fi, Suomi-Seura ry: info@suomi-seura.fi 
	Liitto on kasvanut 26-jäseniseksi näinä vuosina. Valtakunnallisestikin yhdistyksemme on erittäin suuri ystävyysyhdistysten verkosto. Olemme vuosien varrella toteuttaneet todella mittavia hankkeita. Tänä vuonna järjestämme valokuvanäyttelyn, jossa esitellään 1900-luvun kreikkalaista valokuvataidetta. Se on ainutlaatuinen näyttely Suomessa ja kiertää vielä eri jäsenpaikkakunnillamme ensi vuonna Suomessa. Jäsenyhdistykset omilla tahoillaan esittelevät kotipaikkakunnillaan liiton toimintaa koko vuoden varrella. Varsinainen juhla vietetään Turussa 19.11. Juhla on samalla Turun Suomi-Kreikka seuran 30-vuotisjuhla.
	USP:n varapuhemiehen raportti
	Hyvää syksyä kaikille
	Valitettavasti kreikan kielen opetus Suomessa ei ole kovin laajaa. Opettajia ei ole kovin paljon tarjolla ja opettajien taustakoulutus on kovin kirjavaa. Opetuksen kehitys on siten vain joidenkin yksittäisten innokkaiden opettajien harteilla. Edes kreikanopettajien yhdistystä ei ole saatu toimimaan valtakunnallisella tasolla. Ensi vuonna on markkinoille tulossa kuitenkin uusi suomalaisille tehty oppikirja yliopisto-opiskelijoiden ja aikuisopiskelijoiden tarpeisiin.
	Tämä on alueemme varapuhemiehen tavanomainen lyhyt raportti. Laajempi lähetetään ensi kuun lopulla puhemiesten kokouksen jälkeen.
	Täysistunnossa hyväksymämme aloitteet ponsineen toimitetaan näinä päivinä pääministerille, joka lähettää ne edelleen lausunnolle niille keskusvirastoille, joita itse kukin aloite koskee.
	Massiivisten kulttuuritilaisuuksien järjestäminen on työlästä ja suunnattoman kallista, joten tänä vuonna päätimme toimia siten, että esittelemme Suomessa toimivien yhdistysten harrastustoimintaa juhlissamme emmekä pyrkineet saamaan megatähtiä juhlavuottamme juhlistamaan.
	Juuri näinä päivinä on kannaltamme suuri asia - lähdeverotuksen uudistus - menossa eduskunnassa yleiskeskusteluun. Hallituksen esitys pohjautuu EU:n komission huomautukseen ja sanktiouhkaan Suomelle, joka puolestaan on peräisin yksityishenkilön kantelusta. Usp:n esityshän on ollut, että lähdevero laskettaisiin kategorisesti 35 %:sta 20–25%:iin. Hallituksen esityksen perusteluissa todeten kuitenkin, ettá támä malli suosisi niitä (eläkeläisiä), joilla on suuret tulot (eläkkeet) ja joiden veroprosentti progressiivisessa verotuksessa nousisi yli tuon 20–35%:in. Nyt uusi laki tukee tasavertaisuutta ja pieneläkeläiset tulevat hyötymään muutoksista. Valtiovalta laskee menettävänsä vuositasolla n. 10 miljoonan euron verotulot uudistuksen myötä.
	7. Ateenan 28.kesäolympiakisoista on kulunut tasan vuosi. Olitte paikan päällä vapaaehtoisena auttamassa kisakoneistoa, voisitteko lyhyesti kertoa tästä kokemuksestanne?
	Kyllä. Olin vapaaehtoisena Agios Kosmaksen purjehduskeskuksessa Ateenan seudulla. Se oli erikoinen kisapaikka, koska siellä oli vain satunnaisesti yleisöä mitalienjakotilaisuuksissa, sillä kilpailuthan pidettiin avomerellä. Siellä oli tilaisuus tavata kuitenkin valtiovieraita ja kansainvälisen olympiakomitean jäseniä ja muita arvovieraita. Vapaaehtoisia siellä oli pieni kansainvälinen ryhmä.  Ulkomaalaisista olin kuitenkin ainoa kreikan kieltä taitava. En ole purjehdusta harrastanut, joten valintani juuri tuohon kohteeseen oli 
	Koen, että jäsenyhdistykset tarvitsevat liittoa ja toisiaan oman toimintansa tueksi yhtä paljon kuin liittokin tarvitsee jäsenyhdistystensä tukea. Yhteisten projektien kautta yhdistykset ovat voineet toimia tiiviimmin toistensa kanssa yhteistyössä. Liittohan on yhtä kuin sen jäsenyhdistykset ja liittohallitus pyrkii toimimaan koko jäsenistönsä hyväksi. Itse olen ollut tässä ystävyysseuratoiminnassa mukana monia vuosia, mutta nyt lasten aikuistuttua haluan enemmän vapaa-aikaa itselleni ja ehkä löydän vielä uusia innostavia harrastuksia. Yhdistykset eivät loputtomasti voi toimia muutaman harvan ihmisen varassa, vaan nuorempienkin polvien on saatava toimia ja tuoda uusia tuoreita ideoita toimintaan.
	satunnainen. Työtahti oli melkoinen. Ennätin työn lisäksi käydä katsomassa vain joitain palloilulajeja. Kisoja näki kyllä Ateenassakin parhaiten televisiosta. Ratsastusta olisin halunnut käydä katsomassa. Vapaaehtoiset pääsivät kuitenkin avajaisten kenraaliharjoituksiin, joten uudella Olympiastadionilla ennätin siten käydä. Kokemus oli kaikin puolin mieleenpainuva ja ikimuistoinen.
	Suomen lain mukaan (perintökaaren 26 luku) perimykseen sovelletaan pääsäännön mukaan sen valtion lakia, jossa perittävällä oli kuollessaan kotipaikka. Jos perittävällä ei kuitenkaan ollut kotipaikkaa tuossa valtiossa viiden vuoden ajan ennen kuolemaansa, ei pääsääntöä sovelleta, ellei perittävä kuollessaan ollut kyseisen maan kansalainen. Näin ollen uuden kotipaikkavaltion laki tulee Suomen lain mukaan yleensä sovellettavaksi vasta viiden vuoden asumisajan kuluttua umpeen. 
	8. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin syvimmin?
	Niitä on monia. Ensimmäinen matkani Konstantinopoliin oli kuin tuhannen ja yhden yön tarinoista. Vietin opiskeluaikoina myös ikimuistoisen harjoittelukesän Irlannissa. Toissa kesänä kiertelin bussilla Baltian maissa: Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Opin paljon lähialueittemme historiaa ja aloin sen jälkeen jopa opiskella liettuan kieltä, joka on vanha indoeurooppalainen kieli.
	12. Olette asustaneet kuutisen vuotta 90-luvulla Ateenassa. Ovatko Kreikan suurimmat kaupungit mielestänne muuttuneet asuinympäristönä parempaan suuntaan vai toisinpäin? Harkitsetteko vielä muuttoa jossain vaiheessa Kreikkaan?
	Yllä mainitut Suomen lain mukaan määräytyvät perimykseen sovellettavaa lakia koskevat määräykset eivät ole pakottavia. Perittävä voi nimittäin testamentilla määrätä perimykseen sovellettavasta laista. Määräys on annettava testamentille säädetyssä muodossa, jotta se olisi pätevä. Suomen lain mukaan sovellettavaksi voidaan määrätä:
	Ateenassahan rakennettiin paljon ennen olympialaisia. Sinne saatiin metro, raitioliikenne ym. Ovatko ne sitten parantaneet tavallisen kaupunkilaisen asumis- ja työskentelyoloja, sitä en osaa sanoa tarkalleen, mutta kuulostellessani kaupunkilaisten tuntoja, kovin moni ei niin koe. Ateenan ilmansaasteet olivat koitua kohtalokseni, sillä olen astmaatikko. Siksi en usko haluavani muuttaa uudelleen suurkaupunkiin. Suomessa asun Vantaalla omakotitalossa metsän keskellä, jossa voi hengittää suhteellisen hyvin. Thessalonikin koen edelleen inhimillisemmäksi kaupungiksi ja siellä vieraillessani uudelleen 20 vuoden jälkeen koin, että ihmiset eivät kuitenkaan ole aivan niin stressaantuneita kuin pääkaupunkiseudulla. 
	9. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja Suomi-koulun toiminta ulkomailla? Onko teillä ollut mahdollisuus tutustua niiden toimintaan Kreikassa?
	- sen valtion laki, jonka kansalainen perittävä on määräystä antaessaan tai kuollessaan tai
	Kaikki Suomen ulkopuolella asuvat suomalaiset kaipaavat ja arvostavat isänmaataan eri tavalla kuin Suomessa asuvat. Heillä on myös tarve tavata vertaisiaan ja välittää kulttuuriperintöä lapsilleen. Suomi-yhteisöt ovat hyvin tärkeitä tukiverkostoja ulkomailla asuville suomalaisille ja Suomi-koulut tärkeä ja olennainen osa välittää suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta niin suomalaisten jälkeläisille kuin kohdemaassa asuville, kehittää kansainvälisyyttä ja kasvattaa uutta kansainvälisempää sukupolvea. Lapseni ylläpitivät Kreikassa asuessamme suomen kielen taitoaan Pireuksen Suomi-koulussa. Siirtyessään Suomeen ylä-asteelle heillä ei ollut olennaisia vaikeuksia suomen kielen kanssa. Itsekin toimin kyseisen koulun vanhempainneuvostossa mm. sen puheenjohtajana.
	- sen valtion laki, jossa perittävällä on määräystä antaessaan tai kuollessaan kotipaikka taikka jossa hänellä on aikaisemmin ollut kotipaikka.
	Jos perittävä on määräystä antaessaan avioliitossa, sovellettavaksi voidaan lisäksi määrätä sen valtion laki, jota on sovellettava avioliiton varallisuussuhteisiin.
	Sovellettavan lain merkityksestä 
	Artikkeli: Perintöoikeudellisista kysymyksistä kansainvälisissä tilanteissa
	Kansainvälisissä tilanteissa perittävän on ensisijaista selvittää se, minkä maan/maiden laki tulee sovellettavaksi. Perimykseen sovellettavan lain mukaanhan ratkaistaan mm. seuraavia kysymyksiä: 
	Edellisessä tiedotteessa käsiteltiin aviovarallisuussuhteita koskevia kysymyksiä kansainvälisissä tilanteissa. Niihin tulisi perehtyä huolellisesti solmittaessa avioliitto vierasmaalaisen kanssa tai muutettaessa ulkomaille asumaan. Tällöin olisi kuitenkin syytä paneutua myös kansainvälisiin perintöoikeudellisiin kysymyksiin. Tarkastelu olisi tarpeellista tehdä samaan aikaan, koska aviovarallisuussuhteita koskevat asiat ja perintöoikeudelliset kysymykset liittyvät kiinteästi toisiinsa. 
	- lakimääräinen perintöoikeus ja kelpoisuus saada perintö tai testamentti 
	10. Mitä mieltä olette Ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta?
	- perimysjärjestys ja perintöosuus 
	-  lakiosa ja vastaava suojattu osuus jäämistöön 
	En tunne henkilökohtaisesti kovin läheisesti Ulkosuomalaisparlamentin toimintaa, koska se perustettiin vasta Kreikasta paluuni jälkeen, mutta olen seurannut uutisointia kyllä tiedotusvälineistä. Ulkosuomalaisparlamentilla on hyvät nettisivut, joiden kautta saa kattavasti tietoa sen toiminnasta. Uskon, että se on erittäin tärkeä ja merkittävä vaikutuskanava ulkosuomalaisille, ja sen kautta voidaan kotimaassakin vaikuttaa paremmin ulkosuomalaisten asemaan ja tarpeisiin. Useinhan ulkomailla asuvat kokevat olevansa täysin kotimaansa vaikutuspiirin ulkopuolella.
	- ennakkoperinnön ja lahjoituksen huomioon ottaminen perintöä jaettaessa 
	- perintöoikeuden menettäminen ja perinnöttömäksi tekeminen sekä perintöoikeuden lakkaaminen vanhentumisen, perinnöstä luopumisen tai vastaavan perusteen nojalla 
	Perimykseen sovellettavan lain määräytymisperusteista
	- testamentin ja muun kuoleman varalta annetun määräyksen sallittavuus, aineellinen pätevyys ja oikeusvaikutukset sekä tällaisen oikeustoimen peruuttaminen ja purkaminen. 
	Kukin maa säätää itsenäisesti sisäisen lainsäädäntönsä mukaan sen, milloin kyseisen maan lakia sovelletaan perimykseen. Samoin kunkin maan laki säätää itsenäisesti siitä, millä perusteilla vieraan valtion laki voi tulla sovellettavaksi. 
	Sovellettavaksi tulevan lain materiaaliset normit saattavat poiketa huomattavasti Suomen perintöoikeudellisista säädöksistä. Perittävä voi tällöin tuntea, ettei vieraan valtion laki vastaa hänen oikeustajuaan. Perittävä saattaa esim. kokea, että perillisille tulevat perintöosuudet jakautuvat hänen tahtonsa vastaisesti. Tyypillistä on myös, että lesken perintöoikeudellinen asema koetaan epätyydyttäväksi. Tilanteiden korjaamiseksi perittävän kannattaa huolellisesti selvittää, mitä keinoja hänellä on käytettävissään. 
	11. Kreikassa Suomi-seurat ovat varsin etäällä toisistaan. Olisiko teillä ideoita Kreikassa asuvien ulkosuomalaisten yhteistyön kehittämiseen?
	Perimykseen sovellettava laki määräytyy useimmiten joko kotipaikkaperiaatteen tai kansalaisuusperiaatteen mukaisesti. Esim. pohjoismaissa on vallitsevana kotipaikkaperiaate. Sitä vastoin keski- ja etelä-Euroopan maissa sovelletaan useimmiten kansalaisuusperiaatetta. Tärkeää on myös huomata, että eräiden maiden lainsäädännön mukaan (esim. Yhdysvallat, Englanti ja Ranska) kiinteään omaisuuteen sovelletaan aina sijaintivaltion lakia riippumatta siitä, mikä perimykseen sovellettava laki on muutoin.
	Yhteistyö ja sen muodothan riippuvat yksilöistä. Tiedän kokemuksesta, että Kreikassa kuluu paljon energiaa jokapäiväisen elämän pyörittämiseen. Vaikka Kreikassa suomalaisia ei ole niin paljon kuin monissa muissa Euroopan maissa, siitä huolimatta yhteistyö Kreikassa asuvien suomalaisten kesken toimii jo varsin hyvin. Muutama tarmokas ja innostunut henkilö voi saada suorastaan ihmeitä aikaan. Kreikassa myöskään konsulaattien verkosto ei ole kovin tiheä. Jonkin verran Suomi-Kreikka yhdistysten liittokin on vuosien varrella pitänyt yllä yhteyksiä eri puolilla Kreikkaa asuviin suomalaisiin ja yhteisöihin, joissa he toimivat. Kyllä varmasti Kreikassa ja Suomessa toimivien yhteisöjen verkosto ja niiden yhteyksien vahvistaminen toisi paljon mahdollisuuksia kulttuurinvaihtoon. Nykyäänhän on erittäin helppoa ja huokeaa kommunikoida internetin ja sähköpostin välityksellä.
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	Tanssija Reijo Kelalle Elias Lönnrot -palkinto
	URHEILU-UUTISET
	Kari Ylianttila Japanin mäkivalmentajaksi
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	Suomen lain mukaan perittävällä on periaatteessa laajat mahdollisuudet määrätä perimykseen sovellettavasta laista. Voihan hän esimerkiksi määrätä minkä tahansa sellaisen valtion lain sovellettavaksi, missä hänellä elämänsä aikana on ollut kotipaikka. Monissa maissa perittävän valta määrätä perimykseen sovellettavasta on kuitenkin hyvin rajallista ja eräissä valtioissa tämä mahdollisuus on evätty kokonaan.
	Gallup: Halonen valittaisiin suoraan jatkokaudelle (Helsingin Sanomat 23.08.2005)
	Väli-Suomen sanomalehtien Suomen Gallupilla teettämän mielipidetiedustelun mukaan presidentti Tarja Halonen valittaisiin yhä jatkokaudelle heti ensimmäisellä äänestyskierroksella, mikäli vaalit järjestettäisiin nyt. Tutkimuksesta käy ilmi, että Sdp:n ehdokkaana kisaan uudelleen lähtevää Halosta äänestäisi 58 prosenttia äänioikeuttaan käyttävistä suomalaisista. Kesäkuussa hänen kannatusprosenttinsa oli 56.
	Vieraan valtion lain soveltamisvelvollisuuden merkitys riippuu siitä, tuleeko kyseinen laki todella käytännössä sovellettavaksi. Jos esim. perittävä kuolee Suomessa ja jos myös hänen omaisuutensa sijaitsee Suomessa, ei sillä seikalla ole välttämättä tosiasiallista merkitystä, että jonkun vieraan valtion laki määrää perimykseen sovellettavaksi kyseisen vieraan valtion lain. Näin on varsinkin tilanteessa, jossa perittävä on Suomen lain mukaan pätevästi määrännyt Suomen lain soveltamisesta.  
	Keskustan presidenttiehdokas, pääministeri Matti Vanhanen ja Kokoomuksen Sauli Niinistö ovat lähes tasoissa. Niinistö johtaa kisaa niukasti, sillä tutkimus povaa hänelle 19 prosenttia äänistä, kun Vanhanen joutuisi tyytymään 17 prosenttiin.
	Niinistö on parantanut asemiaan kesän aikana, sillä vielä kesäkuussa prosentit olivat Vanhasen hyväksi 21–17. Ehdokkaiden kannatuksen välinen ero on kuitenkin pieni ja mahtuu tutkimuksen 2,5 prosenttiyksikön virhemarginaaliin.
	Kolmen päivän ohjelma oli monipuolinen ja runsas, ehkä liiankin tiukka, mutta todella antoisa. Mielestäni kurssien parasta antia olivat hyvät luennot, uudet tiedot Suomessa tapahtuvasta opetuksen kehityksestä, opettajakollegoiden kanssa käydyt mielipide-, idea- ja kokemuskeskustelut sekä ryhmätyöt. Saimme myös hyödyllistä tietoa Opekon verkkokoulutushankkeesta, joka soveltuu mainiosti Suomi-koulujen opettajille.
	Mikäli perittävällä on omaisuutta (erityisesti kiinteää) ulkomailla, on kyseisen maan perimystä koskevien normien sisältö syytä selvittää huolellisesti. Jos tällöin vieraan valtion laki tulee ehdottomasti sovellettavaksi, perittävän kannattaa miettiä, voisiko hänen tahtonsa toteutumisessa auttaa jälkisäädöksen (testamentin) laadinta. Samalla tulisi selvittää, minkä muiden toimien avulla voitaisiin päästä tyydyttävään lopputulokseen.  
	Toisella äänestyskierroksella Halonen pesisi tutkimuksen mukaan sekä Niinistön että Vanhasen prosenttiosuuksin 70–30. Mikäli miesehdokkaat kamppailisivat tuolloin keskenään, kääntyisi vaali Vanhasen eduksi. Niinistö on kuitenkin kasvattanut äänestysprosenttiaan kesäkuun 41:stä 49:ään.
	Ulkosuomalaisten opetusverkko on ulkosuomalaisten lasten ja nuorten suomen kielen ja kulttuurin opetuksen parissa toimivien yhteinen hanke, jossa pyritään luomaan virtuaalinen tiedotus-, yhteistyö- ja koulutusfoorumi internetiin. Koulujen ja opettajien kannalta se tarkoittaa sitä, että he ovat yhteydessä maailmanlaajuiseen ulkosuomalaistoimijoiden yhteisöön, jonka tukea ja resursseja he voivat käyttää. 
	Marja-Leena Gutiérrez
	Muista ehdokkaista eniten ääniä nettoaisi Vihreiden Heidi Hautala. Häntä äänestäisi kaksi prosenttia äänestäjistä. Rkp:n Henrik Lax ja kristillisdemokraattien Bjarne Kallis saisivat kumpikin prosentin äänistä. Perussuomalaisten ehdokkaan Timo Soinia kannatus on alle puoli prosenttiyksikköä.
	Asianajaja, varatuomari
	Asianajotoimisto Nomos Ky
	E-mail mgutierrez@nomos.fi 
	Tutkimukseen osallistui yli 1.400 äänestysikäistä suomalaista elokuun kolmen ensimmäisen viikon aikana. Vastaajista kahdeksan prosenttia ei osannut sanoa, ketä ehdokasta äänestäisi.
	(ote: www.peda.net/veraja/opeko/ulkosuomalaistenopetusverkko). 
	Monet ulkosuomalaiset matkustavat kesällä kotimaahan. Me Suomi-koulujen opettajat käytämme loma-aikaa hyödyksemme ja osallistumme erilaisille kursseille. Opetushallitus järjestää vuosittain opettajille koulutuspäiviä. Näistä kolmipäivisistä kursseista on tullut jo perinne, jota Suomi-kouluopettajat odottavat innolla. Opetushallitus ja Suomi-seura suunnittelevat monipuolisen ohjelman, jossa on aina mukana ammattitaitoisia luennoitsijoita. Tänä kesänä koulutuspäiville saapui lähes sata opettajaa eri puolilta maapalloa. Mukana oli myös paljon ensikertalaisia: uusia Suomi-kouluopettajia ja vastaperustettujen koulujen opettajia. 
	Suomi-koulut saivat huomiota heinäkuussa Helsingin Sanomien sivuilla äidinkielen lehtori Tuula Uusi-Hallilan kolumnissa ”Kulttuurilähettiläitä” sekä elokuisessa Aamu-tv:n lähetyksessä, jossa haastateltavina oli Suomi-kouluopettajia Englannista ja Pekingistä.
	Aceh-rauhansopimus allekirjoitettiin Helsingissä (Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005)
	Indonesian hallituksen ja Vapaa Aceh –liikkeen edustajat allekirjoittivat 15. elokuuta Helsingissä rauhansopimuksen, jonka on määrä päättää Acehissa miltei 30 vuotta jatkunut aseellinen konflikti. Indonesian hallituksen puolesta sopimuksen allekirjoitti oikeusministeri Hamid Awaluddan ja Vapaa Aceh -liikkeen GAM:n puolesta neuvotteluja johtanut Malik Mahmud.
	Osa opettajista osallistui Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ”Syvennä taitojasi, liiku verkkoympäristössä” –kurssille, joka oli jatkoa viime vuoden koulutukselle. Kahden päivän aikana keskustelimme pienessä ryhmässä kuluneesta lukuvuodesta Suomi-kouluissamme, etätehtävistämme, arvioinnista, opetussuunnitelmista, teimme ryhmätöitä ja opintokäynnin Otavan kustantamoon. 
	Oli hyvin mielenkiintoista kuulla mm. suomalaisten koululaisten hyvästä menestymisestä kansainvälisessä Pisa-tutkimuksessa ja menestyksen seuraamasta maailmanlaajuisesta kiinnostuksesta suomalaista opetusjärjestelmää kohtaan. Tänä vuonna tammi-toukokuussa Opetushallituksessa on jo käynyt yli 400 vierasta 26 maasta! Ulkomaiset vieraat ovat olleet kiinnostuneita myös suomalaisten opettajien osaamisesta, erityisopetuksesta, oppilaiden tukitoimista, kurssimuotoisesta lukiosta ja ilmaisesta kouluruokailusta.
	Allekirjoittamista valtioneuvoston juhlahuoneistossa todisti presidentti Martti Ahtisaari, jonka välityksellä rauhansopimus neuvoteltiin. Alustavaan sopuun osapuolet pääsivät heinäkuun puolivälissä Vantaalla käydyissä neuvotteluissa.
	Uskon, että nämä koulutustilaisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä meille Suomi-koulujen opettajille, tilaisuuksissa luodut kontaktit auttavat monessa mielessä työtämme ja saamme uutta intoa jatkaa suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomailla.
	Allekirjoitustilaisuudessa olivat läsnä myös mm. ulkoministeri Erkki Tuomioja sekä EU:n puheenjohtajamaan Ison-Britannian edustaja.
	Riitta Douhaniaris
	Thessalonikin Suomi-koulu
	Koulutuspäivien johtavana teemana oli ”Kieli opissa!”. Kuulimme luentoja mm. Suomen uudistuneesta varhaiskasvatuksesta (panostetaan esiopetukseen, tunnistetaan mahdollisimman varhain oppimisvaikeudet, autetaan lasta siirtymään joustavasti alkuopetuksen pariin), Kielitiedosta ja kielitaidosta eri-ikäisten oppijoiden kannalta, Kieliopin opetuksesta Suomi-kouluissa (mallina olivat Sveitsin opetussuunnitelmat hauskasti esitettynä), Suomi-koulujen toimintaedellytyksistä (selvityshenkilö Maila Eichornin tutkimuksen satoa), Intonaation nousemisesta nykynuorten kielenkäytössä, Suomeen palaavien lasten suomen kielestä ja Kotiperuskoulun toiminnasta. Teimme ryhmätöitä kieliopin opettamisesta, osallistuimme Äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisen foorumiin Järvenpäässä ja kävimme Kustannusosakeyhtiö Tammessa katsastamassa kirjauutuuksia. Tapasimme mukavissa merkeissä lastenkirjailija Sinikka Nopolan ja kirjojen kuvittaja Markus Majaluoman Nurmijärven Kiljavanrannassa, jossa vietimme iltaa ruokailun, saunan ja yöuinnin merkeissä. Saimme tutustua SanomaWSOY:n Päivälehtimuseoon sekä Sanomatalon Harjoitustoimitukseen, Pisteeseen. 
	Indonesian hallitus ja Acehin kapinalliset sitoutuvat sopimuksessa lopettamaan väkivaltaisuudet, joissa on vuosien mittaan kuollut yli 12 000 ihmistä. Sopimuksen mukaan Indonesian armeija vetää osan joukoistaan Acehista ja GAM:n sissit luopuvat aseistaan vuoden loppuun mennessä.
	Yhdysvallat lykkää vuodella biopassivaatimustaan (Digitoday 21.06.2005)
	Yhdysvallat on ilmoittanut siirtävänsä vuodella vaatimustaan biometristen passien käyttöönotosta. Vaatimuksen uusi aikaraja on 26.10.2006, ja vaatimus koskee ainoastaan aikarajan jälkeen myönnettyjä passeja.
	Ruotsi ja Tanska ovat osaamispohjaiseen talouteen investoimisessa hieman Suomea edellä. Osaamispohjaisen talouden suorituskyvyssä Suomi sijoittuu toiseksi Ruotsin jälkeen. Tutkimuksen mukaan tieteellisten julkaisujen ja patenttien määrä suhteutettuna asukaslukuun on Suomessa korkea. Myös tutkijoiden osuus työvoimasta on Suomessa kansainvälisestikin vertailtuna hyvin suuri. Korkean teknologian osuus kokonaisviennistä taas on Suomessa vain hieman kaikkien EU-maiden keskiarvoa suurempi. Palvelualojen yritysten osuus tutkimus- ja kehitysmenoista on Suomessa EU-maiden alhaisimpia.
	EU ja viisi Kaakkois-Aasian maiden järjestön Aseanin jäsenmaata lähettävät kuukauden kuluessa noin 250 tarkkailijaa valvomaan sopimuksen toteutumista. 
	Jos aikarajan jälkeen myönnetty passi ei täytä biometrisen passin standardia, matkustaja tarvitsee viisumin päästäkseen Yhdysvaltoihin.
	Acehissa on nyt jo 12-henkinen suomalaisryhmä, ja sen koko nostetaan syyskuun puoliväliin mennessä 35:een. 
	Vaatimus ei kosketa passeja, jotka on myönnetty ennen aikarajaa. Näillä passeilla voi matkustaa niiden voimassaolon loppuun asti Yhdysvaltoihin ilman viisumia, jos viisumia ei tarvita matkan pituuden tai tarkoituksen takia.
	Maahanmuuttopoliittisella ohjelmalla halutaan väkeä Suomeen
	(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2005)
	Järjestyksessä toista maahanmuuttopoliittista ohjelmaa valmistellut työryhmä haluaa saada Suomeen lisää ulkomaista työvoimaa, mutta ei esitä suosituksia määristä. Työryhmän mukaan maahanmuutto on keino lievittää väestön vanhenemisesta johtuvaa työvoimapulaa ja samalla laajentaa osaamista.
	Komission tutkimus selvittää, miten Eurooppa on onnistunut tavoitteessaan kehittyä maailman johtavaksi osaamispohjaiseksi talousalueeksi. Arvioinnissa käytettäviä mittareita ovat esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoimintaan käytetyt varat, korkean teknologian kauppa, työn tuottavuus, patenttien ja tieteellisten julkaisujen määrä sekä koulutusmenot ja suoritetut tutkinnot.
	Yhdysvaltoihin ilman viisumia matkustavilla tulee olla 26.6.2005 lukien koneellisesti luettava passi. Koneellisesti luettavalla passilla tarkoitetaan passia, jonka henkilötietosivun alareunassa on kaksi tekstiriviä, jotka sisältävät asiakirjan ja sen haltijan tiedot. Suomalaiset yli vuoden voimassa olevat passit ovat koneellisesti luettavia.
	Ulkomaisten työntekijöiden tuloa olisi vauhditettava helpottamalla työlupien myöntämistä. Myös perheenjäsenten työnteko-oikeuden rajoituksiin olisi puututtava. Työryhmä esittää myös Suomessa tutkintonsa suorittaneille yli kuuden kuukauden oleskelulupaa.
	Suomi pyrkii ottamaan biometriset passit käyttöön vuoden 2006 alkupuoliskolla. Tarkkaa ajankohtaa ei pystytä ilmoittamaan, koska biometristen passien uutta tarjouskilpailua ei ole vielä voitu käynnistää. Keväällä Markkinatuomioistuin päätti, että passit tulee kilpailuttaa uudelleen. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
	http://www.cordis.lu/indicators/publications.htm 
	MTV3: Suomalaiset eivät kannata Turkin EU-jäsenyyttä 
	Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien hakemusjonoa työryhmä esittää purettavaksi siten, ettei jonoon oteta enää uusia hakijoita. Työryhmän mukaan työnantajien kiinnostus paluumuuttajia kohtaan on kasvanut viime aikoina. Ryhmä ehdottaa, että työnantajille tiedotetaan mahdollisuudesta ottaa palvelukseensa jonossa olevia paluumuuttajia.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 34/2005)
	MTV3:n uutisten Research Internationalilla teettämän tutkimuksen mukaan 47 prosenttia suomalaisista vastustaa jäsenyysneuvottelujen aloittamista Turkin kanssa. Ainoastaan 36 prosenttia kannattaa neuvottelujen viemistä eteenpäin sovitussa aikataulussa. Vastaajista 18 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.
	Euroopan unionin oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi joulukuussa 2004 asetuksen jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista. Jäsenmaiden tulee toteuttaa asetus kasvokuvan osalta vuoden 2006 syyskuuhun mennessä.
	Vaikka työryhmän ehdotuksen pääpaino on työperusteisessa maahanmuutossa, siinä esitetään myös suosituksia esimerkiksi laittoman maahantulon estämiseksi ja rasismin kitkemiseksi.
	EU:n on määrä aloittaa jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa lokakuun alussa. 
	Suomen kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen vierailulla Kreikassa
	Suomessa ikärakenne muuttuu aikaisemmin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Jo nyt työmarkkinoilta poistuu ikääntymisen vuoksi enemmän työvoimaa kuin sinne tulee.
	Turkin mahdolliseen jäsenyyteen on asiantuntijoiden arvioiden mukaan matkaa jopa 1015 vuotta.
	(www.finland.gr) 
	Suomen kauppa -ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen vieraili Kreikassa 26-29.8.2005 Kreikan kehitysministeri (kauppa -ja teollisuus) Dimitris Sioufasin kutsusta.
	EU Parlamentin monikieliset www-sivut uudistuvat 13.9." (Euroopan parlamentti | Suomen tiedotustoimisto 09.09.2005)
	Työryhmää veti Länsi-Suomen maaherra Rauno Saari.
	Ministeri Pekkarinen tapasi Kreikan vierailunsa aikana pääministeri Kostas Karamanlisin, kehitysministeri Dimitris Sioufasin ja ministeriön muuta poliittista johtoa, ulkoministeriön ulkomaankaupasta vastaavan varaministeri Evripidis Stylianidisin, matkailuministeri Dimitris Avramopoulosin, Kreikan elinkeinoelämän järjestöjen edustajia, suomalaisten tytäryhtiöiden edustajia ja kreikkalaissuomalaisen kauppakamarin johtoa.
	Suomi hyväksyi kaksi YK-sopimusta
	Euroopan parlamentin uudistetut www-sivut avataan tiistaina 13. syyskuuta 2005. Nettiuudistuksen tavoitteena on saada tieto parlamentin poliittisista päätöksistä nopeammin ja helpommin yleisön saataville. Entiset europarl.eu.int-sivut olivat lähinnä tietokantakokoelma, kun taas uusi palvelu on uutislähtöinen. Osoite säilyy ennallaan.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 37/2005)
	Suomi on hyväksynyt kaksi YK:n yleissopimusta, jotka koskevat ydinterrorismin torjuntaa sekä valtioiden ja niiden omaisuuden koskemattomuutta.  Ulkoministeri Erkki Tuomioja allekirjoitti sopimukset New Yorkissa järjestetyn YK:n huippukokouksen yhteydessä.
	www.europarl.eu.int 
	Ministeri Pekkarisen vierailu oli hyvin onnistunut ja sen aikana käsiteltiin sekä bilateraalista yhteistyötä että Kreikassa Suomen puheenjohtajuuden aikana järjestettävää Euro-välimerikonferenssia.
	YK:ssa on laadittu kolmetoista terrorisminvastaista yleissopimusta ja pöytäkirjaa, joista ydinterrorismia koskeva sopimus on uusin. Suomi on ratifioinut aiemmat kaksitoista sopimusta.
	(Digitoday 20.06.2005)
	Suomi on mukana kymmenen EU-maan yhteisessä Netcards-projektissa, jossa kokeillaan eri vaihtoehtoja eurooppalaisen sairaanhoitokortin sähköistämiseen. Pilotit ovat käynnissä Kreikassa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa. Suomessa pilotointi alkaa marraskuussa.
	Laatuaan ensimmäisen valtioimmuniteettia koskevan yleissopimuksen pääsääntö on, ettei toisen valtion tuomioistuinten toimivalta ulotu toiseen valtioon tai sen omaisuuteen. Koskemattomuutta on kuitenkin rajoitettu mm. kaupallisen toiminnan osalta.
	(europa.eu.int)
	Suomi kärkijoukossa Euroopan komission vertailussa (Tekes)
	Vuosi sitten Suomessa otettiin käyttöön eurooppalainen sairaanhoitokortti jolla saa sai
	Euroopan komissio on julkaissut tutkimuksen, joka arvioi tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tilaa Euroopassa. Komission mukaan Suomi on Euroopan kärkimaita sekä osaamispohjaiseen talouteen investoimisessa että talouden suorituskyvyssä.
	Suomen on määrä ratifioida uudet valtiosopimukset ensi keväänä.
	raanhoitoa oleskeltaessa tilapäisesti toisessa EU- ja Eta-maassa tai Sveitsissä. Kehitystyö jatkuu, sillä EU:n tavoitteena on saada aikaan vuoteen 2008 mennessä sähköisesti toimiva sairausvakuutuskortti.
	Suomen heikkouksia ovat puolestaan korkea verotus ja työmarkkinoita rajoittavat tiukat säännöt. Pohjoismaat sijoittuivat vertailussa hyvin, sillä ne mahtuvat kaikki vertailun kärkikymmenikköön. Tanska nousi vertailussa neljänneksi ohi viidenneksi jääneen Taiwanin. 
	Suomi lakkoili EU:n kärkikastiin
	(Digitoday 21.07.2005)
	Vuonna 2003 käynnistynyt Netcards-projekti kokeilee erilaisia verkko- ja älykorttiratkaisuja terveydenhuollon ja sairausvakuutusta hoitavien laitosten väliseen tietojenvaihtoon.
	Suomessa on viime vuosina tuhraantunut työtaisteluiden takia selvästi EU:n keskiarvoa enemmän työpäiviä, selviää Euroopan työmarkkinasuhteiden seurantakeskus Eiron tuoreesta tutkimuksesta.
	Netcardsissa on jo testattu sähköisiä sairausvakuutuskortteja muun muassa Ateenan olympialaisissa 2004, missä Saksan, Ranskan ja Itävallan kisavieraat saivat tarvittaessa hoitoa sähköistä korttia vastaan.
	EU-maista huonoiten vertailussa sijoittui Puola, joka jäi sijalle 51. World Economic Forumin vertailussa oli mukana 117 maata. Heikoimmin vertailussa pärjäsi keskiafrikkalainen Tshad.
	Vuosina 2000-2003 Suomessa menetettiin Eiron mukaan keskimäärin 55 henkilötyöpäivää tuhatta työntekijää kohti vuodessa. EU-maiden keskiarvo on noin 44.
	Suomea Netcards-projektissa edustavat Stakes, Kela, joka huolehtii tietoverkoista ja sairaanhoitopalvelujen kustannuksista sekä Turun yliopistollinen keskussairaala hoitopalveluiden tuottajana.
	Maailmalla vertailu saa paljon huomiota ja vaikuttaa mielikuviin Suomesta.
	Suomi sijoittuu Eiron 22 maan vertailussa kuudenneksi. Pohjoismaista vain Norjassa työtaisteluja oli Suomea enemmän. Ruotsi ja Tanska sijoittuvat EU-maiden keskikastiin.
	Välimeren alueen maat sijoittuivat seuraavasti: Portugali sija 22., Israel sija 27., Espanja sija 29., Kreikka sija 46, Italia sija 47 ja Turkki sija 66.  
	Eiro on Euroopan unionin alaisen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tutkimusosasto.
	EU-komissaari: Kännykän käyttö ulkomailla liian kallista (Helsingin Sanomat 11.07.2005)
	Lahjonnan kiemuroille oma työryhmä
	Selvityksen mukaan eniten työtaisteluita 2000-luvulla on ollut Espanjassa, jossa työtaistelut ovat vieneet henkilötyöpäiviä keskimäärin yli seitsemän kuukauden edestä. Italiassa ja Itävallassa työtaistelut ovat viime vuosina vieneet työpäiviä reilun neljän kuukauden verran.
	(Taloussanomat 23.09.2005)
	EU:n tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding vaatii matkapuhelinoperaattoreita laskemaan ulkomailla soitettujen puhelujen hintoja.
	Lahjontarikosten ilmituloa ja tutkintaa edistämään on perustettu työryhmä. Oikeusministeriön asettaman ryhmän tehtävänä on muun muassa edistää korruptionvastaista toimintaa ja tehdä sitä koskevia aloitteita. Lisäksi työryhmä pyrkii pysyttelemään tilanteen tasalla Suomeen liittyvästä korruptiosta.
	Euroopan komission mukaan ulkomailla soitettujen kännykkäpuheluiden hinnat ovat korkeampia kuin ne olisivat tosiasiallisen kilpailun vallitessa. Lisäksi hinnoittelu on komission mukaan sekavaa.
	Vähiten lakkoiltiin Puolassa, Liettuassa ja Saksassa, joissa työtaisteluiden takia menetettyjä työpäiviä oli vain muutamia.
	EK perää työrauhasäännöstön uusimista
	Komissio aikoo ryhtyä syksyllä 2005 pitämään yllä verkkosivustoa, jolla vertaillaan jäsenvaltioiden operaattoreiden verkkovierailujen hintoja. Verkkovierailu tarkoittaa operaattorien välistä järjestelyä, jonka avulla matkapuhelinliittymää voi käyttää ulkomaisessa verkossa. Tavoitteena on lisätä kilpailua sekä hinnoittelun selkeyttä kuluttajan kannalta.
	Tarkoituksena on muun muassa lisätä yhteiskunnan tietoa korruptiosta sekä vaikuttaa siihen, että valtio- ja kuntasektori ohjeistetaan toimimaan korruption vastaisesti.
	Elinkeinoelämän keskusliitto EK näkee Eiron tutkimuksessa merkkejä siitä, että nykyinen työrauhajärjestelmä on tullut tiensä päähän.
	- Työtaisteluiden määrä kielii siitä, että työrauhajärjestelmämme ei nykyisellään toimi. Esimerkiksi viime vuoden lakoista yli puolet todettiin laittomiksi työtuomioistuimessa, toteaa EK:n asiantuntija Jyrki Hollmén.
	Työryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriöstä. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2007 loppuun saakka.
	SAK taas korostaa, että työtaisteluiden määrä Suomessa on laskenut rajusti parissa viime vuosikymmenessä.
	Ulkomailta kotimaahan soittaminen on EU:ssa halvinta Kyprokselta Suomeen suomalaisella liittymällä, 58 senttiä minuutilta. Kalleinta on soittaa Maltalta Puolaan puolalaisella liittymällä, 5,01 euroa minuutilta.
	Marimekon tulos parani alkuvuonna
	(Taloussanomat 18.08.2005)
	- 1980-luvulla työtaisteluita saattoi olla 1.500-2.000 vuodessa, nyt niitä on enää satakunta. Nyt olemme niin lähellä EU:n keskiarvolukua, etten näe, että Suomessa olisi poikkeuksellisen paljon työtaisteluita, toteaa SAK:n työympäristöosaston johtaja Lauri Lyly.
	Marimekko onnistui parantamaan tulostaan alkuvuonna. Myös liikevaihto kasvoi. Yhtiö pitää arvionsa loppuvuoden kehityksestä muuttumattomana.
	Tilanteen muuttumisesta kuluttajaystävälliseen suuntaan on markkinoilla jo merkkejä, muttei komission mukaan riittävästi.
	Tulos ennen veroja ylsi tammi-kesäkuussa 4,9 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 3,5 miljoonassa eurossa.
	Italialaiset häpeissään Berlusconin Suomi-puheista (Helsingin Sanomat 23.06.2005)
	Osakekohtainen tulos nousi 0,30 eurosta 0,46 euroon. Toisen neljänneksen osakekohtainen tulos parani 0,18 eurosta 0,30 euroon.
	Monet italialaiset näyttävät olevan pahoillaan pääministeri Silvio Berlusconin äskeisten Suomea mollaavien lausuntojen vuoksi. Näin voi päätellä ainakin niistä sähköpostiviesteistä, joita on tullut Italiasta presidentin kansliaan.
	Suomi yhä maailman kilpailukykyisin
	(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2005)
	Liiketulos kasvoi alkuvuonna 40 prosenttia eli 3,5 miljoonasta eurosta 4,9 miljoonaan euroon.
	Suomi on sijoittunut ensimmäiseksi World Economic Forumin kasvukilpailukykyvertailussa. Suomi on listan ykkösenä neljättä kertaa viiden viime vuoden aikana ja kolmatta kertaa peräkkäin. 
	Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia eli 29,5 miljoonasta eurosta 31,3 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto paisui kymmeneksen. Huhti-kesäkuun liikevaihto nousi 15,4 miljoonasta eurosta 16,7 miljoonaan euroon.
	Viesteissä on pahoiteltu italialaisten puolesta Berlusconin käytöstä. Joissain oltiin jopa häpeissään pääministerin puheista.
	Yhdysvallat tulee vertailussa kakkosena. Kolmanneksi listattiin Ruotsi. Kärkikolmikko oli sama viime vuonna.
	Berlusconin mukaan elintarvikevirasto sijoitettiin Italiaan, koska hän hurmasi presidentti Tarja Halosen playboy-taidoillaan. Samalla Berlusconi irvaili huonoa suomalaista ruokaa.
	Erityisesti sisustustuotteiden myynti kasvoi ja tässä kunnostautui varsinkin Pohjois-Amerikka. Toisella neljänneksellä konsernin viennin kasvu nopeutui selvästi.
	Raportin mukaan Suomea on johdettu hyvin makrotalouden tasolla ja julkiset palvelut toimivat hyvin. Yritysten tuottavuus on hyvä, ne hyödyntävät uutta tekniikka ja niissä vallitsee "luovuuden kulttuuri". Vahvuutena nähdään myös alhainen korruptio.
	Presidentti Tarja Halonen ei kuitenkaan halua kommentoida italialaispuheita. Selvää on, ettei presidentin arvovallalle edes sovi ryhtyä samanlaiseen sanailuun.
	Marimekko arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan noin kymmeneksen ja kannattavuuden pysyvän hyvällä tasolla. Tuloskertymä painottuu vuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle.
	Berlusconin esikunnasta on viestitetty, että suomalaiset taitavat olla aika tosikkoja, kun eivät ymmärrä huumoria. Presidentin lähipiiristä kuitenkin vakuutetaan, että huumorintajua kyllä riittää.
	Suomi saa raportissa loistopisteet koulutusjärjestelmästään, julkisen talouden ylijäämästään sekä varautumisestaan väestön ikääntymiseen. Yritysjohtajat pitävät Suomen viranomaisia luotettavina ja julkisia instituutioita tehokkaina.
	Jorma Ollila Shellin hallituksen puheenjohtajaksi (Taloussanomat 04.08.2005)
	Eurooppalaisista yrityksistä 20:en arvokkaimman brändin joukkoon mahtuu lisäksi ranskalainen, laukuistaan tunnettu ylellisyystuotteita valmistava Louis Vuitton.
	Nokian pääjohtajan tehtävän ensi vuoden kesäkuun alussa jättävä Jorma Ollila on nimitetty öljyjätti Royal Dutch Shellin hallituksen puheenjohtajaksi samasta päivämäärästä lähtien.
	Hän seuraa tehtävässä Aad Jacobsia. Shellin pääjohtaja on Jeroen van der Veer.
	Maailman suurin risteilijä vesille Turussa
	Ollila jatkaa ensi vuoden kesäkuun jälkeen myös Nokiassa hallituksen sivutoimisena puheenjohtajana.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005)
	– Odotan innokkaasti yhteistyötä Jeroen van der Veerin ja yhtiön hallituksen kanssa. Tämä on loistava tilaisuus hienossa kansainvälisessä yhtiössä energiateollisuuden käännekohdassa. Odotan mielenkiinnolla, että pääsen mukaan Haagin tiimiin, Ollila toteaa yhtiön tiedotteessa.
	Turussa on laskettu vesille maailman suurin risteilyalus. Aker Finnyards on rakentanut Freedom of the Seas -nimisen loistoristeilijän yhdysvaltalaiselle Royal Caribbean Cruises Ltd. -varustamolle. Alus luovutetaan keväällä 2006 ja sen kaksi sisaralusta vuosina 2007 ja 2008.
	Ollilalle tunnustuspalkinto USA:sta
	(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2005)
	Uusi Tradeka on vähittäiskaupan kolmostilalla Keskon ja S-ryhmän jälkeen, mutta laskee itsensä suurimmaksi lähikauppiaaksi.
	Myös sisaralukset rakennetaan Turun telakalla. Alusten arvo yhteensä on noin 1,8 miljardia euroa. Niiden rakentamisessa Aker Finnyardsilla ja alihankkijoilla kuluu noin 9.000 henkilötyövuotta.
	Nokian pääjohtaja Jorma Ollila saa amerikkalaisen Appeal for Conscience -säätiön tunnustuspalkinnon sitoutumisestaan ympäristönsuojelun, kansainvälisen yhteistyön, suvaitsevaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen.
	Kalevala Koru ostaa Lapponia Jewelryn
	(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2005)
	Kalevala Koru ostaa toisen suomalaisen koruyrityksen Lapponia Jewelryn. 
	Freedom of the Seas purjehtii Karibian vesillä. Alus tuottaa itse energiansa ja juomavetensä sekä puhdistaa jätteensä. Laivan pituus on 339 metriä, ja siihen mahtuu yli 5.700 matkustajaa sekä miehistön jäsentä.
	Palkinto myönnetään Ollilalle kiitoksena Nokian kesäkuussa esittelemästä ympäristöstrategiasta, jossa korostetaan Nokian tuotesuunnittelun ja alihankinnan ympäristöystävällisyyttä.
	Lapponiasta tulee Kalevala Korun kokonaan omistama tytäryritys, ja se säilyy täysin erillisenä osakeyhtiönä.
	Kaupalla on tarkoitus vahvistaa etenkin yrityksen vientiä, mitä Lapponialla on noin 20 maahan.
	Suomalaiset platinaesiintymät kiinnostavat kansainvälisesti
	Säätiön tunnustuspalkinto on aiemmin myönnetty useille raskaan sarjan yritysjohtajille, kuten Hewlett-Packardin Carly Fiorinalle, Deutsche Bankin Josef Ackermannille ja Siemensin Heinrich V. Piererille.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005)
	Kalevala Korun vuosittainen liikevaihto on ollut noin 14 miljoonaa euroa ja Lapponia Jewelryn noin 56 miljoonaa euroa.
	Ainakin osa Pohjois-Suomesta löydetyistä platinaesiintymistä voi johtaa kaivostoimintaan. Oulussa pidetyssä kansainvälisessä platinasymposiumissa todettiin, että esiintymien hyödyntäminen riippuu platinametallien hintakehityksestä.
	Lapponian noin 50 työntekijää siirtyy Kalevala Korun palvelukseen.
	Nokiasta kuudenneksi arvokkain brändi
	(Digitoday 25.07.2005)
	Exel sai tuotantoluvan Kiinassa
	(Digitoday 16.09.2005)
	Virvoitusjuoma Coca-Cola on edelleen maailman arvokkain brändi. Tutkimusyhtiö Interbrand arvioi Coca -Colan liikemerkin arvoksi 56 miljardia euroa.
	Kiinnostavia platina- ja palladium esiintymiä ovat mm. Ranualla, Sodankylässä, Savukoskella ja Koillismaalla.
	Pääministeri Matti Vanhanen osallistui tänään perjantaina Guangzhoussa (Kanton) Etelä-Kiinassa Exelin Shenzhenin toimintojen avajaisseremoniaan. Tilaisuudessa Shenzhenin investointiviraston johtaja luovutti Exelille tuotantotoiminnassa tarvittavan elinkeinoluvan.
	Coca-Colan liikemerkin arvo ei muuttunut viime vuodesta. Viiden arvokkaimman brändin kärkeen ei muutenkaan tullut muutoksia.
	Tradeka sulauttaa Wihurin kauppaketjut omiinsa (Taloussanomat11.08.2005)
	Kuudenneksi arvokkaimmaksi brändiksi nousi kahdeksannelta tilalta Nokia, jonka liikemerkin arvo kasvoi viime vuodesta kymmenen prosenttia 22 miljardiin euroon.
	Tradekan ja Wihurin kauppaketjujen yhdistymisestä jäävät jäljelle vain Siwa-, Valintatalo- ja Euromarket-ketjut. Nykyiset Ruokavarasto-, Sesto- ja Etujätti-myymälät siirtyvät näiden ketjujen yhteyteen noin vuoden kuluessa.
	- Näemme Kaukoidän markkinat erittäin mielenkiintoisina, Exelin toimitusjohtaja Ari Jokelainen toteaa.
	Nokia on ainoa eurooppalainen liikemerkki kymmenen arvokkaimman brändin joukossa.
	- Exel on sitoutunut olemaan globaali toimittaja pääasiakkailleen. Kiinan toimintojen perustaminen on vahva osoitus pyrkimyksistämme palvella asiakkaitamme yhä paremmin sekä länsimaissa että Kaukoidässä.
	Eniten liikemerkkinsä arvoa lisäsivät tänä vuonna brittipankki HSBC, korealainen matkapuhelinvalmistaja Samsung ja yhdysvaltalainen tietokonevalmistaja Apple.
	Tradekan toimitusjohtaja Markku Uiton mukaan myymälän koko ja ympäröivä markkinatilanne ratkaisevat, mihin ketjuun kukin yksittäinen Ruokavarasto, Sesto tai Etujätti siirtyy. Ruokavarastoista osa muutetaan Siwoiksi, osa Valintataloiksi.
	Exelin mukaan Kiinan sijoittumisen tarkoitus on vahvistaa markkinaosuutta kyseisellä uudella markkina-alueella ja kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.
	Brändinsä arvoa menettivät eniten japanilainen elektroniikkayhtiö Sony, yhdysvaltalainen investointipankki Morgan Stanley, saksalainen autonvalmistaja Volkswagen ja yhdysvaltalainen tietotekniikkayhtiö Hewlett-Packard.
	Hän tähdentää, että Tradekan ja Wihurin vähittäiskauppatoimintojen yhdistämisen perustavoite on tehokkuuden kasvattaminen.
	Shenzhenin tehdas tuottaa high tech –tuotteita muun muassa telekommunikaatiosektorille. Alkuvaiheessa päätuotteisto koostuu erilaisista teollisuusprofiileista. Myös urheilutuotteiden jatkojalostusta tullaan sijoittamaan Kiinaan.
	– Keskittymällä kolmeen myymäläbrändiin nykyisen kuuden sijasta pystymme säästämään markkinointikustannuksissa, lisäämään näkyvyyttä ja vahvistamaan asemaamme vähittäiskaupassa, hän toteaa.
	Kymmenen arvokkaimman liikemerkin joukossa on kaksi elintarvikeyritystä. Puolet kärkikymmeniköstä on elektroniikka-alan yrityksiä.
	Nokian jälkeen seuraava eurooppalainen liikemerkki on saksalainen autonvalmistaja Mercedes sijalla 11, jota seuraa sijalla 16 niin ikään saksalainen autonvalmistaja BMW.
	Viking Linen toimitusjohtajan Nils-Erik Eklundin mukaan ruotsinsuomalaiset ja heidän jälkeläisensä ovat edelleen Suomen ja Ruotsin välisen meriliikenteen selkäranka.
	Nokia ja Motorola kukkoina kännykkämarkkinoilla (Taloussanomat 29.07.2005)
	(Helsingin Sanomat 21.06.2005)
	Norjalainen DnB NOR -pankki ja saksalainen NordLB-pankki ovat perustaneet yhteisen pankin Pohjois-Euroopan markkinoille. Sen nimeksi tulee DnB NORD ja se toimii Suomen, Tanskan, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan markkinoilla.
	Nokia ja amerikkalainen Motorola jakavat keskenään yhä suuremman osan maailman matkapuhelinten markkinoista. Eturivin pelurit kasvattivat siivujaan myös toisella neljänneksellä, tutkimusyhtiö Strategy Analytics laskee.
	Uusimmat Ruotsin ja Suomen väliä liikennöivät alukset valmistuivat 1990-luvun alkupuolella.
	Sulake kasvoi nopeimmin Suomessa
	Uudella pankilla on 1.450 työntekijää, yli 100 toimipistettä ja puoli miljoonaa asiakasta. Sen on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi tammikuussa.
	(Digitoday 15.09.2005)
	Nokia kasvatti huhti-kesäkuussa matkapuhelinten markkinaosuutensa 32,3 prosenttiin vuotta aiemmasta 28,5 prosentista. Nokia markkinaosuus parani myös vuoden ensimmäisen neljänneksen 31,2 prosentista. 
	Online-yhteisöihin ja peleihin keskittynyt Sulake Corporation todettiin Suomen nopeimmin kasvaneeksi teknologiayritykseksi Deloitten ensimmäisessä suomalaisessa Technology Fast50 -kisassa. Sulake on kasvanut 8173 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.Fast50-sarjaan otettiin kilpailemaan 50 ehdokasta, ja nuoremmille yrityksille oli tarjolla Rising Star -sarja. Technology Fast50 -kisan voittajat osallistuvat automaattisesti Emea Fast500 -kilpailuun.
	Norjalaispankki omistaa uudesta pankista 51 prosenttia ja saksalaispankki 49 prosenttia. DnB NOR maksaa osuudestaan 157,5 miljoonaa euroa.
	Pääjohtaja Jorma Ollila arvioi yhtiön osavuosikatsauksessa viime viikolla Nokian osuudeksi 33 prosenttia. Ollila sanoi iloitsevansa siitä, että vahvan asemansa ansiosta Nokia pääsee kunnolla hyödyntämään suuruuden etuja kännykkäbisneksessä.
	Suomessa Länsi-Euroopan halvimmat kännykkäpuhelut
	(Helsingin Sanomat 21.06.2005)
	Strategy Analyticsin mukaan maailman kakkonen Motorola kasvatti toisella neljänneksellä osuuttaan 18 prosenttiin vuotta aiemmasta 15,1 prosentista. Ensimmäisellä neljänneksellä Motorolan osuus oli 16,7 prosenttia.
	Suomessa on Länsi-Euroopan edullisimmat matkapuheluhinnat, ilmenee liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä tutkimuksesta.
	Vuosittain liikkeenjohdon konsultoinnin asiantuntija Deloitte julkistaa viisisataa Emea-alueen nopeimmin kasvavaa teknologiayritystä. Kisaan saavat osallistua vähintään viisi vuotta toimineet yritykset, ja voittaja valitaan viiden vuoden liikevaihdon prosentuaalisen kasvun perusteella.
	Suomessa puheluiden hinnat laskivat maaliskuussa yli kolmanneksen viime vuodesta. Pudotus oli suurin tutkituista maista. Sveitsiä lukuun ottamatta puheluiden hinnat halpenivat myös muissa maissa. Hintavertailussa oli mukana EU:n 15 vanhaa jäsenmaata sekä Islanti, Norja ja Sveitsi.
	Kolmanneksi sijoittuneen eteläkorealaisen Samsungin osuus supistui 13 prosenttiin edellisvuoden 14,3 prosentista. Neljännen sijan valtasi niin ikään korealainen LG Electronics 6,4 prosentilla. Sony Ericssonin markkinaosuus oli 6,3 prosenttia.
	Sulake mainitsee moninkertaistaneensa liikevaihtonsa perustamisvuotensa 2000 jälkeen alkaen ensimmäisestä 165 000 euron liikevaihdosta viime vuoden 13,7 miljoonan euron liikevaihtoon. Menestyksekkään alkuvuoden johdosta tämän vuoden liikevaihdon odotetaan jälleen kaksinkertaistuvan.
	Suomessa tutkitun puhelupaketin hinta oli 19,90 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi edullisimmassa maassa Luxemburgissa hintakorin arvo oli 21,20 euroa. Kallein oli Sveitsi, jossa puheluista joutui maksamaan 56,50 euroa.
	Finnairille kehuja Saksassa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 37/2005)
	Sulakkeen päätuote on nuorille suunnattu Habbo Hotel -pelimaailma, joka on toiminnassa 16 maassa neljällä eri mantereella. Vielä tämän vuoden aikana lanseerataan Habbo Hotel myös Kiinassa. Pelimaailman lisäksi Sulake laajentaa Habbo-nuorisobrändiään mobiilipuolelle, animaatioon ja reaalimaailman tuotteisiin.
	Finnair on valittu saksalaisen talouslehden Capitalin lukijakyselyssä parhaaksi lentoyhtiöksi Euroopan liikenteessä. Yhtiö sai parhaat pisteet hinta-laatusuhteessa, palvelussa, siisteydessä ja täsmällisyydessä.
	Tutkimus tehtiin nyt viidettä kertaa.
	Tietoliikennealan järjestöt esittivät viime viikolla huolensa alan kovasta hintakilpailusta. Niiden mukaan ylikuumentunut hintakisa vaikeuttaa pitkäjänteisiä verkkoinvestointeja.
	Kyselyyn vastasi tuhat lehden lukijaa.
	Kiinteät ylipainohinnat Finnairin Euroopan-lennoille 
	Sulakkeella on toimisto neljässätoista maassa ja maailmanlaajuisesti yli 210 työntekijää.
	Finlux jätti konkurssihakemuksen
	(Suomen Sillan Uutisviikko 24/2005)
	(Taloussanomat 19.09.2005)
	ITviikon kanssa yhteistyössä tehdyssä kasvulistauksessa kärkisijoille sijoittuivat myös suurelle yleisölle tuntemattomammat säteilyantureita valmistava Detection Technology (viiden vuoden kasvu 3059 prosenttia) ja ohjelmistotestaus- ja -kehitysyritys Flander (1054 prosenttia), Deloitte tiedottaa.
	Finnair on muuttanut matkatavaroiden ylipainosta perittäviä maksuja Euroopan lennoilla. Uusi hinnoittelu perustuu kiinteään ylipainomaksuun, kun aiemmin maksu määräytyi lennon pituuden mukaan.
	Turkulainen tv-tehdas Finlux menee konkurssiin. Yrityssaneerauksen selvittäjä kertoi tänään jättäneensä Turun käräjäoikeudelle saneerauksen keskeytyshakemuksen. Finlux on ollut yrityssaneerauksessa keväästä lähtien.
	Finnairin mukaan etuna on nyt se, että asiakas pystyy etukäteen laskemaan matkatavaroiden ylipainosta aiheutuvan maksun. Uusi ylipainomaksu on Eurooppaan lennettäessä 5 euroa kilolta. Viron, Latvian, Tukholman ja Pietarin lennoilla maksu on 23 euroa kilolta. Lisäksi golflaukuille tulee oma kiinteä hinnoittelu.
	3−4 vuotta toimineille yrityksille tarkoitetun Rising Stars -sarjan voitti tietoliikenneverkkojen optimointiin ja hallintapalveluihin erikoistunut BaseN kolmen vuoden kasvuprosentilla 685. Seuraaville sijoille ylsivät ohjelmistotalo Reaktor Innovations ja terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorin tietoliikenne- ja ohjelmistopalveluita tuottava Mawell.
	Finluxin mukaan konkurssihakemus jouduttiin jättämään, koska yhtiö ei pitkään jatkuneista neuvotteluista huolimatta saanut tarvitsemaansa lisärahoitusta.
	- Haimme viimeiseen saakka rahoitusta sekä kotimaasta että ulkomailta, kertoo toimitusjohtaja Harri Launonen.
	Uudistus ei koske Finnairin kaukoreittejä, joilla kuljetetaan paljon rahtia.
	Finluxilla on velkaa lähes 50 miljoonaa euroa ja velkojia on noin 900. Suurimmat velkojat ovat Teollisuussijoitus yli kymmenellä miljoonalla ja Finnvera noin kymmenellä miljoonalla eurolla. Yhtiö työllistää Turussa 425 henkilöä. Tehtaan tuotantopuolen työntekijät ovat olleet lomautettuna viime joulukuusta lähtien.
	- Jatkuva, viisi vuottakin kestänyt kasvu kuvaa yrityksen kykyä selvitä globaalissa taloudessa. Yritysten kasvulla on tärkeä työllistävä vaikutus ja se mahdollistaa teknologia-alan kehittymisen.
	Ruotsinlaivat kulkevat tappiolla
	(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2005)
	- Fast 50 -ohjelman tavoitteena on tukea suomalaisten teknologiayritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia, edistää niiden näkyvyyttä ja luoda yhteyksiä yritysten välille, Deloitten teknologia-, media- ja telekommunikaatiotoimialan johtaja Ilkka Yli-Ojanperä sanoo.
	Silja ja Viking Line ovat ajautuneet miljoonien eurojen tappiokierteeseen, kertoo Ylen Aamu-tv. Syinä tappioihin ovat tax-free-kaupan loppuminen, kova hintakilpailu ja kallistunut polttoaine. Viron EU-jäsenyyden myötä tax-free-myynti Suomen ja Viron välillä loppui. Suomen alkoholiveron kevennys pakotti myös varustamot laskemaan viinan hintoja.
	Rahoitusneuvotteluissa Finlux yritti järjestää noin viiden miljoonan euron käyttöpääomalainan vuodeksi, jotta toiminta saataisiin taas käyntiin.
	Ammattikorkeakoulujen nettihaku avattu
	Yhtiön suurin omistaja on Helmet Business Mentorsin rahastot 38 prosentin osuudella. Vajaa kolmannes on yhtiön johdolla.
	(Suomi.fi 19.09.2005)
	Opetusministeriö suosittelee, että kunnissa harkittaisiin koulutyön aloittamista mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen tammikuun alussa, jolloin säästyneitä lomapäiviä voitaisiin lisätä pääsiäisen yhteyteen ja syyslomaan. 
	Ammattikorkeakoulujen nettihaku avattiin maanantaina, opetushallitus kertoo. Yhteishaku tammikuussa alkaviin ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin kestää kaksi viikkoa. 
	Finlux on kehitellyt integroitua digitaalitelevisiota, mutta yhtiö ajautui vaikeuksiin ennen kuin se saatiin tuotantoon. Tällaisessa televisiossa ei tarvita erillistä sovitinta digitaalisten ohjelmien vastaanottoon. 
	Säännösten mukaan perusopetuksessa on lukuvuodessa 190 työpäivää. Lukuvuoden alkamispäivä on kuntien päätettävissä. 
	Ammattikorkeakouluun haetaan ensisijaisesti verkon kautta. Palvelu on auki ympäri vuorokauden aamuyön huoltokatkoa lukuun ottamatta. Hakijan ei tarvitse allekirjoittaa tai postittaa netissä täyttämäänsä hakemusta. 
	Analogiset televisiolähetykset lopetetaan Suomessa vuoden 2007 elokuun lopussa.
	Ulkomaalaisten opiskelijoiden ehdotetut lukukausimaksut tuntuvia
	Jokainen hakija voi pyrkiä neljään ammattikorkeakouluun. Halutessaan hakija saa sähköpostitse vahvistuksen hakemuksensa vastaanottamisesta. Nettipalvelu ilmoittaa myös sen ammattikorkeakoulun toimiston yhteystiedot, josta voi tarvittaessa kysyä lisätietoja. 
	Peruskoululaisten lukutaito erinomainen
	(Suomen Sillan uutisviikko 34/2005)
	(Helsingin Sanomat 22.09.2005)
	Opetusministeriön työryhmä ehdottaa lukukausimaksuja EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleville korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille. Esityksen mukaan maksut astuisivat voimaan 1.8.2007, ja ne olisivat 3.500 – 12.000 euroa lukuvuodelta. Maksu ei koskisi jatkotutkintoja suorittavia.
	Suomalaiset peruskoululaiset sijoittuvat kansainvälisessä lukutaitovertailussa aivan huippuluokkaan. Poikkeuksellista on myös lukutaidon tasaisuus. Erot koulujen ja oppilaiden välillä ovat pieniä. Tulosten mukaan lukutaidon vaihtelusta vain alle kuusi prosenttia selittyi koulujen välisillä tasoeroilla.
	Nettipalvelu opastaa käyttäjää kohta kohdalta täyttämään juuri oikeat tiedot. Näin varmistetaan esimerkiksi se, että valinnassa otetaan huomioon kaikki pisteet, joihin hakija on koulumenestyksensä ja työkokemuksensa perusteella oikeutettu. 
	Korkeakoulujen maksuista saama lisätulo ei pienentäisi niiden perusrahoitusta.
	Kansainvälisesti lukutaidon vaihtelu koulujen välillä on Suomessa erittäin pientä. Ruotsissa noin kahdeksan prosenttia vaihtelusta selittyy koulujen välisillä tasoeroilla. Saksassa vastaava luku on peräti 48 prosenttia.
	Työryhmän mukaan opetusministeriön, Sitran ja elinkeinoelämän olisi myönnettävä apurahoja lahjakkaille ulkomaisille opiskelijoille.
	Yhteishaussa on jaossa 2 400 aloituspaikkaa. Odotettavissa on, että koulutukseen hakee edellisvuosien tapaan ainakin viisinkertainen määrä nuoria paikkoihin nähden. 
	Vahvistuksen suomalaisten hyvästä lukutaidosta antaa Jyväskylän yliopistossa valmistunut väitöstutkimus. Se analysoi Pisa-tutkimuksen aineistoa. Otoksessa on yli 4 800 oppilasta ja 155 koulua. Vertailu koskee peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaita.
	Esityksessä toivotaan korkeakoulujen myös parantavan ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointia ja kehittävän vieraskielistä opetusta.
	Lisätietoja: Opetushallituksen tiedote
	www.oph.fi/pageLast.asp?path=1,434,44632 ja Ammattikorkeakoulujen nettihaku
	www.amkhaku.fi
	Tampereen yliopiston ylioppilaskunta ehti jo ilmoittaa vastustavansa lukukausimaksuja. Tamyn mukaan lukukausimaksut luovat eriarvoisuutta yliopiston sisälle ja vähentävät suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaa ulkomailla. Viidessä yliopistossa tehdyn kyselyn mukaan 60 prosenttia ulkomaalaisista opiskelijoista ei suostuisi maksamaan opinnoistaan Suomessa.
	Yliopistoihin aiempaa vähemmän hakijoita
	Väitöskirja antaa tunnustusta suomalaiselle peruskoululle ja opettajille. Koulujärjestelmä on pystynyt tukemaan heikommin menestyviä.
	(Suomi.fi 30.06.2005)
	Syksyllä alkavaan yliopistokoulutukseen oli hieman viime vuotta vähemmän hakijoita, opetushallitus tiedottaa. Yliopistoon pyrki kevään ja kesän aikana noin 60 000 henkilöä, mikä on parisen tuhatta vähemmän kuin vuosi sitten. 
	Viisi suomalaista yliopistoa 500 parhaan joukossa (Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005)
	Shanghailaisyliopiston laatimalla rankinglistalla maailman 500 parhaista yliopistosta on viime vuoden tapaan viisi suomalaista yliopistoa. Niistä Helsingin yliopisto oli korkeimmin sijoittunut eli sijalla 76. Viime vuodesta sijoitus laski neljä pykälää. Muut listalle päässeet suomalaisyliopistot ovat Turun yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Oulun yliopisto.  Lista julkaistiin tänä vuonna kolmannen kerran. Ensimmäisenä vuotena listalle pääsi myös Kuopion yliopisto.
	Yhä useampi vaihto-oppilas valitsee Suomen
	Hakijamäärät laskivat lähes kaikilla koulutusaloilla. Vain liikunta- ja lääketieteellinen sekä musiikki ja terveystieteet kasvattivat hakijamääriään. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 24/2005)
	Entistä useampi vaihto-oppilas haluaa tulla Suomeen, kertoo Suomen Youth For Understanding -järjestö (YFU). Pelkästään YFU:n kautta Suomeen tulee ensi lukuvuonna yli 60 nuorta.
	Yli viidennes hakee humanistiselle alalle. Seuraavaksi suurimmat alat ovat yhteiskuntatieteellinen ja luonnontieteellinen. 
	Sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut julkistavat syksyllä alkavien koulutusten valintatulokset viimeistään 22. heinäkuuta. 
	Järjestön mukaan Suomi-innostusta ovat lisänneet suomalaisen koulutusjärjestelmän saama kansainvälinen tunnustus ja maailmalla näkyvät suomalaiset ilmiöt, kuten mm. suomalaismuusikot ja -urheilijat. Suomeen tulee vaihto-oppilaita joka puolelta maailmaa. Ehdottomasti suurin vaihto-oppilasryhmä ovat saksalaiset, joita on Suomeen hakeutuvista yli puolet.
	Koululaisten kesäloman alku säilyy ennallaan
	Kahdenkymmenen parhaan yliopiston joukossa on 17 yhdysvaltalaista opinahjoa sekä Cambridge (2.), Oxford (10.) ja Tokio (20.).  Pohjoismaiden parhaaksi yliopistoksi rankattu Tukholman karoliininen instituutti nousi listalla pykälän eli 45. sijalle. Parhaiden listalle pääsi 11 yliopistoa Ruotsista, viisi Tanskasta ja neljä Norjasta.
	(Suomi.fi 24.05.2005) 
	Koululaisten kesäloman alku säilyy ennallaan, opetusministeriö kertoo. Ministeriön tekemän selvityksen mukaan koululaisten kesäloman alkamisajankohtaan ei ole syytä puuttua. 
	Uudet opetussuunnitelmat käyttöön
	(Suomi.fi 12.08.2005)
	"Selvitys tukee näkemystäni siitä, että lapsilla pitää olla mahdollisuus pitkään kesälomaan juuri valoisan vuodenajan aikaan. Nykyinen opetukseen käytetty aika tuottaa kansainvälisesti vertaillen hyviä ja tasaisia oppimistuloksia", opetusministeri Tuula Haatainen sanoo. 
	Institute of Higher Education Shanghain Jiao Tongin yliopistossa on käyttänyt rankkausperusteina mm. Nobel-palkintoja, tutkijoitten siteerauksia johtavissa lehdissä biotieteissä, lääketieteessä, luonnontieteissä, tekniikassa ja yhteiskuntatieteissä, artikkeleita Nature- ja Science-lehdissä 20002004 sekä vuoden 2004 viittausindeksejä. Lisäksi on huomioitu yliopiston suuruus.
	Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lähes kaikissa peruskouluissa, opetushallitus kertoo. Kehittämiskohteita ovat oppimisen tuki ja erityisopetus. 
	Lähes kahdeksankymmentä prosenttia peruskouluista aloittaa lukuvuoden uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. 
	Haatainen esittää, että peruskoululaisten hiihtolomia porrastettaisiin tasaisemmin viikoille 8-10. Nykyisin yli 500 000 koululaisen hiihtoloma keskittyy helmi-maaliskuun vaihteeseen kahden viikon ajalle. Säädösmuutos vähentäisi talvimatkailun ruuhkautumisesta aiheutuvia ongelmia. 
	Uusien opetussuunnitelmien mukaan työskennellään yleensä 1-8 luokilla. Yhdeksänsistä luokista valtaosa eli reilut kuusikymmentä 
	Reijo Kela on lukuisissa tanssiteoksissaan käyttänyt lähtökohtana kalevalaisia teemoja ja mytologiaa. Kalevalaisuutta on myös luonnon korostuminen Kelan esiintymisissä. Aikaisemmin Kela on palkittu mm. Pro Finlandia -palkinnolla 1993 ja Tanssitaiteen valtionpalkinnolla 1996. 
	prosenttia siirtyy uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen syksyllä 2006. 
	Pääosa maamme 573 200 peruskoululaisesta ja 34 500 lukiolaisesta aloittaa uuden lukuvuoden ensi maanantaina tai tiistaina. Koulutielle lähtee 57 200 ekaluokkalaista. Koulunsa aloittavien ikäluokka on noin 2 500 pienempi kuin vuosi sitten. 
	Kirjoituskilpailu Tiina-sarjan kunniaksi
	Valtion 15-vuotinen taiteilija-apuraha hänelle myönnettiin 1995.
	(Suomen Silllan Uutisviikko 36/2005)
	Opetushallituksen verkkosivut www.oph.fi 
	Joka viides vuosi jaettava Elias Lönnrot –palkinto annetaan suomalaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle tai taiteilijalle, jolla on ansiokkaita suorituksia Kalevalaan, Kantelettareen tai Lönnrotiin liittyen. 
	Kirjailija Anni Polvan Tiina-sarjan ensimmäisen osan julkaisemisesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Karisto Oy järjestää kirjoituskilpailun, jossa etsitään raikasta ja modernia tyttökirjaa 1216-vuotiaille lukijoille. Palkinto on 5 000 euroa.
	Peruskoulujen määrä vähenee
	(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2005)
	Opetushallituksen mukaan peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja on ensi lukuvuonna 87 vähemmän kuin vuosi sitten. Koulujen katoaminen johtuu ikäluokkien pienenemisestä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 7-vuotiaita on tänä vuonna 2 500 vähemmän kuin viime vuonna. Ensimmäisen luokan aloittaa tänä syksynä hieman yli 57.000 oppilasta Lakkauttamisten ja yhdistämisten kohteena ovat arviolta alle 50 oppilaan koulut. Perusopetusta antaa Suomessa 3.570 koulua.
	Vuodesta 1985 lähtien palkinnon ovat saaneet kanslianeuvos Väinö Kaukonen, ohjaaja Paavo Liski, muusikko, professori Heikki Laitinen sekä professori Lauri Honko.
	Käsikirjoitukset tulee lähettää Karistolle Hämeenlinnaan 31.5.2006 mennessä.
	Tiina-sarjassa ilmestyi 29 kirjaa, joita on myyty yhteensä noin miljoona kappaletta. Sarjan viimeinen osa ilmestyi vuonna 1986.
	Merikanto-laulukilpailun voitti Essi Luttinen
	(Helsingin Sanomat 03.07.2005)
	Mäntyharjun kirkossa sunnuntaina käydyn kansallisen Merikanto-laulukilpailun voitti mezzosopraano Essi Luttinen. Toisen palkinnon sai baritoni Jussi Ziegler ja kolmannen sopraano Ilona Jokinen. Voittajat palkittiin rahapalkinnoin ja kuvanveistäjä Ukri Merikannon veistoksin.
	Kuusi suomalaistuotetta kilpailee designpalkinnosta 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2005)
	Useimmat koulut aloittavat syyslukukautensa elokuun puolivälissä.
	Kuusi suomalaistuotetta on ehdolla maailmanlaajuisen Index-designpalkinnon saajaksi. Ehdolla ovat Lappset Groupin leikkipaikkavälineet, Fiskarsin monitoimioksasaksileikkurit, Polar Electron ulkoilutietokoneet, Woodnotesin säilytysastiat, Turbo stoven keitin ja Paola Suhosen suunnittelema Syöpä-design. Lappseti Axiom-leikkipaikkavälineet voittivat aiemmin tänä vuonna Fennia Prize 2005 -palkinnon.
	Professori Ilkka Hanski Royal Societyn jäseneksi (Suomen Sillan Uutisviikko 31/2005)
	Taidekeskus Salmelan järjestämä Merikanto-kilpailu käytiin nyt toista kertaa. Vuonna 2001 voiton vei baritoni Tommi Hakala.
	Akatemiaprofessori Ilkka Hanski on toisena suomalaisena kautta aikojen kutsuttu arvovaltaisen brittiläisen tiedeakatemian Royal Societyn jäseneksi.
	Kilpailun tarkoitus on tehdä tunnetuksi Oskar ja Aarre Merikannon musiikkia sekä tarjota ponnahduslauta nuorille laulajille.
	Osallistujia oli tänä vuonna kaikkiaan 69, joista sunnuntain välierään valittiin nauhojen perusteella 16. Illan finaalissa lauloi kahdeksan nuorta laulajaa.
	Vuonna 1660 luonnontieteitä edistämään perustettu Royal Society on maailman vanhin jatkuvasti toimiva tiedeakatemia. Kuuluisimpia Royal Societyn jäseniä ovat mm. Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, James Watson ja Stephen Hawking.
	Palkinto jaetaan syyskuussa Tanskassa. Kilpailussa etsitään elämisen laatua merkittävästi parantavia tuotteita. 500 ilmoittautuneesta tuotteesta jatkoon on hyväksytty noin sata.
	Susanna Mälkki sai huippupestin Pariisiin
	(Helsingin Sanomat 09.06.2005)
	Edellisen suomalaisen jäsenyydestä on jo aikaa 264 vuotta. Tuolloin filosofi Johan Welin kutsuttiin seuran jäseneksi.
	Luonnotar-palkinto Seppo Kimaselle
	Kapellimestari Susanna Mälkki (s. 1969) on valittu kuuluisan ranskalaisen nykymusiikkiryhmän Ensemble Intercontemporainin musiikilliseksi johtajaksi. Ryhmän perusti säveltäjäkapellimestari Pierre Boulez 30 vuotta sitten. Sitä rahoittaa Ranskan kulttuuriministeriö.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 36/2005)
	Professori Ilkka Hanskin valinnan perusteina oli hänen ansioitunut työnsä populaatioiden kannanvaihtelun, syklisen populaatiodynamiikan ja eliöyhteisöjen rakenteen tutkimuksen edistämiseksi. Valinnan tekivät tiedeakatemian jäsenet. Hanski on arvostettu ekologi, joka on saanut mainetta populaatiobiologian tutkimuksillaan. Hän on tunnettu erityisesti Ahvenanmaan täpläverkkoperhosilla tehdyistä populaatio- ja evoluutiobiologisista tutkimuksista.
	Tämänvuotisen Luonnotar-tunnustuspalkinnon on saanut Kuhmon Kamarimusiikin perustaja, Lontoon Suomi-instituutin johtaja, sellisti, professori Seppo Kimanen. Palkinto on 15 000 euroa ja saajan valitsi professori Lasse Pöysti.
	Mälkin kolmivuotinen kausi alkaa syksyllä 2006. Hän seuraa tehtävässä Jonathan Nottia, joka toimi johtajana vuoteen 2003 ja jatkaa päävierailijana vuoteen 2006.
	"Kimasen tekemä työmäärä kotimaassa ja maailmanlaajuisesti on käsittämättömän suuri. Hänen sitkeytensä ja kestävyytensä luomallaan foorumilla ansaitsevat varauksettoman kunnioituksen. Hän on luonut kansainvälisen musiikkimaailman verkoston, josta Suomen koko kulttuurielämä on saanut ammentaa", Lasse Pöysti perusteli valintaansa.
	Sibelius-mitali ylikapellimestari Osmo Vänskälle (Suomen Silllan Uutisviikko 36/2005)
	Museoväki vie netissä kulkijan muinaiseen Helsinkiin (Helsingin Sanomat 09.06.2005)
	Sibelius-Seura on myöntänyt seuran mitalin Sinfonia Lahden ylikapellimestarille Osmo Vänskälle hänen ansioistaan Sibeliuksen musiikin esittäjänä sekä Suomessa että ulkomailla. Konserttiesiintymisten lisäksi Vänskä on levyttänyt Sinfonia Lahden kanssa laajalti Sibeliuksen musiikkia, mm. kaikki tämän sinfoniat. Kyseiset Sibelius-levytykset ovat saaneet useita kansainvälisiä palkintoja.
	Museovirasto julkisti torstaina yhdessä Helsingin kaupunginmuseon kanssa internetsivuston nimeltä Kurkistuksia Helsingin kujille http://www.nba.fi/helsinginarkeologiaa/, joilla kerrotaan Helsingin Vanhassa kaupungissa ja keskustassa tehdyistä arkeologisista kaivauksista ja löydöistä.
	Joka toinen vuosi annettavan Luonnotar-palkinnon jakaa Puu kulttuurissa ry. Ensimmäisen Luonnotar-palkinnon vuonna 2001 sai muusikko, Kihaus-festivaalin perustaja Sari Kaasinen ja vuonna 2003 kapellimestari Osmo Vänskä.
	Netissä kulkija ohjataan kaivauksille kartan avulla. Nykykartalle on viety kaivauskohdat ja lisäksi sen päälle on asemoitu vanhat kartat vuosilta 1696/1707, 1721 ja 1810.
	Mitali, jonka on suunnitellut taiteilija Eila Hiltunen, luovutettiin Vänskälle Sinfonia Lahden kuudennen kansainvälisen Sibelius-festivaalin yhteydessä.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2005)
	Tämän vuoden Elias Lönnrot -palkinnon on saanut tanssija ja koreografi Reijo Kela. Kajaanin kaupungin myöntämä palkinto on suureltaan 4 200 euroa.
	Näkymät kertovat Helsingin kortteleiden muodosta ja kaupungin kasvusta vuosisatojen mittaan. Kaivausten esittelyjen kautta syntyy kuva Helsingin historiasta ja monista jo kadonneista paikoista ja rakennuksista. Kiinnostavimmat esinelöydöt näytetään kuvina ja kaivauksissa saatua tietoa kaupunginmuseo esittelee havainnollisesti muun muassa sarjakuvien muodossa.
	Lasse Rantanen on Vuoden graafikko
	(Suomen Sillan Uutisviikko 37/2005)
	Graafinen suunnittelija Lasse Rantanen (s. 1966) on valittu Vuoden graafikoksi 2005. Rantanen on työskennellyt monella visuaalisen viestinnän ja suunnittelun osa-alueella. Hän tekee lehtikuvituksia mm. Helsingin Sanomille sekä toimii lehtien ulkoasusuunnittelijana ja -kouluttajana.
	Suomalaisista yhteistyötä on ollut Nightwishin ja Apocalyptican kanssa.
	Louhimies ja elokuvan tuottaja Markus Selin ryhtyvät neuvottelemaan elokuvan Venäjän-jakelusta tällä viikolla.
	The Rasmukselle platinaa jo ennakkoon
	(Suomen Silllan Uutisviikko 36/2005)
	Gourmet Club palkittiin New Yorkissa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005)
	The Rasmuksen uusi albumi Hide From The Sun on jo ennakkoon ylittänyt 37 500 myydyn kappaleen platinalevyrajan. Yhtyeen edellistä albumia Dead Letters on myyty Suomessa noin 80 000 ja maailmanlaajuisesti 1,5 miljoonaa.
	Rantanen on palkittu aiemmin muun muassa Mikkelin kuvitustriennaalissa, Vuoden huiput –kilpailussa 2002 ja Society of Newspaper Designers -järjestön hopea- ja pronssimitalilla ja kunniamaininnalla.
	Juha Wuolijoen ohjaama Gourmet Club on palkittu New Yorkissa, jossa se valittiin Long Island Film Festivalin parhaaksi ulkomaiseksi elokuvaksi.
	Palkinnon jakaa graafisen suunnittelun ammattilaisten järjestön Grafian hallitus.
	Aiemmin Wuolijoen filmi on palkittu TV-festivaalilla Monte Carlossa parhaasta käsikirjoituksesta. Jyväskylän Media & Message –tapahtumassa Gourmet Club oli fiktiosarjan toinen. Elokuva julkaistiin DVD:llä huhtikuussa.
	Äideistä parhain on Suomen Oscar-ehdokas
	(Suomen Silllan Uutisviikko 36/2005)
	Jarno Viitala on Vuoden nuori suunnittelija
	(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005)
	Ohjaaja Klaus Härön elokuva Äideistä parhain on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi. Suomen Oscar-raati, joka käsittää elokuva-alan ammattilaisia, teki valintansa yhdeksän ehdokkaan joukosta.
	Tämänvuotisen Vuoden nuori suunnittelija –kilpailun on voittanut Jarno Viitala, 29, Taideteollisesta korkeakoulusta. Tuomariston mukaan kilpailun voittanut asukokonaisuus lainaa vaikutteita sota-ajalta, mutta se rikkoo samaan aikaan perinteitä.
	Heinähattu ja Vilttitossu valloittavat Japania
	(Suomen Sillan Uutisviikko 34/2005)
	Heikki Hietamiehen samannimiseen romaaniin vapaasti pohjautuva elokuva kertoo 9-vuotiaasta pojasta, jonka äiti lähettää sotalapseksi Ruotsiin. Elokuvan on tuottanut MRP Matila Röhr Productions. Äideistä parhain saa ensi-iltansa kotimaassa 30. syyskuuta ja Ruotsissa myöhemmin tänä syksynä. Parhaillaan Äideistä parhain nähdään suomalaisena elokuvana Toronton kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla Kanadassa.
	Kaisa Rastimon ohjaama ja Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoihin perustuva elokuva Heinähattu ja Vilttitossu tulee laajaan kaupalliseen levitykseen Japanin elokuvateattereihin lokakuussa. Tokion lisäksi elokuva nähdään yhdeksässä muussa kaupungissa. Kohderyhmänä ovat nuoret, alle kolmikymppiset naiset.
	Viitalan MUSE-asukokonaisuuteen kuuluu naisten päällystakki, kauluspaita ja shakkikuvioinen printtihame. Materiaaleina on käytetty pellavaa, mikrokuitupolyesteria ja viskoosi-puuvillasekoitetta.
	Vuoden nuori suunnittelija valitaan vuosittain Helsingin muotimessujen yhteydessä. Palkinnoksi keväällä taiteen kandidaatiksi valmistunut Viitala saa 5 000 euroa Suomen Messusäätiöltä sekä oman osaston muotimessuille 19.22. elokuuta.
	Kaisa Rastimon mukaan Japanin-levitys on yksi merkittävistä tapahtumista hänen urallaan.. Elokuvan japanilainen levittäjä on Ansur Pictures.
	Klaus Härö muistetaan mm. elokuvastaan Näkymätön Elina, joka on palkittu lukuisilla palkinnoilla.
	Muut elokuvat Suomen Oscar-ehdokkaiksi olivat Eläville ja kuolleille, Game Over, Keisarikunta, Koti-ikävä, Kukkia ja sidontaa, Onnen varjot, Paha maa ja Pelikaanimies.
	Heidi Helavirta Lahden Muotoiluinstituutista sai raadilta kunniamaininnan.
	Max Payne Hollywood-elokuvaksi
	(Suomen Sillan Uutisviikko 27/2005)
	Useissa suunnittelukilpailuissa menestynyt Viitala edustaa Suomea syyskuussa Italiassa järjestettävässä kansainvälisen suunnittelukilpailun finaalissa.
	Suomalaisesta Max Payne -tietokonepelistä tehdään Hollywood-elokuva.  Elokuvan tuottaa 20th Century Fox -yhtiö.
	Oscar-palkinnoista vastaava elokuva-akatemia eli Academy of Motion Picture Arts and Sciences. AMPAS pyytää vuosittain elokuvia tuottavilta mailta ehdokkaan parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-kilpailuun. 
	Suomalaisen Remedy Entertainment -yhtiön Max Payne -peli valmistui vuonna 2001. Pelin sankarina on newyorkilainen poliisi. Tuottajat uskovat elokuvan mahdollisuuksiin, sillä pelin ensimmäinen osa myi Yhdysvalloissa yli viisi miljoonaa kappaletta ja kakkososa hieman alle miljoona kappaletta.
	Oopperalaulaja Usko Viitanen kuollut
	(Suomen Sillan Uutisviikko 24/2005)
	Viiden parhaan joukkoon päässeet elokuvat ilmoitetaan tammikuun lopussa. 
	Oopperalaulaja, baritoni Usko Viitanen on kuollut. Hän menehtyi maanantaina kotonaan Helsingissä pitkäaikaisen sairauden murtamana 76-vuotiaana.
	Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä pääsi finaaliin vuonna 2002
	Elokuvan tuottavat Scott Faye ja Julie Yorn. Ohjaajasta ja näyttelijöistä ei vielä ole tietoa.
	Paha maa ehdolla Euroopan parhaaksi elokuvaksi (Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005)
	Viitanen aloitti uransa 1950-luvulla ja kuului Suomen kansallisoopperan solistikuntaan vuosina 1959-1981. Hän tuli tunnetuksi etenkin Puccinin ja Verdin oopperoista. Suomalaisista oopperoista hänet muistetaan erityisesti tulkinnoistaan Ratsumiehessä ja Punaisessa viivassa.Viitaselta ilmestyi muistelmateos Laulujen lunnaat vuonna 1985. Viime vuonna häneltä ilmestyi kokoelma italialaisia aarioita ja suomalaisia lauluja.
	Vuonna 1995 perustettu espoolainen Remedy Entertainment myi pelin oikeudet jo pari vuotta sitten amerikkalaiselle Rockstar-yhtiölle.
	Aku Louhimiehen ohjaama elokuva Paha maa on ehdolla Euroopan parhaaksi elokuvaksi 2005. Muut Euroopan elokuvapalkintoehdokkaat julkistetaan marraskuun alussa, ja palkinnot luovutetaan Berliinissä 3. joulukuuta.
	Suomalainen Star Wreck -elokuva julkaistu internetissä (Sektori.com 01.10.2005)
	Pahan maan ensi-ilta oli Suomessa 14. tammikuuta. Elokuvan on tuottanut Solar Films. 
	Suomalainen Star Wreck -elokuvasarja on päässyt seitsemänteen osaan elokuvalla Star Wreck: In the Pirkinning. Sarjan luoja Samuli Torssonen teki sarjan ensimmäisen elokuvan jo vuonna 1992, josta on useiden väliosien kautta päästy nyt julkaistavaan kokoillan elokuvaan. Täysin harrastelijavoimin tehty elokuva on ollut valmisteilla seitsemän vuotta. Vaikka tekijöinä ovat harrastelijat, niin elokuvan laatu on silti oikean elokuvan näköistä. Elokuvan voi ladata ilmaiseksi elokuvan kotisivuilta. 
	Elokuvat kilpailevat kahdeksassa sarjassa, jotka ovat elokuva, ohjaus, naispääosa, miespääosa, kuvaus, käsikirjoitus, lavastus ja leikkaus. 
	Antti Jokinen ohjaa Missy Elliottin videon
	(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005)
	Yhdysvaltalainen rap-artisti Missy Elliot on valinnut Antti Jokisen uusimman musiikkivideonsa Teary Eyedin ohjaajaksi. Videon käsikirjoitus on Jokisen ja artistin yhteinen.
	Elokuvapalkinto myönnetään nyt 18. kerran.
	Paha maa voitti kakkospalkinnon Moskovassa (Suomen Sillan Uutisviikko 26/2005)
	Jokinen, 37, on aikaisemmin kuvannut Missy Elliotin duetot Beyoncé Knowlesin ja Tweetin kanssa. Yhdysvalloissa asuva Jokinen on viime vuosina tehnyt videoita lukuisille maailmantähdille, kuten Eminemille, Will Smithille, Shania Twainille, Celine Dionille ja Westlife-yhtyeelle. Tuorein työ on video Anastacian ja Ben Moodyn duetosta Everything Burns. 
	Aku Louhimiehen ohjaama elokuva Paha maa on voittanut kakkospalkinnon eli tuomariston erikoispalkinnon Moskovan elokuvajuhlilla. Pääpalkinnon eli Kultaisen Saint Georgen voitti venäläinen elokuva Kosmos kak predtshuvstvie (Avaruudesta unelmointia).
	Vierailunsa aluksi Albert tapasi presidentti Tarja Halosen.
	Elokuvassa on huikea määrä tietokonegrafiikkaa, mikä on mahdollistanut täysin digitaalisesti luodut ympäristöt ja avaruustaistelut. Elokuvan tekijät väittävätkin tämän olevan ensimmäinen suomalainen tieteiselokuva, jossa erikoistehosteet ovat huippuluokkaa. 
	Ruhtinas Albertin tapasi myös maailman urheiluorganisaatioiden johtohenkilöitä kisojen aikana.
	Niinimäki, 38, sai kuulapronssia Ateenan paralympialaisissa viime syyskuussa.
	Leo-Pekka Tähti voitti miesten 100 metrin ratakelauksen. Tähti alitti kisassa ainoana 15 sekuntia ajalla 14,95. 200 metrillä Tähti tuli mestariksi ajalla 26,95.
	Suomalaisuimareille 24 tunnin ME
	(MTV3-STT 17.09.2005)
	Elokuvasarja on niittänyt mainetta myös maailmalla, joten ohjaaja Timo Vuorensola odottaakin uuden elokuvan pääsevän maailmanlaajuisesti katsotuimpien suomalaisten elokuvien joukkoon. Elokuva tullaan internetin lisäksi julkaisemaan myös DVD:llä.
	Suomalaisuimarit ovat rikkoneet 24 tunnin uinnin maailmanennätyksen Mäkelänrinteen uintikeskuksessa Helsingissä. Lauantaina päättyneen ja vuorokauden kestäneen urakan päätteeksi suomalaiset kirjauttivat uusiksi ME-lukemiksi 184,994 kilometriä.
	Tiina Ala-aho uusi kahden vuoden takaisen keihään EM-voittonsa kiskaisemalla parhaallaan tuloksen 12,98, millä hän voitti yhdistelmäluokan F32-34 ja F51-58 kultaa. Luokassa kilpailevat CP-vammaiset ja pyörätuoliurheilijat.
	Suomalainen kung fu -elokuva Kiinaan
	Edellinen ennätys oli Uuden-Seelannin nimissä ja oli perua vuodelta 1982. Tuolloin uusiseelantilaiset kauhoivat 182,807 kilometriä.
	Keihäänheittäjä Marjaana Väreen jo juhlittu kulta muuttui pronssiksi saksalaisten protestin takia.
	(Kulttuuriuutiset.net 04.10.2005)
	Suomalainen kung fu -elokuva Jadesoturi pääsee levitykseen Kiinassa.
	Ennätyksen tekemiseen osallistui 20 uimaria, joista nimekkäimmät ovat Matti Rajakylä, Jarno Pihlava ja Matti Mäki.
	Saksa protestoi Väreen päätösheitosta (28,63), joka jäi lappeelleen. Protesti hyväksyttiin.
	Kiinassa myönnetään levitysoikeudet vuosittain ainoastaan 20 ulkomaiselle elokuvalle. Jadesoturi levitetään kuitenkin tämän kiintiön ulkopuolella, sillä kyseessä on virallinen yhteistuotanto Kiinan kanssa.
	Uimareita oli mukana kaikkiaan kuudesta eri seurasta. Edustettuna olivat HSS, Simmis, Raision Uimarit, Marjaniemen Uimarit, Vetehiset sekä Helsingin Uimarit.
	Kyseessä oli suurin Suomessa järjestetty vammaisurheilutapahtuma. Kisojen avoimuudesta johtuen mukana oli vammaisurheilijoita 47 maasta, joista 11 Euroopan ulkopuolelta. Urheilijoita 159 lajissa oli mukana noin 700. Kisat avasi virallisesti tasavallan presidentti Tarja Halonen.
	Jadesoturin tuottajat Blind Spot Pictures ja Ming Productions ovat allekirjoittaneet Warner China Film HG Corporationin kanssa sopimuksen, jossa Warner China Film investoi elokuvan tuotantoon ja levittää elokuvan manner-Kiinassa.
	Suomen joukkue teki ratsastushistoriaa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2005)
	Suomen joukkue on voittanut ensimmäistä kertaa ratsastusurheilun historiassa esteratsastuksen Nation's Cupin osakilpailun kotiyleisön edessä. Joukkueessa ratsastivat Noora Pentti, Peik Andersin, Sebastian Numminen ja Mikael Forsten.
	MM-kisoista miljoonatappiot
	(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005)
	Jadesoturi saa Suomen ensi-iltansa ensi vuoden lokakuussa. Elokuvaa kuvataan parhaillaan Virossa, minkä jälkeen kuvaukset siirtyvät Kiinaan. Elokuvan ohjaa A.J. Annila. Sen ovat käsikirjoittaneet Iiro Küttnerin tarinan pohjalta A.J. Annila ja Petri Jokiranta.
	Yleisurheilun MM-kisat päättyivät sunnuntaina Helsingissä. Suomi sai kisoissa yhden mitalin, kun pituushyppääjä Tommi Evilä voitti pronssia lauantain loppukilpailussa.
	Kolmepäiväisen kansainvälisen ratsastuskilpailun Hamina Bastioni Horse Festivalin päättäneen Nation's Cupin osakilpailun voitosta kilpaili kahdeksan joukkuetta, joista kolme parasta pääsivät jatkamaan toiselle kierrokselle.
	Kisaorganisaatio varautuu yli kolmen miljoonan euron tappioihin. Koko viikon vallinnut poikkeuksellisen surkea sää vähensi merkittävästi pääsylippujen myyntiä ja aiheutti ylimääräisiä kuluja. Tarkkaa tietoa myymättömistä lipuista ei vielä ole, mutta esim. iltalippuja arvioitiin jääneen myymättä noin 20.000.
	Pääosissa esiintyvät Tommi Eronen, Markku Peltola, Krista Kosonen sekä Zhang Jing Chu.
	Elokuva-ala palkitsi Honkasalon ja Pervilän
	(Suomen Sillan Uutisviikko 37/2005)
	Suomi sijalla 40 jalkapallon maailmanlistalla
	(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2005)
	Vuoden elokuvaohjaajaksi on valittu Pirjo Honkasalo. Honkasalon ohjaama Melancholian 3 huonetta on noussut kansainvälisesti menestyneimmäksi suomalaiseksi dokumenttielokuvaksi. Ohjaaja Honkasaloa kiiteltiin perusteissa rohkeaksi ja tinkimättömäksi.
	Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan MM-kisaviikolla satoi viisinkertaisesti normaaliin elokuiseen viikkoon verrattuna. Yleensä sadetta vastaavaan aikaan keskimäärin 20 millimetriä, mutta viime viikolla vettä ropisi Ilmatieteen laitoksen Olympiastadionin mittauspisteeseen 103 milliä. Viime viikko eli viikko 32 on ollut Helsingissä yhtä sateinen viimeksi 45 vuotta sitten.
	Suomi on pudonnut kolme sijaa miesten jalkapallomaajoukkueiden maailmanlistalla. Suomi putosi listalla kolme sijaa alaspäin,  eli 37. tilalta 40:nneksi.
	Hollanti kipusi toukokuusta ylöspäin yhden sijan ja on listalla neljäntenä Ykkösenä on edelleen Brasilia 829 pisteellä, toisena Suomen kanssa samassa MM-karsintalohkossa pelaava Tshekki (790) ja kolmantena Argentiina (785). Hollanti on Argentiinaa vain kaksi pistettä jäljessä. 
	Elokuvan tuottaja Kristiina Pervilä valittiin vuoden elokuvatuottajaksi.
	Vuoden elokuvatuottajan palkinnon myönsi Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto (SEK), ja vuoden elokuvaohjaajan tunnustuksen jakoi Suomen Elokuvaohjaajaliitto (SELO).
	Valtio on varautunut korvaamaan tappiota kolme miljoonaa euroa, ja sitä suuremmat tappiot maksaa Suomen Urheiluliitto. Tarkat taloustiedot kisoista saadaan parin-kolmen kuukauden päästä.
	Muista Pohjoismaista Ruotsi on 12:s yhden sijan parantaneena, Tanska 16:s (+3), Norja 35:s (+1) ja Islanti 90:s (+7). 
	Kautta aikojen ensimmäisen Hinku ja Vinku animaation tekijän palkinnon sai Laura Neuvonen elokuvastaan Kutoja. Kunniamaininta annettiin Samppa Kukkosen, Sara Wahlin ja Simo Koivusen työlle Yövuoro.
	Kisatapahtumiin oli myynnissä 400 000 pääsylippua, joiden keskihinta oli 50 euroa. Lipputuloilla oli tarkoitus kattaa kisojen menoista kaksi kolmasosaa eli 19,5 miljoonaa euroa.
	Nico Rosberg ylivoimaiseen voittoon Ranskassa (Helsingin Sanomat 03.07.2005)
	Nico Rosberg ajoi ylivoimaiseen voittoon rata-autoilun GP2-sarjan kauden yhdeksännessä osakilpailussa Ranskan Magny-Coursissa sunnuntaina.
	Kilpailulajien jälkeen kisojen päätösohjelmassa olivat mm. MM-kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtajan Ilkka Kanervan ja Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n puheenjohtajan Lamine Diackin puheenvuorot. 
	Suomelle mitalisatoa vammaisten EM-kisoissa (Suomen Sillan Uutisviikko 34/2005)
	Toisesta ruudusta kilpailuun lähteneelle ART-tallin kuljettajalle voitto oli uran ensimmäinen GP2-sarjassa.
	Suomi sai kuusi mitalia, joista viisi kultaista ja yksi pronssinen vammaisten yleisurheilun avoimissa EM-kisoissa Espoon Leppävaarassa viime viikolla.
	Kisaisännyys siirrettiin Japanin Osakalle, jossa pidetään MM-kisat vuonna 2007.
	Toiseksi ajanut Japanin Hiroki Yoshimoto hävisi Rosbergille yli 25 sekuntia. GP2-sarjaa johtava suomussalmelainen Heikki Kovalai
	Monacon ruhtinas Albert II vieraili viikolla Suomessa katsomassa yleisurheilun MM-kisoja. Albert viipyi Helsingissä muutaman päivän ja seurasi kisoja tiiviisti.
	Markku Niinimäki avasi Suomen mitalitilin kirkastamalla Assenin vuoden 2003 EM-kisojen hopeansa tällä kertaa kullaksi tuloksella 9,56. Niinimäki otti kisojen toisen kultamitalinsa voittamalla luokkansa 54 keihäänheiton tuloksella 25,35.
	nen nousi kahdeksannesta lähtöruudusta kolmanneksi.
	Kauden 10. ja 11. osakilpailu ajetaan ensi viikonloppuna Silverstonessa Britanniassa.
	TERVEYS
	Laajakaistalla tarkoitetaan internet-liittymää, jonka tiedonsiirron nimellisnopeus on vähintään 256 kbps.
	Masennus yhteydessä työuupumukseen
	Kimi Räikkönen voitti Turkissa
	(Suomi.fi 01.09.2005)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005)
	Virtuaaliyhtye Gorillaz maailmankiertueelle Habbo Hoteliin (Sektori.com 17.08.2005)
	Masennus on selvästi yhteydessä työuupumukseen, selviää Työterveyslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta. Kaikki työuupumuksesta kärsivät eivät kuitenkaan ole masentuneita. 
	McLarenin Kimi Räikkönen voitti formula ykkösten Turkin GP:n sunnuntaina Istanbulin uudella radalla. Räikkönen kavensi Turkissa toiseksi tulleen Renault-tallin Fernando Alonson MM-johdon 24 pisteeseen. Räikköselle voitto oli kauden viides ja uran seitsemäs.
	Habbo Hotel järjestää ensimmäistä kertaa ainutlaatuisen maailmankiertueen musiikkiyhtyeelle. Huippusuosittu animaatioyhtye Gorillaz vierailee viikon aikana 12 eri maan Habbo Hoteleissa, alkaen Japanista 22.8.2005. Gorillaz-fanit ympäri maailman saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tavata suosikkiyhtyeensä jännittävässä virtuaalimaailmassa. Suomen hotelliin yhtye saapuu torstaina 25.8. klo 14.
	Tutkimuksen mukaan noin puolet vakavasti työuupuneista täyttää jonkun masennushäiriön kriteerit. 
	Paalupaikalta startannut Räikkönen piti ykkössijaa hallussaan lähes koko kisan ruutulipulle asti. McLarenin Juan Pablo Montoya oli kolmas.
	Työuupumusta on pidetty melko lievänä psyykkisenä ongelmana. Tutkimuksen mukaan vakava työuupumus on kuitenkin useammin yhteydessä vakavaan masennustilaan kuin lievempiin häiriöihin. 
	Räikkönen ajoi voittoon Belgiassa
	(Suomen Silllan Uutisviikko 36/2005)
	Virtuaaliyhtyeenä Gorillaz on sopiva vierailija Habbo Hotellille, sillä yhtyeen hahmot voivat vierailla hotellissa "henkilökohtaisesti". Yhtyeen jäsenten luojat kutsutaan vierailulle Sulakkeen toimitiloihin, josta he isännöivät vierailuja. Suomessa vierailukäyttöön valjastetaan Habbo Hotelin Suosikki-huone. Sulakkeen valvojat tyhjentävät huoneen ja vaihtavat osallistujat säännöllisesti, jotta mahdollisimman moni halukas pääsee osallistumaan. Julkisen tilaisuuden jälkeen järjestetään myös yksityinen haastattelutilaisuus erityisesti vierailua varten toteutetussa Gorillaz-huoneessa.
	Tämän vuosikymmenen alussa vakavasta työuupumuksesta kärsi 2,5 prosenttia työssä käyvistä suomalaisista. Lievästä työuupumuksesta kärsi tuolloin neljännes työssä käyvistä. 
	McLarenin Kimi Räikkönen ajoi formula ykkösten Belgian GP:n voittoon sunnuntaina Span radalla. Räikkönen kavensi toiseksi sijoittuneen MM-sarjan johtajan Renault'n Fernando Alonson johdon 25 pisteeseen. BAR-Hondan Jenson Button oli kolmas.
	Työterveyslaitoksen tiedote 
	http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Tiedonvalitys/Tiedotteet/tiedote_21_05.htm 
	Räikkönen nousi kilpailun kärkeen ohittamalla paalupaikalta startanneen tallikaverinsa Juan Pablo Montoyan toisten varikkokäyntien yhteydessä.
	Masentuneisuus ei ole lisääntynyt
	(Suomi.fi 02.08.2005)
	Voitto oli Räikköselle kauden kuudes ja uran kahdeksas. Alonso varmistaa formula ykkösten kuljettajien maailmanmestaruuden, mikäli hän sijoittuu vähintään kolmanneksi kauden seuraavassa osakilpailussa Brasiliassa. Kaudesta on vielä kolme osakilpailua ajamatta.
	Masennus on Suomessa suunnilleen yhtä yleistä kuin parikymmentä vuotta sitten. Masentuneisuus ei ole lisääntynyt, mutta masennuksesta on silti tullut diabatekseen verrattava kansantauti, Stakes kertoo tuoreessa Dialogi-lehdessään. 
	Gorillaz on animoitu hip-hop-kollektiivi, jonka jäsenet ovat 2D (laulu, koskettimet), Murdoc Niccals (basso), Noodle (kitara) ja Russel Hobbs (rummut ja perkussiot). Bändin vuonna 2001 julkaistu debyyttialbumi on myynyt yli 6 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Yhtyeen tuorein albumi Demon Days julkaistiin tänä kesänä ja sen kappaleesta Feel Good Inc. Tuli jättimenestys. Suomalaisen Sulake Corporationin kehittämä Habbo Hotel toimii tällä hetkellä 16 maassa ja yli 4 miljoonaa yksittäistä kävijää vierailee hotelleissa kuukausittain. Suomen osuus tästä on yli 260.000. 
	Usein otaksutaan, että suomalaisilla olisi enemmän mielenterveysongelmia kuin aiemmin. Terveys 2000 -tutkimus osoitti, että kuva ei pidä paikkaansa. Laajan haastattelututkimuksen mukaan 20-25 prosenttia suomalaisista kärsi psyykkisistä oireista. Vuosina 1978–1980 tehdyn MiniSuomi-tutkimuksen tulos oli lähes sama. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2005)
	Kari Ylianttila on valittu Japanin mäkihypyn päävalmentajaksi. Ylianttila, 52, siirtyy uuteen tehtäväänsä Ruotsin maajoukkuevalmentajan paikalta. Sopimus ulottuu vuoteen 2010 saakka.
	Tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck Stakesista arvioi, että asenne mielenterveysongelmiin on muuttunut. "Aiemmin masentunut ihminen haki lääkäriltä apua epämääräiseen kipuun, nyt uskalletaan ehkä paremmin tuoda esille oma masentuneisuus ja hakea apua todelliseen syyhyn. Olemassa ollut ongelma siis on tullut selkeämmin näkyville", Wahlbäck sanoo. 
	Ylianttila toimi Suomen mäkihypyn päävalmentajana 198794, jolloin Suomi sai 14 olympia- ja MM-mitalia. Sittemmin hän toimi pitkään Yhdysvaltojen mäkihypyn päävalmentajana.
	Habbo Hotelissa jälleen julkkisvieraita
	(Sektori.com 13.09.2005)
	Suomen menestyksekkäimpiin yhtyeisiin kuuluva The Rasmus valloittaa Suomen ja Iso-Britannian Habbo Hotelit torstaina 15.9. Habbo Hotelin vieraat saavat näin tilaisuuden tavata juuri uuden Hide from the sun –albumin julkaisseen yhtyeen virtuaalisessa ympäristössä. 
	Kreikka kukisti Saksan EM-finaalissa
	(Yle 24 Online 26.09.2005)
	Dialogi-lehti netissä: www.stakes.fi/dialogi/
	Kreikka kukisti Saksan 78-62 miesten koripallon EM-kisojen loppuottelussa Belgradissa Serbia-Montenegrossa. EM-titteli oli Kreikan historian toinen.
	Käytännössä yhtyeen jäsenille annetaan tietokoneet, joilla he kirjautuvat Habbo Hoteliin ja vierailuihin valjastettuihin tiloihin. Habbo Hotelin valvojat tyhjentävät tilat säännöllisesti ja päästävät uudet osallistujat tilalle, jotta mahdollisimman moni halukas pääsee osallistumaan.
	Miljoonan laajakaistan tavoite täyttyi puolivuotta etuajassa (Digitoady 27.06.2005)
	Kymmenentuhannen paikalle matkustaneen kannattajansa riemuksi Kreikka kukisti väsyneen oloisen Saksan kolmen pisteen heittojen ja rautaisen puolustuksen ansiosta. Theodoros Papaloukas oli Kreikan joukkueen tehomies pussittaen 22 pistettä. Näistä kahdeksan pistettä syntyi peräkkäin kolmannen neljänneksen alussa, ja Kreikka karkasi 50-36-johtoon.
	Suomen miljoonas laajakaistaliittymä otettiin käyttöön juhannusviikolla. Hallituksen laajakaistastrategiassa asetettu tavoite miljoonasta laajakaistaliittymästä saavutettiin puoli vuotta etuajassa, valtioneuvoston viestintäyksikkö kertoo.
	Parkkiaikaa kännykkään Shellin huoltamoilta
	(Digitoday 21.09.2005)
	Miljoonas laajakaistaliittymä otettiin käyttöön Etelä-Pohjanmaalla viime viikolla.
	NextPark-kännyparkkipalvelun latauslipukkeita saa jatkossa Shell-huoltamoilla Helsingissä ja Oulussa. Latauslipukepaketti sisältää 17 euron arvosta NextPark-parkkirahaa, tar
	Saksan tähtihyökkääjä Dirk Nowitzki heitti ottelun korkeimman pistemäärän, 23, ja ihaileva yleisö osoitti seisaaltaan suosiotaan Nowitzkin jätettyä peliparketin 3.22 minuuttia ennen päätössummeria.
	Pääministeri Matti Vanhanen ja liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen välittävät onnittelut keskiviikkona 29. päivä videoneuvotteluyhteyden välityksellä miljoonannen laajakaistaliittymän hankkijalle. Vanhanen on hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmän puheenjohtaja.
	Jo kaksi puhelua kolmesta soitettiin matkapuhelimista (Suomi.fi 26.08.2005)
	Informaatioyhteiskuntaan liittyvissä mittareissa Suomi sijoittui viime kerralla erittäin korkealle, mutta siirryttäessä seuraaviin kehitysvaiheisiin maamme sijoitus heikkeni. Barometrin uuden mittaustuloksen valossa maamme asema ei tässä suhteessa ole parantunut. Pikemminkin Suomen rooli tiedon perustuottajana on voimistunut.
	ran, käyttöohjeet ja latauslipukkeen. Latauslipuke aktivoidaan tekstiviestillä, ja autoilija voi käyttää palvelua välittömästi lipukkeen aktivoimisen jälkeen, palvelua tuottava Nextpark Oy kertoo.
	Jo kaksi puhelua kolmesta soitettiin viime vuonna matkapuhelimista, Tilastokeskus kertoi perjantaina. 
	Lipukkeita saa ostaa myös R-kioskeista. NextPark-palvelu toimii tällä hetkellä Helsingin ja Oulun lisäksi Hyvinkäällä ja Porvoossa.
	Viime vuonna kännyköistä soitettiin 3,8 miljardia puhelua ja lankapuhelimista 2,1 miljardia puhelua. Matkapuhelinten käyttö kasvoi kaksitoista prosenttia ja lankapuhelinten käyttö väheni neljätoista prosenttia edellisvuodesta. 
	Informaatioyhteiskuntamittaristolla mitattuna Suomi on nyt vertailumaiden ryhmän paras maa. Hieman kärjistäen voidaankin VTT:n ja TEKin mielestä kysyä, onko Suomesta muodostumassa tietoyhteiskunnan alkutuottaja.
	- Kaupunkiautoilija maksaa pysäköinnistä yhtä usein kuin hän tankkaa autoaan. NextPark-latauslipuke täydentää tuotevalikoimaamme, ja huoltamomme muodostavat tehokkaan jakeluverkoston kaikille autoilijatuotteille, kommentoi osastopäällikkö Jyri Salin Shellistä.
	Viime vuoden lopussa matkapuhelinliittymiä oli Suomessa jo yli kaksinkertainen määrä kiinteisiin puhelinliittymiin verrattuna. Matkapuhelinliittymiä oli 96 ja kiinteitä puhelinliittymiä 46 sataa asukasta kohti. 
	- Tulos osoittaa, että Suomen on toteutettava huippuyksikköpolitiikkaa entistä tiukemmin ja vastattava rohkeammin globalisaation vaatimiin muutoksiin, yksikönjohtaja Pekka Pellinen TEKistä toteaa.
	- Tavoittelemme pitkäjänteistä asiakassuhdetta suomalaisen autoilijan kanssa, ja yhteistyö yhden maailman suurimman öljy-yhtiön kanssa tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet, uskoo Nextpark Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Kulju.
	Viime vuonna lähetettiin kaikkiaan 2,2 miljardia tekstiviestiä. Lähetettyjen tekstiviestien määrä kasvoi 33 prosenttia edellisvuodesta. 
	Informaatioyhteiskunnalla ymmärretään barometrissa yhteiskuntaa, jossa informaation tuottamisella, käsittelyllä, välittämisellä ja hyödyntämisellä on keskeinen rooli. Sen tavoitteiden saavuttamista mitataan muun muassa yleisillä investoinneilla koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
	Myös laajakaistaliittymien määrä kasvoi rajusti. Liittymien määrä kasvoi viime vuoden aikana peräti 75 prosenttia. 
	Suomi kilpailukykyiseksi elektroniikan valmistuksessa (www.tekes.fi)
	Tilastokeskuksen tiedote 
	Vuonna 2004 perustetun ZIPic Oy:n tuotteet ovat toiminnallisia elektroniikkamoduuleita. Tuote kaupallistaa Tampereen Teknillisessä Yliopistossa kehitettyä System in Package (SIP) –valmistusmenetelmää, jolla voidaan pienentää ja keventää elektroniikkatuote murto-osaan tavanomaisiin valmistusmenetelmiin verrattuna sekä parantaa luotettavuutta.
	http://www.tilastokeskus.fi/til/tvie/2004/tvie_2004_2005-08-26_tie_001.html 
	Tietoyhteiskunta puolestaan määritellään yhteiskunnaksi, jossa tieto ja osaaminen ovat sivistyksen perusta ja keskeisin tuotannontekijä. Teknologiabarometrissä informaatioyhteiskunnan siirtymistä tietoyhteiskunnaksi mitataan kehityspanosten kohdentumisella tieteellis-tekniseen osaamiseen, tieto- ja viestintäteknologioiden (ict) hyödyntämiseen sekä edellä mainittujen investointien vaikuttavuudella.
	Kalevi Sorsa sai muistolaatan Merihakaan
	(Helsingin Sanomat 17.07.2005)
	Suomen pitkäaikaisimman pääministerin, Sdp:n entisen puheenjohtajan Kalevi Sorsan muistolaatta paljastettiin sunnuntaina Helsingin Merihaassa. Viime vuoden tammikuussa kuolleen Sorsan muistoa kunnioittava laatta kiinnitettiin hänen entisen kotitalonsa seinään Suomen sosialidemokraattisen sanomalehtimiesliiton aloitteesta.
	ZIPicin tuotteissa useita ohuita komponenttikerroksia pinotaan päällekkäin. Näin syntyvä moduuli on toiminnallinen kokonaisuus ja samalla myös helposti uudelleen käytettävä komponentti. Monimutkainen sovellus voidaan rakentaa muutamasta rakennelohkosta. Se nopeuttaa suunnittelua ja tuotevariointia. Teknologian erityisiä etuja ovat tuotteen hyvä testattavuus valmistusvaiheessa ja kustannustehokkuus.
	Tietoyhteiskunnan mittaristolla sijoitumme kolmanneksi Ruotsin ja Yhdysvaltojen jälkeen, VTT ja TEK kertovat. Vertailu muihin maihin osoittaa myös, ettei Suomi suinkaan ole tietoyhteiskuntaa kuvaavan tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämisen mallimaa. Sijoitumme tällä mittarilla Saksan jälkeen vasta toiseksi viimeiseksi.
	Paljastustilaisuudessa Sorsaa muisteltiin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana ja suurena valtiomiehenä. Hän ei paljoa arvonimistä ja kunniamerkeistä perustanut. Tilaisuudessa puhunut Sdp:n puheenjohtaja Eero Heinäluoma katsoikin muistolaatan kertovan ennen muuta siitä, että Sorsan ajatukset elävät yhä.
	Innovaatiot, teknologinen kehitys, talouden uudistuminen, avoimuus uusille ideoille sekä niiden aktiivinen hyödyntäminen ovat oleellinen osa tietämysyhteiskunnan arvomaailmaa ja kulttuuria. Suomi on jäänyt edelliseen mittaukseen verrattuna edelleen jälkeen tietämysyhteiskunnan mittarien mukaan ja on vertailumaiden joukossa keskitasoa. Asemia on menetetty uuden tiedon soveltamisessa ja erityisesti verkottuneisuudessa ja kansainvälisyydessä.
	ZIPicin ensimmäisiä tuotteita ovat kideoskillaattorit. Loppukäyttökohteita ovat mm. erilaiset tietoliikennelaitteet kuten laajakaistamodeemit, tukiasemat ja langattomat verkkotuotteet ja päätelaitteet, esimerkiksi matkapuhelimet. Yritys suuntaa maailmanlaajuisille markkinoille, erityisesti Yhdysvaltoihin ja Aasiaan.
	Kalevi Sorsa toimi pääministerinä neljässä hallituksessa 1970- ja 1980-luvuilla. Sdp:n puheenjohtaja hän oli vuosina 1975–1987.
	Suomi hännillä uuden tiedon hyödyntämisessä (Digitoday 31.08.2005)
	Suomen kansalaisuus ei kiinnosta
	(Iltalehti 24.08.2005)
	VTT:n ja TEKin mielestä erityisen huolestuttavaa on maamme tutkimus- ja kehitysinvestointien pienentyminen. Yritysten investointien määrä on laskenut vuodesta 2001 vuoteen 2004 Suomessa viisi prosenttia (laskettuna investointien osuutena bruttokansantuotteesta), kun ne muissa vertailumaissa ovat lisääntyneet keskimäärin kahdeksan prosenttia.
	VTT:n ja Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin teknologiabarometrin tulokset osoittavat, että Suomi on tiedontuottajana vertailumaiden kärjessä, mutta uuden tiedon hyödyntäjänä häntäpäässä. Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit vähenevät samanaikaisesti, kun muut maat lisäävät niitä.
	Suomen kansalaisuus on kiinnostanut ulkosuomalaisia odotettua vähemmän.
	Vain reilut 5 600 henkeä on tehnyt ilmoituksen saadakseen Suomen kansalaisuuden sen jälkeen kun nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan kaksi vuotta sitten. Heistä yli 5.300 on saanut kansalaisuuden.
	VTT ja TEK muistuttavat barometrin edellisen mittauksen puolitoista vuotta sitten osoittaneen, ettei Suomi olekaan tietoyhteiskuntakehityksen mallimaa. Vertailumaat ovat Ruotsi, Tanska, Alankomaat, Saksa, Iso Britannia, Yhdysvallat ja Japani.
	Ilmoituksen tehneistä yli viidesosa on nykyisiä Yhdysvaltain kansalaisia. Nykyisiä Ruotsin kansalaisia ilmoituksen tehneistä oli hieman vajaa viidesosa. Kanadan, Australian ja Sveitsin kansalaiset olivat seuraavina listalla.
	Lisäksi tekniikan ammattilaisten ja yritysten teknologiajohtajien käsitykset Suomen teknologian tasosta sekä maamme tieteen ja teknologisen tutkimuksen laadusta ovat muuttuneet negatiivisemmiksi viimeisen puolentoista vuoden aikana. Samalla ajatus tutkimusvarojen kohdentamisesta vain taloudellisesti parhaiten kannattaville ja hyödynnettäville tieteenaloille on voimistunut.
	Ilmoituslomakkeissa, joilla kansalaisuutta voi hakea, ei kysytä hakijoiden motiiveista hakea Suomen kansalaisuutta.
	Teknologiabarometri perustuu yhteiskunnan kehitystä kuvaaviin malleihin, joissa kehitys nähdään siirtymisenä informaatioyhteiskunnasta tietoyhteiskunnan kautta tietämysyhteiskuntaan.
	- Tietysti jotain voi päätellä siitä, minkä valtioiden kansalaisilta hakemuksia on enimmäk
	Tutkimukseen on koottu yli 150 kysymystä muun muassa elämänlaadusta, viestinten seuraamisesta, poliittisista asenteista, uskonnosta, terveyspalveluista, perheestä ja työstä.
	seen tullut, Ulkomaalaisviraston kansalaisuusyksikön johtaja Tiina Suominen sanoo.
	Suominen arvelee Ruotsin suuren osuuden selittyvän ehkä sillä, että Ruotsissa on niin paljon potentiaalisia hakijoita.
	Aineistoa tutkimukseen on kerätty yli 20:stä Euroopan maasta. Laaja tutkimusmateriaali on kerätty vuosina 2004 ja 2005. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin 2002 ja 2003.
	Vaikkei kansalaisuuden haun syistä virallisesti ole kysyttykään, tulevat motiivit silloin tällöin ilmi Ulkomaalaisviraston saamissa yhteydenotoissa.
	Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksen mukaan kiire työssä on selvästi vähentynyt vuodesta 1997 vuoteen 2003. Samoin työn henkinen rasittavuus on vähentynyt, joskaan ei kolmena viimeisenä vuotena. Vakava työuupumus on vähentynyt, mutta yhä useampi ihminen kokee työuupumuksen vaarana. Tilastokeskuksen kyselytutkimuksen mukaan työn sekä henkinen että ruumiillinen rasittavuus on pysynyt samana eli entistä korkeammalla tasolla vuodesta 1990 lähtien.
	Tampereen yliopiston psykologian professorin Markku Ojasen mielestä suomalaisten hyvä sijoitus onnellisuustutkimuksessa johtuu korkeasta elintasosta ja demokratiasta. Myös tasa-arvo ja turvallisuuden tunne vaikuttavat hänen mukaansa hyviin tutkimustuloksiin.
	Yhdysvaltalaisilla ovat Suomisen mukaan taustalla usein tunnesyyt. EU-valtion kansalaisuuden saaminen on edullista erityisesti nuoremmille EU:n ulkopuolisten valtioiden kansalaisille, jotka ehkä aikovat EU-alueelle joko opiskelemaan tai töihin.
	Psykologian professoria kummastuttaa suomalaisten onnellisuus, sillä monien tutkimusten mukaan suomalaisilla on paljon erilaisia ongelmia ja oireita, muun muassa masennusta, uupumusta ja alkoholi-ongelmia.
	- Myös turvallisuussyyt ovat nousseet esille, amerikkalaiset haluavat matkustaa mieluummin Suomen kansalaisina kuin amerikkalaisina, Suominen sanoo.
	Suomalaisten maastamuutto vähentynyt
	Mahdollisuudesta hakea kaksoiskansalaisuutta on tiedotettu ulkosuomalaisille internetin ja Suomi-Seuran välityksellä. Tiedotustyötä ovat tehneet myös ulkoministeriö ja edustustot.
	(Helsingin Sanomat 22.09.2005)
	Suomen työolot ovat korkeaa tasoa
	Suomen väkiluku on alkuvuonna kasvanut, osoittavat Tilastokeskuksen ennakkotiedot.
	(Talouslehti.com)
	Elokuun lopussa suomalaisia oli 5 249 034. Se on 12 400 enemmän kuin tammikuun alussa. Verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon suomalaisia on 650 enemmän.
	Suomen työolot samoin kuin työsuojelun ja työterveyden järjestelmä ovat korkeaa kansainvälistä tasoa. Työolobarometrin mukaan työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan työpaikoilla nykyisin paremmin kuin aikaisempina vuosina.
	Suomisen mukaan hakemuksia odotetaan vielä vähintään saman verran kuin tähän asti on tullut.
	- Olettaisin, että vähän ennen määräajan umpeutumista tulee viimeinen rynnistys, Suominen sanoo.
	Suurin syy väestönlisäykseen oli maastamuuttojen vähentyminen. Lapsia syntyi viime vuotta vähemmän ja kuolemia sattui enemmän.
	Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa virittää keskustelua työolojen ja työsuojelun kehittämiseksi selvityksellään ”Työsuojelustrategian seurantaraportti 2004”. Se on laadittu yhdessä työsuojeluneuvottelukunnan kanssa, jossa myös keskeiset sidosryhmät ovat edustettuina.
	Määräaika umpeutuu vajaan kolmen vuoden kuluttua.
	Vuoden 2005 elokuun loppuun mennessä syntyi 38 900 lasta eli 200 vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kuolleiden määrä oli 32 350, mikä on 400 enemmän kuin tammi–elokuussa 2004.
	Lasse Pöystille ranskalainen kunniamerkki
	(Suomen Sillan Uutisviikko 27/2005)
	Näyttelijä, ohjaaja, teatterinjohtaja ja professori Lasse Pöysti (s. 1927) on saanut Ranskan kunnialegioonan ritarimerkin ranskalaisen kulttuurin edistämisestä Suomessa.
	Tammi–elokuun aikana Suomeen muutti ulkomailta 13 950 ihmistä ja Suomesta muutti pois 8 100 ihmistä. Maahanmuuttajia oli 50 vähemmän kuin viime vuonna, mutta maastamuuttajiakin oli 1 250 vähemmän.
	Työolot ja työsuojelutoiminta Suomessa ovat parantuneet edelleen viime vuosina. Työolot koostuvat useista tekijöistä. Eri toimialoilla ja ammateissa työolot poikkeavat toisistaan ja kehittyvät eri tavoin. Raportin tekijät haluavat antaa kokonaiskuvan työolojen tilasta ja kehityksestä.
	Pariisissa asuva Pöysti vastaanotti tunnustuksen Helsingissä.
	Elokuun loppuun mennessä kuntien välisiä muuttoja oli yhteensä 196 500. Kuntien väliset muutot lisääntyivät edellisvuodesta 7.050 muutolla.
	Ranskan ritarikunnan ansiomerkin sai ensimmäisenä suomalaisena taiteilijana elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki vuonna 2001.
	Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1998 vahvistetussa työsuojelustrategiassa määritellään toiminnan tavoitteet, painopisteet ja periaatteet. Strategian toteutumista arvioidaan neljällä ulottuvuudella:
	Ylen toimittajalle CNN:n journalistipalkinto
	HS-Gallup: Enemmistö ei halua Karjalaa takaisin (Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2005)
	- tapaturmien, ammattitautien ym. Terveyden menetysten tunnusluvuilla
	YLE24:n toimittaja Aira Vehaskari on voittanut uutiskanava CNN:n arvostetun journalistipalkinnon. Vehaskarin uutisjuttu Mieskuoro Huutajat (Screaming Men) palkittiin vuoden parhaana uutisjuttuna CNN World Report –kilpailussa. 
	Vain harva suomalainen haluaisi Karjalan takaisin, ilmenee Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämästä mielipidetutkimuksesta.
	- työolojen kokemista kuvaavilla tunnusluvuilla
	- työympäristön ja työyhteisöjen muutosta kuvaavin tiedoin
	Kyselyyn vastanneista 62 prosenttia katsoo, että viime sodissa menetettyjen Karjalan alueiden palauttaminen ei ole lainkaan tai juurikaan toivottavaa. 
	- työsuojeluhallinnon toimia kuvaavin tiedoin. 
	Kisa pidettiin 30.5.-1.6. Atlantassa, Yhdysvalloissa.
	Raportissa käsitellään niitä painoalueita, jotka kattavat keskeiset työoloihin ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset. Suomessa on käytettävissä laadukasta tutkimus- ja tilastotietoa, johon voidaan nojautua arvioita tehtäessä. Työsuojelutoiminnan osa-alueita käsiteltäessä tukeudutaan myös työsuojeluhallinnon ja sen sidosryhmien osaamiseen.
	Vehaskari työskentelee YLE Newsissa, YLE24:n englanninkielisessä toimituksessa. World Report -palkinnon on aiemmin voittanut YLEn toimittajista TV-uutisten toimittaja Mika Mäkeläinen neljä kertaa.
	Tärkeimmäksi syyksi vastaajat sanovat palautuksesta aiheutuvat jättimäiset kustannukset sekä mm. Venäjän-suhteiden mahdollisen huonontumisen.
	Vuosi sitten tehdyssä kyselyssä palauttamista piti erittäin tai melko toivottavana 38 prosenttia vastaajista, kun tämän vuoden kyselyssä osuus oli laskenut 30 prosenttiin.
	Suomalaiset Euroopan toiseksi onnellisimpia
	(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2005)
	Työtapaturmien ja ammattitautien tehtyyn työmäärään suhteutettu määrä on laskenut selvästi pitkällä tarkasteluvälillä. Työtapaturmat ovat vähentyneet lähes 50 % kahdenkymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat vähentyneet vielä enemmän. Viime vuosikymmenen lopun ja kuluvan vuosikymmenen alun voimakas noususuhdanne pysäytti myönteisen kehityksen työtapaturmien osalta. Mutta viime vuosina työtapaturmat ovat jälleen olleet laskussa. Tapaturmariski on hyvin erilainen eri aloilla ja tehtävissä. Myös rakennusalalla, joka on tässä suhteessa ongelmallisin, työtapaturmien määrä on viime vuosina laskenut.
	Myönteisimmin Karjalan palautukseen suhtautuvat nuoret sekä ne, jotka ovat kotoisin luovutetusta Karjalasta ja joiden sukujuuret ovat siellä.
	Suomalaiset ovat Euroopan toiseksi onnellisin kansa. Edellä hymyilevät vain tanskalaiset, kertoo European Social Survey (ESS) –tutkimus.
	Tutkimus tehtiin elokuussa, ja siihen haastateltiin noin 1000:tta suomalaista.
	Suomalaiset selviytyivät tutkimuksessa aivan tanskalaisten hännille ja vain hitusen sveitsiläisten edelle. Norjalaiset sijoittuivat neljänneksi ja ruotsalaiset viidenneksi.
	Kyselyn tuloksista tarkemmin taulukossa "Mielipide siitä, kuinka tupakointi pitäisi järjestää ravintoloissa/baareissa (%)" osoitteessa http://www.ktl.fi/portal/suomi/ajankohtaista/?id=461 
	Viimeinen sotainvalidien syyskeräys alkoi
	(Suomen Sillan Uutisviikko 30/2005)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 33/2005)
	Suomi on osallistumassa EU:n operaatioon, jossa Irakiin koulutetaan paikallinen oikeushallinto ja vankeinhoito. Suomen tarkoituksena on tarjota siviilikriisinhallinnan operaatioon vankeinhoidon asiantuntijoita, kertoo Savon Sanomat.
	Viimeinen sotainvalidien syyskeräys on alkanut. Presidentti Tarja Halosen avaaman keräyksen tunnuslause on Nyt on sinun vuorosi - tue!
	Junaliput jatkossa R-kioskista
	- Vaikka sotainvalidien valtakunnallinen syyskeräys järjestetään nyt viimeistä kertaa, heidän avun ja tuen tarpeensa ei pääty, painotti presidentti Tarja Halonen keräyksen avatessaan.
	(Taloussanomat 21.06.2005)
	Yksi suomalainen vankeinhoidon asiantuntija on jo valittu tehtävään.
	VR ja Rautakirja ovat tehneet aiesopimuksen, jonka mukaan junalippuja voisi lunastaa R-kioskeista.
	EU:n jäsenmaat tekivät päätöksen operaatiosta toukokuussa, mutta sen tarkka laajuus ja aloitusajankohta ovat vasta suunnitteilla. Koulutuksella aiotaan tavoittaa noin 750 Irakin ylintä virkamiestä. Lehden mukaan hankkeen käytännön jaksot alkavat todennäköisesti syyskuussa.
	Pääsyy keräyksen järjestämiseen viimeisen kerran on se, että puolustusvoimien tarjoamaa varusmiesapua ei ole enää saatavilla monilla paikkakunnilla. Myös järjestön jäsenmäärä alenee nopeasti. Elossa on vielä noin 16.000 sotainvalidia, joiden keski-ikä on lähes 84 vuotta. Heistä yli 85 prosenttia asuu edelleen omassa kodissaan.
	”VR:n yhteyskeskuksesta puhelimitse varatut liput voisi lunastaa mistä tahansa R-kioskista. Aiesopimuksen mukaan R-kioskit eivät kuitenkaan myisi junalippuja, kerrotaan VR:stä.
	Irakin erittäin levottoman tilanteen vuoksi Irakin siviilihallinnon eli poliisin, oikeushallinnon ja vankeinhoidon johtoa aiotaan kouluttaa jossain muualla kuin Irakissa. Yhtenä mahdollisena koulutuspaikkana on ollut esillä myös Kuopio. Ensimmäisiä syksyllä aloittavia koulutusjaksoja ei kuitenkaan järjestetä Suomessa.
	Jos osapuolet pääsevät varsinaiseen sopimukseen, uudistus toteutetaan ensi vuonna.
	Junalippuja voi nykyisin ostaa 60 rautatieasemalta, matkatoimistoista, junista ja internetistä. Yhteistyö R-kioskien kanssa kasvattaisi palvelupisteiden määrää valtakunnallisesti 730:llä.
	Keräyksen varat kohdistetaan pääsääntöisesti kotona selviytymisen tukemiseen ja pyritään mahdollistamaan veteraanien ja sotaleskien asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.
	Mahdollisesti solmittavalla sopimuksella ei ole suoranaista vaikutusta rautatieasemien lipunmyyntiin.
	Lisätietoa keräyksestä saa Internet-kotisivuilta: www.veteraanikerays.com.
	Amerikkalaissotilaat tutustuvat suomalaiseen kriisinhallintaan
	Sotainvalidien Veljesliitto ry vietti viikolla 65-vuotisjuhlaansa. Se perustettiin vuonna 1940 noin 94.000 sotavammaisen yhteiseksi vapaaehtoiseksi huolto- ja veljesjärjestöksi. Veljesliitto päättänee toimintansa noin 15 vuoden kuluttua. Sitä ennen on tarkoitus kuluttaa loppuun järjestön varat.
	(Helsingin Sanomat 24.08.2005)
	Turvavyöpakko tulossa busseihin ja rekkoihin (Helsingin Sanomat 22.09.2005)
	Yhdysvaltalaiset sotilaat tutustuvat tällä viikolla suomalaisten rauhanturvaajien kokemuksiin kriisinhallintatehtävissä. Yhdysvaltalaisten pyynnöstä järjestetyn kurssin aiheena on sotilas–siviiliyhteistyö (Cimic).
	Turvavyötä on käytettävä ensi keväästä lähtien kaukoliikenteen busseissa ja kuorma-autoissa. Torstain Aamulehti ja Turun Sanomat kertovat, että liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan turvavyölainsäädännön uudistusta.
	Suomalaisten enemmistö kannattaa savuttomia ravintoloita 
	Puolustusvoimien kansainvälisessä keskuksessa Niinisalossa järjestettävälle kurssille osallistuu 15 merijalkaväen reserviläistä everstistä alikersanttiin. Opetus perustuu suomalaisille rauhanturvaajille annettavaan koulutukseen.
	(Talouslehti.com 24.08.2005)
	Uudistus koskee sekä kuljettajia ja matkustajia. Turvavyöpakko koskee vain niitä ajoneuvoja, joissa vyöt ovat jo olemassa.
	Suomalaisista aikuisista 61 % ilmoitti kannattavansa täysin savuttomia ravintoloiden ja baarien tarjoilutiloja. Heistä vähän yli puolet olisi valmis sallimaan erilliset "tupakkakopit", joihin ei olisi tarjoilua.
	EU-direktiiviin perustuvan uudistuksen pitäisi tulla voimaan toukokuun alussa. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa.
	Koulutuksessa mukana on Cimic-operaatioita johtaneiden suomalaisten sotilaiden, sisäasiainministeriön ja poliisin luentoja sekä neuvottelutaitoihin ja tulkin käyttöön liittyviä harjoituksia. Maanantaina alkanut kurssi päättyy torstaina. 
	Viimeksi mainittu on se malli, jota sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti viime kesäkuussa. Vastaajista 34 % kannatti nykyistä järjestelyä, jossa tupakoivien ja tupakoimattomien tilat ovat erikseen. Vastaajista 5 % sanoi olevansa valmis sallimaan vapaan tupakoinnin ravintoloissa.
	Ihmisoikeustuomioistuin selvittää syytetyn oikeuksia Suomessa
	(Helsingin Sanomat 03.07.2005)
	World Trade Centerin kivipallo saatu korjattua (Suomen Sillan Uutisviikko 29/2005)
	Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päättänyt tutkia, toteutuvatko syytetyn oikeudet lapseen kohdistuneessa seksuaalirikosjutussa Suomessa. Keskisuomalainen mies valitti tuomioistuimeen, koska hän ei saanut missään vaiheessa esittää kysymyksiä uhrilleen.
	Kysely tehtiin osana Kansanterveyslaitoksen vuosittain tekemää aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimusta (AVTK).
	Savitaipaleella korjattavana ollut kivipallo on saatu jälleen pyörimään veden päällä. Kivinen, yksitoista tonnia painava karttapallo lähtee takaisin Yhdysvaltoihin. Kiinalaisvalmisteinen, World Trade Centerin uhreille omistettu muistomerkki seisoi kaksi vuotta New Yorkissa toimimattomana. Pallon korjaaja, yrittäjä Kaarina Vainikka Sorvikivestä kertoo, että pallo oli väärin tehty. Lisäksi sen väri paljastui huijaukseksi. Sorvikivi hävisi tarjouskilpailun samaisesta muistomerkistä kiinalaisille.
	Kansalaisten ravintolatupakointia koskevat mielipiteet ovat muuttuneet olennaisesti vuoden aikana. Vuonna 2004 ravintoloiden nykyisiä tupakointijärjestelyjä kannatti AVTK:n kyselyssä vielä vastaajien enemmistö eli 62 %. On ilmeistä, että ulkomaiden esimerkki ja asiasta käyty julkinen keskustelu ovat vaikuttaneet kansalaisten mielipiteisiin. On huomattava, että sosiaali- ja terveysministeriön asiaa koskeva yksimielinen esitys julkistettiin vasta tämän vuoden tutkimuksen jälkeen.
	Ihmisoikeussopimuksen mukaan syytetyllä on oltava mahdollisuus esittää kysymyksiä todistajille ja uhreille, jotka esiintyvät häntä vastaan. Suomen hallitus pitää miehen valitusta perusteettomana, sillä mies sai esittää sekä esitutkinnassa että oikeudessa pojan kertomuksesta omat näkemyksensä.
	Syytetyn kyselyoikeus pyrittiin turvaamaan pari vuotta sitten voimaan tulleilla Stakesin ohjeilla.
	Suomen vanhin kivinen asuintalo löytyi Turussa (Suomen Sillan Uutisviikko 37/2005)
	Uutisissa lainatun tutkija Heikki Sariolan mukaan kukaan ei aivan varmasti tiedä, kuinka hyvin uusia ohjeita noudatetaan. Tietoa on vaikea saada, sillä oikeuden päätökset ovat yleensä salaisia.
	Tänä vuonna AVTK:ssa savuttomia ravintoloita ja baareja kannatti tupakoimattomista vastaajista 73 % ja päivittäin tupakoivistakin 29 %.
	Suomen vanhimmat kivisen asuintalon jäänteet on kaivettu esiin Turussa. 
	Aboa Vetus -museon kaivauksissa on varmistunut, että Turun luostarikorttelin talot ovat peräisin jopa 1390-luvun alusta.
	Tutkimus tehtiin loppukeväästä 2005 postikyselynä edustavalle otokselle 15-64 –vuotiaasta aikuisväestöstä. Tutkimuksessa haastateltiin noin 3.300 henkilöä.
	Ylen kulttuuriuutisten mukaan luostarikorttelin kaivauksissa tehtiin myös merkittäviä keskiaikaisia esinelöytöjä, mm. upea kierteinen koristeketju, joka on valmistettu hienostuneella ketunhäntä-tekniikalla sekä keskiajalta peräisin oleva lapsen kenkä. Kyseessä on harvinainen löytö, koska kenkien teettäminen oli keskiajalla kallista, ja yleensä lapset perivät vanhempiensa vanhat kengät.
	Linnanmäen suosio suomalaisten ykköskohteena on kiistaton. Vakiokävijät palaavat huvipuistoon joka kesä. Samoin on Särkänniemen ja Suomenlinnan kohdalla. Ainoa muutos suosikkikohteiden kärjessä viime vuosilta on Uspenskin katedraalin nousu viidenneksi ohi Korkeasaaren eläintarhan.
	Kaupallisia vihdanviejiä on Suomessa vain muutama, ja suurin osa niistä on pikkufirmoja.
	Äitiyspakkauksen suosio pysynyt ennallaan
	(Suomi.fi 09.09.2005)
	Suomeen matkustavia ulkomaalaisia kiinnostavat erityisesti Helsinki ja Lappi. Helsingissä moni turisti hyppää kiertobussiin ja tutustuu matkalla kirkkoihin, Senaatintoriin ja Sibelius-monumenttiin. Myös vesibussiretket ovat suosittuja niin ulkomaalaisten kuin suomalaistenkin keskuudessa, Helsingin matkailu- ja kongressitoimistosta kerrotaan.
	Merkittävä arkeologinen löytö Padasjoella
	Äitiyspakkauksen suosio on pysynyt viime vuosina lähes ennallaan, Kela kertoo. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 24/2005)
	Kela myönsi viime vuonna 57 400 äitiysavustusta. Noin seitsemänkymmentä prosenttia avustuksen saajista valitsi äitiyspakkauksen. Kela toimitti viime vuonna yhteensä 40 500 äitiyspakkausta. 
	Rautakauden kalmisto ja harvinaisia muinaisesineitä on löytynyt Päijät-Hämeen Padasjoen Osoilasta. Löytö sisälsi mm. pronssista ja raudasta tehtyjä koruja ja ketjuja 800-luvulta Jkr.
	Designmuseon kävijämäärä kasvoi viime vuonna 60 prosenttia ja tästäkin vuodesta on tulossa hyvä. Suomalainen design kiinnostaa ulkomaalaisia.
	Oikeus äitiysavustukseen on Suomessa asuvalla äidillä, jonka raskaus on kestänyt 154 päivää ja joka on käynyt terveystarkastuksessa ennen neljännen raskauskuukauden päättymistä. Äiti voi valita joko 140 euron verottoman rahasumman tai äitiyspakkauksen, joka sisältää lapsenhoitotarvikkeita. 
	Esineet tulivat näkyviin paikallistien levennyksen yhteydessä. Löytö sisältää mm. kaularenkaan, rannerenkaita, kuparisoljen kappaleita ja muutaman veitsen. Lisäksi paikalta löytyi osittain palaneita ihmisen luita ja tekstiilin jäänteitä. Kalmisto ja esineet ovat hyvin harvinaisia.
	Kesälomiaan Suomessa viettävät venäläiset ovat ihastuneet järvi-Suomeen ja Kainuuseen, jotka tarjoavat hyvät puitteet mökkeilyyn. Etelä-Euroopasta tulevat matkailijat taas suuntaavat usein katsomaan Lapin luontoa. Silti esimerkiksi ranskalaisista 44 prosenttia jää Helsinkiin.
	Kela tutkii säännöllisesti äitiyspakkauksen saaneiden perheiden mielipiteitä pakkauksesta. Lisäksi perheet voivat antaa asiakaspalautetta pakkauksesta ja sen tuotteista Kelan verkkosivuilla. 
	Löydöt ovat konservoitavina, ja ne pyritään saamaan näytteille syksyllä. 
	Löytöpaikkaa aiotaan tutkia tarkemmin kesän aikana.
	Halpalennot Saksasta ja Britanniasta Tampereelle ovat Mekin mukaan selvästi lisänneet ulkomaalaisten innostusta piipahtaa Suomessa viikonlopun yli.
	Plooturahoja löytyi kätköstä Asikkalassa
	Euroopan huonoin ravintola palveli MM-suopotkupalloilijoita
	(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2005)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 29/2005)
	Suomalaisia sieniä ja marjoja maailmalle
	Asikkalasta on löytynyt iso kätkö 1700-luvun plooturahoja. Lahden museon amanuenssi Hannu Takala pitää löytöä maakunnallisesti mielenkiintoisena, sillä Päijät-Hämeestä on löydetty vähän tuon ajan rahakätköjä.
	(Expartium uutiskirja 06/2005)
	Suopotkupallon suosio näyttää kasvavan jatkuvasti. Lajin MM-turnaukseen osallistui kaikkiaan 6000 pelaajaa. Suopotkupallon osanottoa on jouduttu rajoittamaan, sillä pelisuon kapasiteetti on rajallinen. Ulkomaisia joukkueita on kainuulaisella suolla palloa potkimassa kaikkiaan 25.
	Entinen Italian huumepoliisin erikoisyksikön eversti Loreno Dalla Valle ansaitsee Suomen herkkutattikeisarin tittelin. Suomessa asuva Dalla Valle on vuodesta 1997 ostanut herkkutatteja Pohjois-Karjalan sienestäjiltä ja vienyt niitä Italiaan. Huippusesonki osui vuodelle 2003, jolloin Dalla Valle osti tatteja miljoona kiloa.
	Plootut löytyivät Asikkalan Vähimaan kylästä vanhalta sukutilalta hirsiaitan kunnostuksen yhteydessä. Rahat oli kaivettu maahan rakennuksen perustuksen viereen ja kääritty tuoheen. Plootut olivat kooltaan 1825-senttisiä ja noin puoli senttiä paksuja. Yhdeksän rahaa painaa yhteensä 22 kiloa ja ne ovat nimellisarvoltaan 30 taaleria.
	Nälissään suopotkupalloilijoiden ei tarvitse turnauksessa olla, sillä torstai-iltana avataan kisapaikalla Euroopan huonoin ravintola, Ristorante Berlusconi. Ruokalistalta löytyy niin Berlusconin pataa kuin Chiracin kanankoipia.
	Tattivuosi jäi tänä vuonna jälkeen huippuvuosista ja mustikkasatokin oli keskinkertainen. Suomen suurin marjantuottaja on Riitan Herkku, joka vie muun maussa Italiaan ja Itävaltaan omilla rekoilleen mustikkaa ja lennättää sitä silmälääkkeen raaka-aineeksi Japaniin saakka. Mustikkasavottaan ei riitä väkeä tarpeeksi omasta takaa, sillä menneenä sesonkina oli apujoukkoina thaimaalaisia poimijoita.
	Rahojen valmistusvuodet ovat 172147, ja ne viittaavat siihen, että tilalla olisi piilotettu omaisuutta venäläisiltä sotilailta pikkuvihan aikana 1740-luvun alussa ja kätköön olisi laitettu myöhemmin uudempia plootuja.
	Muumipeikolle patsas Tampereelle
	(Suomen sillan uutisviikko)
	Tove Janssonin luoma Muumipeikko on saanut oman patsaan Tampereelle. Pronssinen patsas on pystytetty kaupunginkirjasto Metson Muumilaakson edustalla.
	Suomi brittimatkailijoiden suosiossa
	(Suomen Sillan Uutisviikkoon 38/2005)
	www.dallavalle.fi 
	Muumikirjat täyttävät tänä vuonna 60 vuotta.
	www.riitanherkku.fi 
	Suomi kiri Euroopan kolmanneksi suosituimmaksi matkailumaaksi kahden brittilehden lukijaäänestyksessä. Guardianin ja Observerin lukijoiden äänestyksen voitti Islanti ja toisen sijan nappasi Slovenia. Eurooppalaisten kaupunkien sarjassa Helsinki oli kolmanneksi paras. Helsingin edelle harppasivat Tallinna ja Krakova.
	Suomalaisilla vihdoilla kova kysyntä ulkomailla (Suomen Sillan Uutisviikko 28/2005)
	Nimeksi Helsinki
	(Expartium uutiskirja 06/2005)
	Suomalaiset saunavihdat viedään käsistä ulkomailla. Vihtoja valmistavan Finnvihdan mukaan vastoja menisi vientiin monta kertaa enemmän kuin niitä pystytään toimittamaan. Finnvihta valmistaa ja pakastaa toistakymmentätuhatta vihtaa joka vuosi, kun kysyntä olisi kuitenkin useita kymmeniä tuhansia.
	Helsingin MM-kisoissa 5000 metrillä kultamitalin voittanut kenialainen Benjamin Limo antoi seuraavana päivänä syntyneelle pojalleen kunniakkaan nimen: Helsinki. Suomessa ei kukaan ainakaan Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun haun mukaan ole saanut etunimekseen Helsinkiä. Sen sijaan Salo ja Vanda (Vantaa ruotsiksi) on useammallakin, tosin sekä miehillä että naisilla. Saloja on nimetty vuodesta 1899 lähtien miehiksi 30 ja naisiksi neljä. Vandoja on yksi mies ja 35 naista. Yhtään Turkua, Espoota, Oulua tai Porvoota ei löytynyt, mutta Kaarinoita sentään 129.149. 
	Suosituimmat matkakohteet samoja vuodesta toiseen
	(Suomen Sillan Uutisviikko 29/05)
	Etenkin ulkomainen kysyntä on lisääntynyt viime vuosina. Suomessa vihtoja ostavat kaupunkilaiset, jotka eivät osaa tai ehdi niitä itse valmistaa.
	Suomalaiset matkustavat kesälomallaan vuosi toisensa jälkeen samoihin kohteisiin. Matkailunedistämiskeskuksen (MEK) tilastojen kärjessä ovat jo pitkään olleet Linnanmäki, Särkänniemi, Suomenlinna ja Temppeliaukion kirkko. Huvipuistot ovat suomalaisten matkailijoiden kestosuosikkeja.
	Finnvihta toimittaa vihtoja esimerkiksi Japanin Kobeen, jonka viisikerroksisessa suomalaissaunassa käy tuhansia vieraita.  Japanissa arvostetaan suomalaista vihtaa ylellisyystavarana. Vihtoja menee myös esimerkiksi Tanskaan.
	suolaa hiven sokeria 
	En yhtään epäile, vaikka kihlaparin Niinistö/ Karpela tai avioparin Vanhanen välirikkoja median asiaton ja loputon kiinnostus olisi edistänyt. Tai ainakin nopeuttanut. Istuva presidentti on sen sijaan saanut viettää lähes normaalin tuntuista perhe-elämää; jotain käytöstapoja mediallakin sentään on. Ainoa suurempi julkisuuteen vuotanut juttu oli, kun Tarja määräsi Pertin ottamaan bonuskortin mukaansa kauppaan mennessään. Tämän tiedon raportoi Halosen vuokralainen, joka kuuli presidenttiparin keskustelun kännykässään vuokraemännälle soitellessaan. Kansalaisten mielestä presidentin bonuspisteiden keräysinto oli pelkästään hellyttävää. 
	Näistäkin muuten kaksi on aikojen saatossa ollut miehiä.
	Nokkoset kiehautetaan miedossa suolavedessä, vesi valutetaan pois ja nokkoset hakataan hienoiksi. Maito ja jauhot sekoitetaan nokkosiin. Keitetään kypsäksi ja maustetaan. 
	Etunimistatistiikasta kiinnostuneille:
	https://192.49.222.187/Nimipalvelu/default.asp?L=1 
	uunimunakas:
	4 munaa
	Satoja mummoja tarinoi Hämeenlinnan torilla (Suomen Sillan Uutisviikko 31/2005)
	1 dl kuohukermaa
	suolaa, pippuria 
	Munat vatkataan ja niihin sekoitetaan vatkattu kerma ja mausteet. Munakas paistetaan voidellussa uunivuoassa kauniin keltaiseksi. Munakkaan ja muhennoksen kypsyessä ruskistetaan paistinpannulla sienisilppua. Kypsän uunimunakkaan päälle valutetaan nokkosmuhennos, ja kypsä sieni silppu lisätään varovasti muhennoksen pinnalle.
	Hämeenlinnassa elokuun alussa järjestetyn lasten ja nuorten kulttuurifestivaalin Hippalot 05:n kohokohta oli Mummogeneraattori, jonka ideana oli esittää tarinoita pienille kuulijoille. Hämeenlinnan torilla satujaan ja tarinoitaan kertoi ennakkoilmoitusten mukaan 365 mummoa. 
	Naapurimaiden monarkioissa käydään kiivasta keskustelua siitä, voiko kruunu periytyä myös tytölle. Meillä mietitään sitä, että voiko presidentti olla yksinelävä poika. Ehkä parasta olisi kun naapurin prinsessat rakastuisivat meidän presidenttiehdokkaisiin, niin saataisiin Pohjoismaitten asiat kerralla kuntoon.
	Torille saapui mummoja kaikkialta Suomesta. Nuorin isoäiti oli 47- ja vanhin 87-vuotias.
	Ulla Lehtonen, Herkkuja luonnosta ja puutarhasta.
	Hippaloissa avattiin myös maksuton sähköisen isovanhemmuuden verkko. Perhe voi adoptoida internetistä itselleen papan tai mummon, jonka kanssa lapsi voi keskustella. Verkossa olevat isoäidit ja -isät kirjautuvat palveluun poliisin myöntämällä sähköisellä henkilökortilla, minkä takia palvelu on luotettava ja turvallinen. Tarjolla on erilaisia isovanhempia leipojamummoista kalastajapappoihin.
	Elokuun paistos 
	noin 700 g kesäkurpitsaa
	2 keltasipulia + 2rkl öljyä
	½-1 tl karria
	1 tl mineraalisuolaa
	5 dl keitettyä luonnonriisiä
	Pakina: Presidentinvaalit
	Ruokapalsta
	noin 50 g nuoria nokkosia
	1 dl maitoa
	Thessalonikin ruokafestivaalilla tarjottua:
	1dl kermaa
	2 kananmunaa
	Lohitäytteiset letut (n. 12 kpl)
	200 g raejuustoa 
	Kesäkurpitsat pilkotaan sormenkokoisiksi paloiksi. Paloja keitetään 2-3 min vedessä ilman suolaa. Sipulit silputaan ja kiehautetaan öljyssä, johon karri on lisätty. Nokkoset kiehautetaan ja silutaan, keitinvesi kaadetaan pois. Riisi, sipuli, nokkoset ja suola sekoitetaan. Munat vispataan kevyesti kermamaidon joukkoon, seokseen lisätään raejuusto. Riisiseos ja kurpitsa sekoitetaan ja kaadetaan voideltuun paistinvuokaan. Muna-raejuusto seos kaadetaan joukkoon. Paistosta kypsennetään 200°:ssa asteessa noin 40 minuuttia.
	2 1/2 dl vehnäjauhoja
	1/2 tl suolaa
	Suomessa on tulossa presidentin vaalit ja ne käydään lievästi erikoisessa tilanteessa: ainoastaan istuva presidentitär on naimisissa ja hänkin vain itse presidenttiyden pakottamana. Kaikki vakavasti otettavat haastajat ovat poikamiehiä, joten kansa on syvästi ja syystäkin huolissaan, kuka linnassa emännöi, jos joku muu kun Tarja Halonen valitaan.
	6 dl maitoa
	3 kananmunaa
	Täyte
	150 gr savulohta
	n 5 cm kurkkua, paloiksi leikattua
	1 tl sinappia
	2 rkl hienonnettua tilliä
	1 purkki total jogurttia
	suolaa
	On poikamiespresidentissä toki hyviäkin puolia. Presidentin matkaillessa isänniltä säästyy päänvaivaa, kun ei tarvitse keksiä ohjelmaa myös puolisolle. Perinteisestihän ohjelmaa on jouduttu keksimään naiselle eli miespresidentin puolisolle ja nyt herra Arajärvi-parkaa on riepotettu kukkaset kädessä päiväkotien ja vanhankotien väliä. Arajärvi on suoriutunut tehtävästään buddhalaisella tyyneydellä ja osaa varmasti ulkoa kaikki viimeisimmät lastenlaulut sekä virret. Myös sen lastenlaulun jonka kertosäe menee ”niin on eduskuntatalooossa, kristallikruunujen vaalossaaa”.  Toisella kaudella valtakunnassa löydetään varmaan jo rutiini sille, mihin Pertti laitetaan siksi aikaa kun Tarja tekee töitä. 
	Letut paistetaan n 18 cm pannulla, ohuita. Anna jäähtyä. Levitä täyte yhdelle reunalle ja kaari rullalle. Täytettä vajaa rkl/lettu.
	Lehtonen, Ullan yrtit - Luonnon hyötykasvien keruu- ja käyttöopas.
	Tietoa viineistä
	Lohipiirakka
	Osa 2/2
	Svoljata taikinaa (voitaikinaa)
	Artikkeli on jatkoa Venttiilin edellisessä numerossa olleeseen tietoa viineistä artikkeliin.
	Täyte
	nippu kevätsipulia
	4-5 rkl voita tai öljyä
	Viinitarvikkeet
	3 dl juustoraastetta
	tilliä
	Viinitarvikkeita on monenlaisia. Tarvikkeissa on paljon laatueroja, mutta jo kaikkein yksinkertaisimmillakin välineillä voi aloittaa hyvin viineistä nauttimisen. Kuitenkin vasta oikeanlaiset ja hyvälaatuiset välineet antavat oikean arvon parhaille viineille. Oikeanlaiset tarvikkeet tuovat viinin parhaat puolet paremmin esille ja viimeistelevät erinomaisen makunautinnon.
	3 total jugurttia, 10 % (maustamatonta)
	6 kananmunaa
	suolaa
	valkopippuria
	250 gr lohta, hienonnettua
	Mielenkiintoinen uusi tilanne tulee myös silloin, kun vaikkapa George ja Barbara Bush vierailevat Suomessa. Presidentti neuvottelee Georgen kanssa, mutta kuka viihdyttää Barbaraa? Presidentin tyttöystäväkö vai sisar tai äiti? Jos presidentti valitaan virkaansa poikamiehenä, on hänen hyvin vaikeaa löytää presidenttikautensa aikana sopivaa puolisoa. Siitä pitää media huolen. En voi juurikaan kuvitella kuka täyspäinen nainen suostuisi median tahdittamaan seurustelurumbaan presidentin kanssa. Eli poikamiespresidenttiparalla ei tule olemaan helpot oltavat – oli hän sitten kuka tahansa.
	Leikkaa sipuli hienoksi ja pehmenna rasvassa kuumentaen. Sekoita täytettä varten kaikki aineet ja kaada taikinan päälle. Paista piirakka 180-200 asteessa n 30-40 min. Pellin koko n 37x30 cm.
	Viinilasi
	Viinilasin tulisi olla väritön ja kirkas, jotta viini oikea väri erottuisi. Lasin tulisi olla myös ohut, koska ohuet lasin reunat helpottavat viinin kaatamista suuhun tasaisesti. Lasin koko ja muoto vaikuttavat myös viinin makuun. Lasin reunan tulisi olla sisäänpäin kääntynyt, jotta viinin tuoksut eivät karkaisi. 
	Ja muita ohjeita:
	Nokkos-sienimunakas
	muhennos:
	vajaa litra nokkosen lehtiä
	vajaa 0,5 dl vehnäjauhoja tai soijaa
	3-4 dl maitoa
	Viiniarvostelu
	Kooltaan lasi ei saisi olla liian suuri, jotta viiniä voi helposti pyöritellä lasissa.
	Viininmaistelijan elkeet
	Viinien maistelu kannattaa aloittaa seurassa: keskustelu ja kokemusten jakaminen nopeuttaa oppimista ja laajentaa sanavarastoa. Tarjolla on oltava aina useita vertailtavia viinilajeja. Seurassa maisteleminen on paitsi hauskempi myös edullisempi vaihtoehto: yhdestä pullosta riittää annos jopa 15 henkilölle.
	Jäähdytin
	Paikan tulisi olla myös pimeä. Valo aiheuttaa viinin värissä muutoksia. Paikka ei saisi myöskään kohdistua tärinälle, jotta viiniin ei muodostuisi sakkaa. Sopivan säilytyspaikan löytymisen jälkeen pitää vielä muistaa asettaa pullot vaakatasoon. Näin korkki pysyy kosketuksessa viiniin eikä pääse kuivumaan.
	Jäähdyttimiä on useita erilaisia. Osaa jäähdyttimistä kastetaan veteen, jolloin haihtuminen pitää viinin viileänä. Toinen vaihtoehto on esimerkiksi jääkaapissa viilennetty kivi, joka viilentää pulloa. Ongelmana saattaa tällöin kuitenkin olla ettei viinin lämpötila pysy tasaisena.
	Väri ilmaisee viinin kehitysasteen
	Viiniharrastuksen edetessä viininystävä alkaa pian harkita oman viinikaapin hankkimista. Jos haluaa hankkia varastoon kypsytystä vaativia viinejä, tarvitaan niille myös sopivat olosuhteet. Viinikaappi on kätevä vaihtoehto useimmille, sillä viinikellarin rakentaminen on harvojen ulottuvilla oleva mahdollisuus. 
	Korkkiruuvi
	Viini värin tulisi olla pikemminkin kirkas kuin sumea ja sen tulisi ilmentää voimakasta väriä. Viini väriä kannattaa tarkastella vaaleaa väriä vasten.
	Hyvät korkkiruuvit vetävät korkin ylös pystysuoraan. Pystysuora nosto suojaavat sekä korkkia että avaajaa. Oikeanlainen spiraalikierre ruuvissa suojaa myös korkkia rikkoutumiselta. Ruuvin tulisi olla pitkä, terävä ja ohut isolla spiraalikierteellä.
	Viininmaistelijan lasi on sileäpintainen ja kirkas. Viinin värit erottuvat parhaiten valkoista pöytäliinaa vasten. Nuori punaviini on yleensä sävyltään sinertävä, kypsyneempi viini puolestaan rusehtava. Valkoviinit kehittyvät vaaleasta meripihkan värisiksi.
	Millainen viinikaapin sitten tulisi olla?
	Lämpömittari
	Palermo viinikaappi Viinikaapin tarkoitus on yksinkertainen: viinien säilyttäminen oikeassa asennossa, lämpötilassa ja suojassa valolta sekä tärinältä. Ideaalisin paikka viinien säilyttämiseen olisi viinikellari, joten viinikaapit pyrkivätkin samantyyppisiin olosuhteisiin kuin mitä hyvässä viinikellarissa vallitsisivat. Kaapin tulee olla tukeva, ja sen tulee säilyttää pullot auringonvalolta suojassa.
	Viinilämpömittari auttaa viini oikean lämpötilan arvioimisessa. Yksinkertaisimmat mittarit ovat tavallisia lämpömittareita, jotka asetetaan pulloon. Nykyisin on saatavilla myös hienostuneita digitaalisia lämpömittareita joista osa mittaa lämmön myös pullon ulkopuolelta. Laitteisiin voi syöttää tiedon minkä typpisestä viinistä on kyse, jolloin ne hälyttävät viinin saavuttaessa oikean lämpötilan.
	 ”Tulppaaninmuotoinen”, suippeneva lasi säilyttää viinin tuoksun. Lasiin kaadetaan viiniä vain hiukan, ei täyttä lasia, jotta tuoksu pääsisi esiin paremmin.
	Maun voimakkuus, täyteläisyys ja kesto
	Maistaessa viiniä siemaise viiniä suuhusi ja pidä sitä hetken aikaa suussasi. Lämpiäminen ja ilman kosketus voimistavat makua. Eri osat kielestä rekisteröivät erilaisia makuja. Huomioi viinin koostumus kielesi ympärillä. Tasapainoiset viinit sisältävät useiden osien (aromikkuus, happamuus, tanniinisuus, hedelmäisyys, makeus) harmonian. Lopuksi huomioi millaisen maun viini jättää suuhusi ja miten pitkään maku tuntuu.
	Viinikaappia valitessa ensimmäinen valinta täytyy tehdä kaapin koon kohdalla. Pieniin kaappeihin mahtuu paristakymmenestä muutamaan kymmeneen pulloon. Pieneen asuntoon ja aloittelevalle viininharrastajalle pieni kaappi voi olla parhaiten kohdallaan. Viiniharrastus vie kuitenkin helposti mukanaan, ja silloin pieni kaappi voi täyttyä ikävän nopeasti. Suurempien kaappien vetoisuudet vaihtelevat sadasta pullosta useampaan sataan. Suuren kaapin tilavaatimukset ja energiankulutus ovat tietenkin myös erilaiset kuin pienen.
	Viiniteline
	Viinitelineellä ei ole paljoa muita vaatimuksia kuin että se säilyttää viinit vaakatasossa. Muuten vaatimukset ovat lähinnä esteettisiä. Laatikkoviineille on olemassa omia telineitä, joiden tarkoitus on lähinnä asettaa laatikko tyylikkäämmin esille ja helpottaa viinin laskemista lasiin.
	Pullonsulkija
	Hyvälle viinille voi asettaa monenlaisia vaatimuksia, kuten teknisen onnistumisen (viini on mm. kemiallisesti puhdasta, sopivan hapokasta ja parkkihappoista), harmonisen kokonaisuuden (viini maistuu tasapainoiselta ja pehmeältä ja säilyttää jälkimaun suussa pitkään) tai tyypillisyyden (viinistä tunnistaa selkeästi tuotantoalueen ja käytetyt rypälelajikkeet). Tärkeintä on kuitenkin löytää juuri omaan, henkilökohtaiseen makuun sopiva viini ja oppia vertailemaan eri makuja.
	Pullonsulkijoita on saatavilla erimallisia. Pullonsulkija helpottaa avatun viinipullon säilyttämistä.
	Viinikaapissa voi säilyttää sekä valko- että punaviinejä. Erilaiset viinit vaativat kuitenkin hieman erilaisia olosuhteita, ja tämä kannattaa ottaa huomioon. Valkoviinejä säilytetään yleensä muutamaa astetta viileämmässä lämpötilassa kuin punaviinejä. Jos keräilet pelkkiä punaviinejä, kannattaa kaappi säätää 10–17 asteeseen. Valkoviinit puolestaan viihtyvät 5-10 asteen lämpötilassa. Jos keräät molempia laatuja, valitse lämpötila noin puolestavälistä eli 10 asteen tienoilta. Nykyisissä viinikaapeissa on usein valmiit asetukset sen mukaan mitä viinejä kaapissa säilytetään, ja myös kosteus otetaan huomioon. Suhteellisen ilmankosteuden tulisi olla 50-80%. Kosteus on tärkeää säilyvyyden takia, sillä liian kosteassa ympäristössä korkit saattavat homehtua, ja liian kuivassa ne taas kutistuvat ja pulloon pääsee ilmaa.
	Säilytys
	Myyntiin tulevat viinit ovat useimmiten aina valmiita juotaviksi, mutta joidenkin viinien maku vielä paranee iän myötä. Hyvin säilytystä kestävät esimerkiksi voimakkaat punaviinit. Viinin säilytyksessä on kuitenkin syytä olla tarkkana, sillä kaikki viinit eivät sovellu pitkäaikaiseen varastointiin. Yleisesti ottaen punaviinit kestävät säilytystä paremmin kuin valkoviinit, mutta eri rypälelajikkeilla on erilaisia ominaisuuksia. Tanniini on rypäleiden kuorissa ja siemenissä oleva aine, joka edesauttaa viinin säilymistä. Myös viinin korkea alkoholipitoisuus parantaa säilyvyyttä. Varastoitavaksi tarkoitetut pullot on aina suljettu luonnonkorkilla.
	Tuoksu
	Aromien ja tuoksun vapauttamiseksi viiniä kannattaa kieputtaa lasissa. Tuoksussa tärkeintä on huomioida tuoksusta saatu ensivaikutelma. Ensivaikutelma voi olla esimerkiksi jokin hedelmä tai marja.
	Yleistä
	Dekantointi
	Pulloissa kypsytettyihin viineihin saattaa kehittyä ikääntymisen myötä sakkaa ja viinikiveä. Nämä eivät varsinaisesti huononna viinin laatua, mutta ne on silti hyvä poistaa, jotta viini olisi tarjoiltaessa mahdollisimman kirkasta. Dekantointi on helppoa: viinipullon annetaan seistä pystyasennossa, kunnes sakka on laskeutunut kiinteästi pullon pohjalle. Sen jälkeen kirkas viini kaadetaan varovasti toiseen astiaan. Dekantoinnin aikana
	Viinille sopiva säilöntäpaikka on tasalämpöinen ja viileä paikka. Lämpötilan tulisi olla 5-17 astetta, riippuen viini tyypistä. Liian lämpimässä viinin kehitys nopeutuu, ja se saattaa menettää sekä hedelmäisyytensä että rakenteensa. Liian kylmässä kehitys puolestaan hidastuu, viini sakkaantuu ja ohenee. Lämpötilassa kuitenkin tärkein asia on, ettei lämpötilassa tapahdu suuria vaihteluita. Vaihtelut aiheuttavat viinin tilavuuden vaihtelua mikä näkyy korkkiin kohdistuvana paineena. Painevaihtelut saattavat löystyttää tai supistaa korkkia, jolloin viini joutuu tekemisiin hapen kanssa.
	Viinikaapin ostajan kannattaa harkita tarkoin, millaiset säilytystarpeet hänellä viineilleen on. Kaappeja valmistetaan erilaisia ja erinäköisiä, ja halutessaan voi kaapin yrittää valita myöskin sisustukseen sopivaksi. Hintavertailun tekeminen on myös varmasti vaivan arvoista.
	Viime aikoina on aloitettu myös useita tutkimuksia koskien viinin merkitystä syövän ehkäisyssä. Viinissä oleva antioksidantti nimeltä resveratroli vaikuttaisi auttavan elimistöä tukahduttamaan epäterveitä soluja ja siten estämään syövän syntyä.
	 viini myös tuulettuu ja parantaa siten makuaan.
	Miksi punaviini paranee vanhetessaan?
	Maun paraneminen johtuu rypäleiden tanniineista eli parkkihapoista. Tanniinit ovat happamia ja karvaita yhdistelmiä, jotka löytyvät rypäleiden siemenistä ja kuoresta. Maun lisäksi tanniinit vaikuttavat viinin ikääntymiseen hidastamalla hapettumista. 
	Tärkeintä terveydelle edullisessa viinin nauttimisessa on kuitenkin kohtuullinen käyttö. Viini on alkoholijuoma ja suurina määrinä nautittuna se alkaa vaikuttaa terveydelle haitallisesti. Joidenkin tutkimusten mukaan 1-2 lasillista päivässä nauttivat ihmiset ovat keskimäärin terveempiä kuin ihmiset jotka eivät nauti viiniä lainkaan tai nauttivat enemmän kuin kaksi lasillista päivässä.
	Elisa ja Viinilehti Oy ovat toteuttaneet Ruoka ja viini -verkkopalvelun internetin käyttäjille. Palvelusta on saatavilla myös wap-sovellukseen perustuva mobiiliversio. Uusi verkko-palvelu tarjoaa asiakkaiden käyttöön Suomen suurimmat tietokannat, osapuolet lupaavat. http://elisa.net/ruokajaviini/ 
	Nuorella punaviinillä tanniinit ovat uusia ja karvaita. Ajan kuluessa yhdistelmät liittyvät toisiinsa ja tarpeeksi suuriksi kasvaessaan ne tekevät viinistä pehmeämpää ja sopivasti hapanta. Prosessi alkaa viini valmistusvaiheessa ja jatkuu yhä viinin ollessa pullossa.
	Missä maassa juodaan eniten viiniä?
	Pullossa viini on kuitenkin vähemmän alttiina hapettumiselle mikä hidastaa prosessin etenemistä. Kun viinin moninaiset tanniiniyhdistelmät ja käymisvaiheessa irronnut tammi sekä pigmenttiyhdistelmät jatkavat liittymistä toisiinsa, viinin väri muuttuu purppuraisesta tiilen punaiseksi ja viiniin kehittyy yhä monimutkaisempia makuja ja aromeja, jotka tekevät viinistä juuri niin hyvää kuin se onkin.
	Keski-Euroopan maissa viinin kulutus on suurinta. Tilastojen kärjessä keikkuu Luxemburg, jossa kulutettiin aikavälillä 1997-2000 eniten viiniä suhteutettuna väkilukuun. Keskimääräisesti yksi luxemburgilainen juo vuodessa noin 60 litraa viiniä! Ranskassa ja Italiassa juodaan seuraavaksi eniten viiniä, myös näiden maiden kansalaiset yltävät 50-60 litran vuosikulutukseen. Pohjoismaat ovat kaukana kärjestä - Ruotsissa viiniä kuluu yhdellä kansalaisella vain noin 12 litraa vuodessa ja Suomessa kulutus jää kuuteen litraan vuodessa.
	World Jump Day -nettisivu värvää läntisen pallonpuoliskon asukkeja mukaan hyppäämään yhtäaikaa ensi vuonna 20. heinäkuuta kello 9.39.13. Viihdyttävästi toteutetuilla sivuilla kerrotaan, että tarkoitus on pysäyttää ilmaston lämpeneminen. Tavoitteena on saada 600 miljoonaa ihmistä hyppäämään samaan aikaan. www.worldjumpday.org 
	Jos kaikki maailmalla varastetut taideteokset kerättäisiin yhteen paikkaan, tuloksena olisi yksi maailman merkittävimmistä taidekokoelmista. ”Kadonneen taiteen museossa” olisi mm. 551 Picassoa, 209 Renoiria, 174 Rembrantia ja 43 van Goghia. Etsintäkuulutettuja taideteoksia voi tutkia esim. internetsivuilla www.saztv.com. 
	Kuinka täysi viinilasin tulisi olla?
	Lasin koko voi vaihdella paljon, mutta oikeaoppisesti viiniä kaadetaan lasiin kunnes viini yltää lasin leveimpään kohtaan, muutaman sentin päähän lasin reunasta. Lopputilaa voidaan hyödyntää viinin aromien vapauttamiseen.
	Toimitus surffaili Internetissä
	Varo näppäinvirheitä www-osoitteissa
	(Talouslehti.com)
	Mikä on oikea lämpötila viinien tarjoamiseen?
	James Randi Educational Foundation on lupautunut maksamaan yli miljoona dollaria paranormaalin ilmiön todistavalle henkilölle. Toistaiseksi Randi on saanut pitää miljoonansa. www.randi.org/research/index.html.
	Kannattaa olla tarkkana näppäillessään www-osoitteita, virheelliset osoitteet saattavat viedä aivan väärään paikkaan ja tuoda tukun ongelmia mukanaan.
	Lämpötilan vaikutus viinin makuun on yksi suurimpia tekijöitä. Punaviinin tulisi olla hieman huoneenlämpöä viileämpää, mutta ei koskaan lämpöisempää. Valkoviini maistuu parhaalta viilennettynä. Oikea lämpötila on hieman lämpöisempi kuin lasi viileää maitoa.
	Huhtikuussa uutisoitiin venäläisestä Googkle.com-sivustosta, johon vahingossa näppäinvirheiden vuoksi eksynyt sai läksiäislahjakseen läjän haittaohjelmia. Nyt panamalainen ryhmä on rekisteröinyt lukuisia tietoturvayhtiöiden nimien kaltaisia domain-osoitteita.
	www.aboutthessaloniki.gr Thessalonikin mitä – missä – milloin -kaupunkioppaan ”About Thessaloniki” nettisivut
	Miksi isännän tulisi maistaa viiniä ensimmäisenä?
	Kun haluat antaa itsestäsi hyvän vaikutelman, nopein, varmin ja tehokkain tapa on pukeutua hyvin. Kun valitset vaatteet ja asusteet etiketin mukaan, olet aina oikein pukeutunut. Hyvännäköinen, hyvin istuva asu kohottaa itsetuntoa. Vaikuta vaatteilla – pukeutumisopas löytyy Tekstiili- ja jalkine toimittajat ry:n nettisivuilta 
	Viini maku on hyvä tarkistaa ja jos korkista on jäänyt palasia viiniin sekaan , niin ne todennäköisemmin tulevat ensimmäiseen lasiin.
	F-Secure kertoo panamalaisrekisteröijistä, jotka ovat rekisteröineet muun muassa osoitteita nimille www-f-secure.com, wwwf-secure.com, f-secue.com, mesagelabs.com, mcafeeantiviru.com, wwwbullguard.com, pandafirewall.com ja centralcomand.com. Osoitteisto ohjaa nortpnantivirus.com-sivulle. Kaiken kaikkiaan nimiä on rekisteröity yli 150, mutta sivustoa ei näytä käytettävän tietojen kalasteluun tai troijalaisten lataamiseen. "Sivusto näyttää mainoksia useilla eri tavoilla, kuten muun muassa popup-ikkunoita selaimesta riippuen. Ansaintamalli on se, että käyttäjät päätyvät noille sivuille erehdyksessä, ja sivun ylläpitäjä tienaa mainosten näyttämisestä", kertoo Mikko Hyppönen F-Securelta.
	Onko viini terveellistä?
	Useiden tutkimusten mukaan alkoholin ja erityisesti punaviinin kohtuullisella käytöllä on suosiollinen vaikutus terveyteen. Sen uskotaan parantavan mm. verenkiertoa. Kohtuullinen annos tarkoittaa henkilön koosta ja sukupuolesta riippuen kahta tai kolmea annosta per päivä. 
	www.teja.fi/pukeutuminen/ 
	Kirkko laajentaa toimintaansa yhä enemmän internetiin. Netissä pyritään tarjoamaan kirkollisia jumalanpalveluja niille, jotka eivät pääse tai halua tulla kirkkoon. Muun muassa Helsingin Maunulan kirkon jumalanpalveluksia voi jo seurata suorassa lähetyksessä netissä osoitteessa www.kotikirkko.com.
	Viinillä on tutkimusten mukaan useita erilaisia terveydellisiä vaikutuksia. Ranskalaisilla on huomattavan vähän kuolemaan johtavia sydänsairauksia huolimatta siitä, että heidän ruokavalioonsa kuuluu paljon rasvaisia ruokia ja heillä on korkeat veren kolesterolipitoisuudet; tämä tunnettiin aiemmin "ranskalaisen paradoksin" nimellä. Tutkijat ovat myöhemmin havainneet, että punaviinin nauttiminen vähentää sydänsairauksien puhkeamista ranskalaisilla. Viini vaikuttaa tutkimusten mukaan veren kolesterolipitoisuuksiin alentavasti, sillä punaviinin antioksidantit ja foolihappo estävät haitallisen kolesterolin kertymistä verisuoniin.
	Ulkosuomalaisten päiväkirjoja:
	www.levykauppa.org sivustolla on hakukone josta voi hakea tietoja artistien levyistä. Lisäksi näytä toiminnolla voit hakea elokuvista taustatietoa.
	http://euroopanreunalla.blogspot.com/ Euroopan reunalla. Rikoksia, rangaistuksia, outoja naapureita ja muita käsittämättömiä arkielämän tapahtumia Espanjassa...
	Valtakunnallinen joukkoliikenteen reitti- ja aikataulupalvelu on avattu. www.matka.fi muodostaa annettujen tietojen perusteella matkareitin aikatauluineen osoitteesta osoitteeseen koko maassa. Erona muihin valtakunnallisiin aikatauluhakuihin on se, että palvelu yhdistää eri joukkoliikennevälineitä matkaketjuiksi yhdellä haulla. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan palvelu helpottaa matkojen suunnittelua, koska asiakkaan ei tarvitse hakea liikennevälineiden aikatauluja useista lähteistä. Matka.fi toimii myös ruotsiksi ja englanniksi. 
	Kotirouvan Kiinassa. Eka päivä takana ja vielä ollaan elävien kirjoissa…
	http://kotirouva.vuodatus.net/
	Silitysraudan pakkauksessa:
	Tiesitkö että…
	"Älä silitä vaatteita päälläsi."
	(Mutta eikö se säästäisi paljon aikaa?)
	Tiesitkö että, Suomessa on 40 hyttyslajia
	Hiuskihartimessa:
	- Suomessa on noin 40 hyttyslajia. Niiden esiintyminen vaihtelee ajan ja paikan mukaan. Etelä-Suomessa on eri lajeja kuin Pohjois-Suomessa. Keväällä on eri lajit kuin syksyllä. Yleisimmät ovat metsähyttynen, lehtohyttynen ja jänkähyttynen.
	"Ei saa käyttää nukkuessa" 
	Tiramisu-jälkiruuan POHJASSA:
	(No tämähän tuli selväksi jo hiustenkuivaajan kohdalla)
	"Älä käännä ylösalaisin."
	(Liian myöhäistä...)
	"Ei sovellu kulmakarvojen, silmäripsien tai häpykarvojen kihartamiseen"
	Nukahtamislääkkeessä:
	(Kyllä nyt harmittaa!)
	"Varoitus: saattaa aiheuttaa uneliaisuutta."
	(Toivoa sopii!)
	- Naaraat munivat seisovaan veteen, lammikoihin ja ojiin. Poikaset kehittyvät hyttysiksi seuraavana kesänä 2–3 viikossa. Hyttynen elää 3–4 viikkoa.
	Tikkaissa, noin kolmannen puolan kohdalla:
	"Älä kiipeä tätä ylemmäs, ennen kuin sidot tikkaat ylhäältä kiinni"
	Uunivanukkaassa:
	"Tuote on kuuma lämmityksen jälkeen."
	(Tällä kertaa varoitus tuli kuitenkin ajoissa, toisin kuin tiramisun kohdalla...)
	(Eikös se yö seuraa päivää?)
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