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VENTTIILI 
 

 
 
 
 
 
 

Suomen suurlähetystö yhdessä 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran kanssa  

järjestää  
 

SUOMEN EDUSKUNNAN 100-VUOTISNÄYTTELYN 
 

Thessalonikin lentoaseman lähtöaulassa 
18.12.2006 – 01.01.2007 

 
Näyttelyn avaa Suomen suurlähettiläs Ole Norrback, maanantaina 18.12, klo. 19.30 

Tervetuloa avajaisiin! 

 
ETSITÄÄN 

USP:n Välimeren alueen seuraavaa 
varapuhemiestä 

 
USP:n elokuun aluekokouksessa tehtiin 
päätös pyytää kaikilta alueemme yhtei-
söiltä ehdokkaita uudeksi Välimeren alu-
een varapuhemieheksi, nykyisen vara-
puhemiehen Olavin Peltolan vetäytyessä 
toimesta tämän kauden loputtua.  
 
Ehdokkaat tulee ilmoittaa vuoden lop-
puun mennessä Arto Heikkiselle osoit-
teisiin: artoheikkinen@eresmas.com tai  
kasi.heikkinen@elisanet.fi  
 
Varapuhemies Olavi Peltolan nimeämä 
komitea (Saara Karhu, Arto Heikkinen ja 
Marko Suomalainen) välittää ehdokkai-
den perustiedot edelleen muille yhtei-
söille, joilla näin on tilaisuus valmistau-
tua seuraavassa, ennen USP:n syys-
kuussa 2007 kokoontuvaa täysistuntoa 
pidettävässä aluekokouksessa tapahtu-
vaan varapuhemiesehdokkaan valin-
taan.  
 
Jos elokuun aluekokouksen jälkeen kai-
kille yhteyshenkilöille toimitettu varapu-
hemiehen toimenkuva jostakin syystä 
joltakin puuttuu, on se saatavissa edellä 
mainitun komitean jäseniltä. 
 

Ehdollepanokomitea 

Suomen suurlähetystöllä ja 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuralla  

on ilo kutsua Teidät 
 

POHJOIS-KREIKAN SUOMALAISTEN TAPAAMISEEN 
JA 

SEURAN PIKKUJOULUJUHLAAN 
 

Lauantaina 9. joulukuuta 2006, klo 19.00 
Tavernassa “1901”, Katouni 9, Thessaloniki (Ladadika) 

puh. 2310 553141 
 

Illalliskortin hinta on 20 euroa jäseniltä ja 23 euroa ei-jäseniltä. 
Tuokaa mukananne n. 3 euron arvoinen joululahja per henkilö.  

 
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 4. joulukuuta: 

Marjut, puh. 697 7891732 
tai sähköpostiosoite:  

pksuomiseura@yahoo.gr 
 

HUOM!!! 
THESSALONIKIN SUOMI-KOULUN 
JOULUJUHLIEN AJANKOHTA ON 

MUUTTUNUT! 
Ne pidetään sunnuntaina 17.12, klo. 
18.00 alkaen, Suomi-koulun tiloissa. 

ALOITTEET 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran yleisko-
kouksessa helmikuussa 2007 käsiteltä-
viksi halutut aloitteet on toimitettava 
seuran sihteerille 31.12.2006 mennes-
sä!  

 
LOMAMATKOJA HALKIDIKIIHIN 

 
Finnmatkat järjestää tänä kesänä loma-
matkoja Halkidikiihin. Matkat alkavat 04. 
kesäkuuta ja loppuvat syyskuussa.  
Matkakohteita Halkidikissa ovat Afitos, 
Fourka, Hanioti, Kallithea, Kriopigi ja  Pa-
liouri. 
 
Mahdollisuudesta pelkkiin lentoihin Thes-
salonikista Suomeen ei vielä ollut tietoja 
tiedotteen ilmestyessä.  
Lisätietoja www.finnmatkat.fi 

mailto:pksuomiseura@yahoo.gr
http://www.geocities.com/pksuomiseura/
mailto:artoheikkinen@eresmas.com
mailto:kasi.heikkinen@elisanet.fi
mailto:pksuomiseura@yahoo.gr
http://www.finnmatkat.fi/
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ULKOSUOMALAISIA KUTSUTAAN SUOMEN  
JUHLAVUODEN AVAJAISIIN 

 
Suomi viettää ensi vuonna itsenäisyytensä 90-vuotisjuhlaa. Tavoitteena on saada kaikki 
mukaan yhteisen merkkivuoden viettoon! 
Suomi 90 -valtuuskunta ja -toimikunta kutsuvat ulkosuomalaisia mahdollisuuksiensa 
mukaan osallistumaan juhlavuoden avaukseen torstaina 4. tammikuuta klo 12 – 14 Fin-
landia-talossa Helsingissä. 
Juhlavuoden avaus on luonteeltaan kepeä ja rento tapahtuma, jossa lyhyesti esitellään 
juhlavuoden tulevia teemoja. 
Suomi 90 Finland -juhlavuoden valmistelijat toivovat, että kukin organisaatio huolehtii 
omien jäsentensä mahdollisista matka- ja majoituskuluista. 
Tiedusteluihin vastaa pääsihteeri (ritva-sini.merilampi@minedu.fi tai puh +358 9 
16077234). 
Osallistujien nimet ja osoitteet pyydetään lähettämään valtioneuvoston kansliaan mar-
raskuun 30. päivään mennessä osoitteella suomi90finland@vnk.fi. Kutsukirjeet tapahtu-
maan lähetetään suoraan osallistujille joulukuun alussa. 

Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvät lukijat, 
Joulu lähestyy taas kovaa vauhtia! Ainakin 
täällä Thessalonikissa liikkeet ovat alkaneet 
myymään jouluaiheista tavaraa n. pari viik-
koa sitten ja naapuriston parvekkeille on al-
kanut ilmestymään jouluvaloja. 
Lapset ovatkin jo alkaneet luetella lahjatoi-
vomuksia joulupukille. Tässä tietenkin on hy-
vänä apuna ollut televisiossa jo täyttä päätä 
pyörivät yritysten joulumainokset. 
Aina joulun alla minuun iskee hyväntekeväi-
syysmieli! Olen joka joulu antanut pienen ra-
hasumman hyväntekeväisyyteen, Suomessa 
asuessani Pelastusarmeijalle, Englannissa ol-
lessani paikalliselle hyväntekeväisyysyhdis-
tykselle ja täällä Kreikassa jollekin kadulla 
kerjäävälle raajarikolle.  
Miksi emme voisi avustaa vähempiosaisia 
kautta vuoden? Tarvitaanko siihen jotain eri-
tyistä juhlaa, rauhan ja kristillisyyden sano-
maa, että voisimme kääntyä jonkun tunte-
mattoman vähempiosaisen puoleen ja kysyä 
voisimmeko auttaa häntä. Useimmiten avun 
tarve ei kuitenkaan ole edes rahallinen, vaan 
voisimme käydä esimerkiksi naapurissamme 
asuvan, huonosi liikkumaan pystyvän, mum-
mon puolesta kaupassa. Niin juuri, se mum-
mo, jonka me jokainen näemme parvekkeel-
tamme, ja joka hädin tuskin pystyy kulke-
maan yrittäessään kastella parvekkeella ole-
via jo kuolleita kukkia.  
Sitten taas arjellisimpiin asioihin: Haluan kiit-
tää Suomen suurlähettilästä ja suurlähetys-
tön henkilökuntaa minulle ja seuramme va-
rapuheenjohtajalle, Jaana Karhuselle, osoite-
tusta vieraanvaraisuudesta lokakuun lopussa 
tekemämme Ateenan matkan yhteydessä.  
Samalla haluan kertoa teille kaikille lukijoille, 
miten mahtava yhteistyö meillä on Pohjois-
Kreikan Suomi-Seuran ja Ateenan suurlähe-
tystön kanssa. Järjestämme yhdessä tapah-
tumia, yhden tai toisen osapuolen aloittees-
ta, autamme toinen toisiamme, jne.  
Tämä perustuu kuitenkin yhteistyötön, jota 
haluaisin tässä kutsua YYA-sopimukseksi! 
Sillä sitä se todella on, sanojen jokaisessa 
merkityksessä: Yhteistyö, ystävyys ja avun-
anto! Jokainen maailmalla toimiva Suomi-
seura voi oma-aloitteisesti luoda hyvät suh-
teet paikalliseen suurlähetystöön, kunhan pi-
tää mielessä ettei aina ole pyytäjä puolena, 
on myös osattava antaa!  
Tällaista suhdetta olen yrittänyt pitää yllä 
kaikkien kanssa, ja ehkä siksi minulle suotiin 
suuri kunnia, kun Helsingin Suomi-Seura 
ry:stä pyydettiin minua puhujaksi Suomi 90 
– juhlavuoden avajaistapahtumaan 4. tam-
mikuuta. Tämä on kunnianosoitus josta ei 
voi kieltäytyä!  
Tulen siis pitämään n. 10 minuutin ”juhladia-
login”, yhdessä uussuomalaisen Umayya 
Abu-Hannan kanssa aiheesta "Suomi-kuva 
läheltä ja kaukaa". Ja haluan tässä kiittää 
Suomi-Seura ry:tä kaikesta yhteistyöstä joita 
olemme vuosien varrella tehneet! 
Toivotan teille kaikille omasta, ja johtokun-
tamme puolesta, oikein hyvää joulua ja on-
nellista uutta vuotta, missä päin maailmaa 
sitten olettekin! 
 
Marko Suomalainen 
Puheenjohtaja 

Joulurauhan julistus tänä vuonna 
myös internetissä 

 
Ensi kertaa joulurauhan julistusta on 
mahdollista seurata myös internetin väli-
tyksellä. Ulkosuomalaiset ovat pitkään 
toivoneet joulurauhan julistusta verk-
koon, ja tänä vuonna sitä voi seurata in-
ternetsivulla www.yle.fi/joulurauha 
26.12. asti. Turusta jouluaattona keski-
päivällä lähetettävä joulurauhan julistus 
myös televisioidaan ja radioidaan tavalli-
seen tapaan. 
Hyvän joulun terveiset on perinteinen 
TV1:n jouluaaton suora lähetys, jossa 
katsojat voivat lähettää jouluterveisiä 
toisilleen niin kotimaahan kuin ulkomail-
le. Luvassa on joulumusiikkia, jouluvies-
tejä kotimaasta ja maailmalta sekä vä-
lähdyksiä joulun vietosta eri puolilta 
Suomea. 
Voit lähettää oman joulutervehdyksesi 
ohjelmaan sähköpostilla tai kamerapu-
helimella osoitteeseen joulutervei-
set@yle.fi tai kirjoittaa jouluviestisi suo-
raan www-sivujemme kautta osoitteessa 
www.yle.fi/jouluterveiset. Otamme vas-
taan myös perinteisiä kirjeitä ja kortteja 
osoitteeseen Hyvän joulun terveiset, PL 
59, 00024 Yleisradio, Finland. 
Mikäli käytössäsi on videokamera, voit 
tallentaa jouluterveisesi ja lähettää ne 
meille. Noin minuutin mittaisessa ter-
vehdyksessä pyydämme kertomaan ku-
ka tai keitä olette, miten otatte joulun 
vastaan ja keitä haluatte muistaa joulu-
tervehdyksellä. Pyydämme lähettämään 
jouluntoivotukset ajoissa. Postitse saa-
puvien terveisten olisi hyvä olla perillä 
viimeistään perjantaihin 16.12. mennes-
sä. 
Suomen Turku julistaa joulurauhan 
TV1:ssä 24.12. klo 11.55. 
Hyvän joulun terveiset TV1:ssä 24.12. 
klo 18.35. 
 
Anna Juutilainen 
tiedotustoimittaja 
YLE TV-tiedotus 
Radiokatu 5, Helsinki; PL 97, 00024 
Yleisradio 
puh. 09 1480 5117 tai 040 869 1284 
anna.juutilainen@yle.fi  

 
Seuramme on aloittanut yhteistyön 

Ulkopsykologit.fi kanssa 
 
Ulkopsykologit on internetissä toimiva 
psykologipalvelu. Erikoisosaaminen heil-
lä koskee ulkomailla asuvia suomalaisia, 
joiden elämä on usein todella kansain-
välistä joko työn tai avioliiton takia. Tä-
män lisäksi he auttavat tavallisia suoma-
laisia ja heidän kanssaan eläviä ulko-
maalaistaustaisia ihmisiä. Tiivistäen voi 
sanoa, että teemme peruspsykologiaa ja 
sen lisäksi autamme eritaustaisia ihmisiä 
löytämään mukavan tavan elää yhdessä. 
Seuramme jäsenet saavat 10 % alen-
nuksen palvelumme käytöstä. 
Tyypillisiä konsultaation aiheita ovat 
stressi, masennus, uupumus, elämän-
muutosten hallinta; maastamuutto, kult-
tuurishokki, monikulttuuriset tilanteet. 
Palvelun käyttö on helppoa. Sähköpos-
titse tapahtuvassa konsultaatiossa psy-
kologi kirjoittaa sinulle vastauksen hä-
nelle lähettämääsi kysymykseen. 
Live-konsultaatiot tapahtuvat puhelimen 
tai nettipuhelun avulla. Konsultaation ai-
kana voit puhua mieltäsi painavasta ai-
heesta suoraan psykologin kanssa. 
Noudatamme toiminnassamme Suomen 
Psykologiliiton eettisiä ohjeita. Kaikki 
asiakastiedot ovat luottamuksellista ai-
neistoa, jonka pidämme salassa. 
www.ulkopsykologit.fi  

mailto:ritva-sini.merilampi@minedu.fi
mailto:suomi90finland@vnk.fi
http://www.yle.fi/joulurauha
mailto:jou%1flu%1fter%1fvei%1fset@yle.fi
mailto:jou%1flu%1fter%1fvei%1fset@yle.fi
http://www.yle.fi/jouluterveiset
mailto:anna.juutilainen@yle.fi
http://www.ulkopsykologit.fi/
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Menovinkki Suomessa: Athos – Luosta-
rielämää Pyhällä Vuorella - näyttely 
 
Athos – Luostarielämää Pyhällä Vuorella on 
bysanttilaisen taiteen suurnäyttely Taidemu-
seo Tennispalatsissa, 18.8.2006 - 21.1.2007. 
Nähtävillä on kreikkalaisortodoksista esineis-
töä ja taideaarteita yli tuhannen vuoden 
ajalta. Näyttelyssä legendaarinen mutta yhä 
elävä munkkiyhteisö Athos ja sen elämä esit-
täytyvät suurelle yleisölle, ensimmäistä ker-
taa Kreikan rajojen ulkopuolella. 
Athos on ortodoksinen munkkitasavalta, joka 
sijaitsee Makedoniassa, Pohjois-Kreikassa, 
puolentoista tunnin ajomatkan päässä Thes-
salonikin kaupungista. Sen alueella asuu 
2000 munkkia 20 luostarissa, joista vanhin 
perustettiin vuonna 963. Athoksen historia 
ulottuu tätäkin kauemmas, ja sen merkitys 
bysanttilaisen kulttuurin vaalijana ja ylläpitä-
jänä on vertaansa vailla. Ainoastaan mies-
puoliset pyhiinvaeltajat voivat matkustaa 
Athokselle, ja hekin tarvitsevat matkaa var-
ten erityisen viisumin. 
Ainutlaatuinen näyttely kertoo elämästä 
Athoksella eilen ja tänään. Athoksen luosta-
reista ja 15 eurooppalaisesta museosta koot-
tu 500 näyttelyesineen kokonaisuus sisältää 
satoja vuosia vanhoja ikoniaarteita, käsikir-
joitusharvinaisuuksia, ainutlaatuisia sakraali-
esineitä, upeita tekstiilejä, puukaiverruksia 
sekä muita taide-esineitä, kuten koruja, ris-
tejä, karttoja, valokuvia ja maalauksia. Nä-
mä teokset kertovat yli tuhatvuotisesta elä-
västä perinteestä ja luostarien arjesta. 
Näyttelyyn liittyvä monipuolinen ohjelmisto 
tarjoaa elämyksiä ja tietoa kaikenikäisille 
näyttelykävijöille. Tarjolla on mm. ikonimaa-
lauskursseja, demonstraatioita, työpajoja, 
konsertteja ja luentoja. Näyttelyn yhteydes-
sä julkaistaan Athosvuoren elämää ja taide-
aarteita esittelevä laaja näyttelykirja. 
 
Avoinna: 
ti-su klo 11-20.30 (lipunmyynti päättyy klo 
20), ma suljettu.  
Salomonkatu 15 (Kampin liikekeskuksen 
vieressä), Helsinki 10, PL 5400, 00099 
Helsingin kaupunki 
Puh. (09) 310 87001, faksi (09) 310 87000 
 
Liput: 
Pääsylippu 7 euroa 
Alennuslippu 5 euroa 
Alle 18-v. ilmaiseksi 
Perjantaisin ilmainen sisäänpääsy! 
 
Athos-faktoja 
– Athosvuori on ortodoksinen munkkitasa-
valta Makedonian maakunnassa Koillis-Krei-
kassa. Sillä on Kreikan valtion myöntämä 
itsehallinto ja oma kaksipäisen kotkan koris-
tama lippu.  
– Pinta-alaltaan 390 neliökilometrin laajuisel-
la alueella asuu noin 2000 munkkia 20 luos-
tarissa. 
– Ensimmäinen luostari perustettiin vuonna 
963. Vuorella tiedetään kuitenkin asuneen 
erakkomunkkeja jo 300-luvulla. 
– Alueen tunnettu historia ulottuu jo kauas 
antiikkiin. Persian kuningas Kserkses I (485–
465 eKr.) teki Athoksesta väliaikaisesti saa-
ren rakennuttamalla niemimaan halki kanaa-
lin laivastoaan varten persialaissotien aikaan.  

– Athosvuori on läntisen maailman sulje-
tuimpia alueita. Naiset eivät sinne pääse, ja 
miespuolisille pyhiinvaeltajillekin pääsy on 
rajattu ja luvanvarainen. 
– Athos on Unescon maailmanperintökohde. 
Myös luonto alueella on koskematon. Alueel-
la elää 35 kasvilajia, joita ei tavata muualla, 
sekä runsaasti villieläimiä, jopa susia.  
– Tiettävästi Athosvuoren luostareilla on ol-
lut yhteyksiä Suomeen jo 1300-luvulla. Peri-
mätiedon mukaan munkki Sergei vaelsi Py-
hältä Vuorelta Pohjolaan ja perusti Valamon 
luostarin Laatokan Valamon saarelle. 
 
Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Kuukausitapaamiset 
 
Lokakuun ja marraskuun kuukausitapaami-
set pidettiin tuttuun tapaan tavernassa 
1901. 
Illanistujaisia vietettiin hyvän ruoan ja juo-
mien parissa. 
 
Euroopan kielipäivä 
 
Thessalonikin Adamantios Kalamari- koululla 
järjestettiin syyskuussa jokavuotinen "Euroo-
pan Kielipäivä". 
Tapahtuman tarkoituksena on kannustaa 
koulun oppilaita opiskelemaan monenlaisia 
Euroopan kieliä, eikä vain niitä kaikista pu-
hutuimpia. 
Tämän takia kouluun kutsuttiin edustajia 
monista Euroopan maista, esim. Tsekista, 
Italiasta, Puolasta, Serbiasta, Ranskasta... 
Tänä vuonna Suomea edustivat entiset suo-
mi-koululaiset Eleni Douhaniaris ja Eleanna 
Bresa. Edustajien tehtävä oli antaa koululai-
sille tietoa maan kulttuurista, tavoista ja tie-
tysti kielestä! Samalla he toimivat raatina 
koululaisten laulukilpailussa, mikä olikin päi-
vän kohokohta. Kilpailussa oppilaat esittivät 
karaokena lauluja eri kielillä, jopa kielillä joi-
ta he eivät välttämättä edes ymmärrä. Vali-
tettavasti suomenkielistä laulua siellä ei kui-
tenkaan laulettu, koska suomen ääntäminen 
oli oppilaiden mielestä "liian vaikeata". 
 

Johtokunnan jäseniä Ateenassa 
 
Seuramme puheenjohtaja Marko Suomalai-
nen ja varapuheenjohtaja Jaana Karhunen 
vierailivat Ateenassa.  
Heti Ateenaan saapumisen jälkeen he nautti-
vat aamukahvit suurlähetystön henkilökun-
nan kanssa ja vaihtoivat kuulumisia puolin ja 
toisin. 
Seuraavana oli vuorossa tutustuminen Suo-
men Ateena Instituuttiin ja sen jälkeen Pi-
reuksen merimieskirkkoon.  
Illalla seuramme puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja olivat kutsuttu suurlähettiläs Ole 
Norrbackin järjestämälle illalliselle jotka oli 
järjestetty Ateenassa teknologia-konferens-
sissa vierailevan Suomi-delegaation kunniak-
si. Delegaatioon kuului mm. suomalaisten 
yritysten edustajia ja suomalaisia kansan-
edustajia, joille seuramme puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja kertoivat huolestuneisuu-
tensa Suomen hallituksen esityksestä HE 
122/2006, valtion talousarvioksi, jossa esi-
tettiin leikattaviksi avustuksia Suomi-kouluil-
ta ja ulkosuomalaisseuroilta.  
Kansanedustaja, sosiaalivaliokunnanjäsen, 
Sinikka Hurskainen vakuutti kaikille paikalla-
olijoille, että sosiaalivaliokunta on hallituksen 
esityksestä poiketen, esittänyt ettei Suomi-
koulujen ja ulkosuomalaisseurojen avustuk-
sia leikattaisi, vaan päinvastoin, jopa ehdot-
tanut Suomi-koulujen avustusten korotusta 
omassa esityksessään valtionvarainvaliokun-
nalle. Myös muuta paikalla olleet kansan-
edustajat, Anne Huotari ja Seppo Särkiniemi 
olivat samaa mieltä asiasta. 
Muutoin illallinen sujui leppoisasti keskustel-
len eri aiheista. 
 
Varjonukketeatteriesitys Thessalonikin Suo-
mi-koululla 18.11.2006 
 
Varjonukketeatteri Katputli Kajaanista vieraili 
Thessalonikissa ja paikallisen Suomi-koulun 
oppilaat kokivat esityksen nimeltä “Kultainen 
kurki”, joka perustuu fiktiiviseen saamelais-
tarinaan. “Kultainen kurki” edustaa uuden 
varjoteatterin pelkistettyä muotoa ja samalla 
se toimii värikylläisenä sekä opettavaisena  

Eleanna Bresa ja Eleni Douhaniaris Euroopan-kieltenpäivillä Thessalonikin Kalamari -koululla 
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tarinana. Se on kertomus luonnon kunnioit-
tamisesta ja siitä vieraantumisesta. 
Esityksen jälkeen koululaisilla oli tilaisuus tu-
tustua nukketeatteri Katputlin taiteelliseen 
johtajaan, Elviira Davidow’iin, joka esitteli 
varjonukkeja ja varjoteatterissa käytettävää 
tekniikkaa.  
Elviira Davidow tunnetaan nukketeatterioh-
jaajana, esiintyvänä taiteilijana sekä nuken-
rakentajana ja Katputlin toisena perustajajä-
senenä. Hän on opiskellut 10 vuotta tanssia 
mm. Amsterdamin tanssikoulussa. Hollannin 
opiskeluvuosien jälkeen hän päätti yhdistää 
kaikki kiinnostuksen kohteensa tanssin, ku-
vataiteen, sirkuksen ja muut esiintyväntai-
teen muodot siirtymällä opiskelemaan nuk-
keteatteria. Hän opiskeli nukketeatteria kuu-
tisen vuotta sekä Prahan nukketeatterikoulu 
DAMU:ssa että Turun taideakatemian nukke-
teatterilinjalla. 
Kiinnostuksen kohteena on erityisesti varjo-
teatteri, jota hän on käynyt tutkimassa mm. 
Intiassa varjoteatterin alkukodissa. Elviira 
opettaa nukketeatteria ympäri Kainuuta ja 
toimii vastaavana ohjaajana työttömien 
nuorten luovantoiminnan projektissa. 
Elviira kiertää marraskuussa Kreikkaa ja 
Thessalonikista hän siirtyi Ateenaan esiinty-
mään varjoteatterinsa kanssa. 
www.nukketeatteri.fi  
 
Henkilöt tutuiksi 
 
Esittelyvuorossa on seuran perustajajäsen 
Asta Koskela-Dimitriadou, joka on asustanut 
Pohjois-Kreikassa pyöreät 25 vuotta yhtäjak-
soisesti v.1981 alkaen. 
Asta on asustanut Pohjois-Kreikan alueella 
neljännesvuosisadan ajan ja hänet tunne-
taan taitavana käsityöihmisenä Thessalonikin 
naapurikunnassa, Panoramassa, jossa hän 
toimii vaatetusalan yksityisyrittäjänä. 
Asta menetti tapaturmaisesti v.2002 fysiote-
rapeuttina toimineen aviomiehensä Nikos Di-
mitriadiksen ja tällä hetkellä hän asustaa 
kahden aikuisen poikansa kanssa Panora-
massa sijaitsevassa kodissaan. Vanhin pojis-
ta Andreas on 26-vuotias ja koulutukseltaan 
mainos-graafikko. Vastaavasti nuorin poika 
on 22-vuotias, nimeltään Alexandros ja hän 
on isänsä jalanjäljillä ammatinvalinnassa. 
Alexandros suorittaa parhaillaan 6 kk harjoit-
telujaksoa fysioterapeuttiopinnoissa. 
 
1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin tämä 
tapahtui? 
Avioiduin 11.tammikuuta 1981 Nikos Dimitri-
adiksen kanssa Thessalonikin Pyhän Kateri-
nan kirkossa ja siitä seurasi asettautuminen 
tänne Kreikkaan 11 Ruotsissa vietetyn vuo-
den jälkeen. Itse asiassa olen viihtynyt niin 
hyvin, että en osaa ajatella paluuta Suo-
meen tai Ruotsiin. 
 
2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja 
Pohjois-Kreikkaan? 
1980-luvun alkupuolella perheeni asui Exohi-
kylässä, nykyisen Papanikolaun sairaalan lä-
heisyydessä. Edelleen asuimme 8 vuotta As-
vestohori-kylässä ,Thessalonikin pohjois-
puolella. Sieltä muutimme sitten Panora-
maan asumaan, jossa olemme viihtyneet hy-
vin. 

Muistan joskus v.1983 tapauksen kun olin 
ommellut koneella pitkän päivän ja yht’äkkiä 
alkoi työhuoneeni seinäpeili heilua ja täristä. 
Ajattelin peilin tärinän johtuvan väsymykses-
täni enkä kiinnittänyt asiaan sen kummem-
min huomiota! Jälkeenpäin sain tietää, että 
seinäpeilin tärinä johtuikin maanjäristyksestä 
ja siitä lähtien olen ottanut vaarin “ylimääräi-
sistä tärinöistä” kuten pienet maanjäristyk-
set. 
On erityisen ilahduttavaa kun Suomesta saa-
puu kaukaisia sukulaisia ja ystäviä vierailulle 
tänne Pohjois-Kreikkaan! Näitä vierailuja toi-
voisin useampia joka vuodelle! 

3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa? 
Olen syntynyt Kaustisella Keski-Pohjanmaalla 
9-lapsisen perheen toiseksi nuorimpana lap-
sena. Ensimmäiset 20 vuotta olen kasvanut 
Kaustisilla ja edelleen Kokkolassa Keski-Poh-
janmaalla. Sisaruksistani viisi asustaa nyky-
ään Suomessa ja yksi asuu Ruotsin puolella. 
Kouluvuosien jälkeen suoritin ammattikou-
lussa pukuompelulinjan Kokkolassa ja edel-
leen Kälviällä naiskotiteollisuuskoulussa om-
pelu- ja kudontalinjan. 
Vuonna 1970 muutin Suomesta Ruotsiin ja 
viihdyin Tukholmassa 11 vuotta. Ruotsin 
pääkaupungissa jatkoin opintojani paikalli-
sessa leikkuuopistossa ja miesvaatturikou-
lussa. 
Ruotsissa kohtasin sitten aviomieheni Nikon, 
joka opiskeli maassa fysioterapeutin ammat-
tiin. 
Minulla on varsin hupaisa muisto ensimmäi-
sestä ulkomaanmatkastani Ruotsiin v.1970. 
Olin lähtenyt talvisäässä autolautalla Turusta 
Tukholmaan ja kuinkas sattuikaan, silloin 
elettiin paukkupakkasia, kylmää oli -42 – 43 
C astetta. Autolautta juuttui kiinni ahjojäihin 
keskellä merenselkää ja lautta odotteli jään-
särkijäalusta koko päivän keskellä Itämerta. 
Illan suussa autolautta pääsi jatkamaan 
matkaansa kohti Tukholmaa ja olin huojen-
tunut asiasta! Tämä merimatka on jäänyt 
pysyvästi mieleeni! 
 
4. Millaisia ohjeita antaisit uusille maahan-
muuttajille? 
Uusien tulijoiden kannattaa opetella nyky-
kreikan kieli, samalla kielen kautta pääsee 
sisälle maan tapoihin. On painotettava, että 
ei ole syytä vertailla kotimaan ja uuden 
asuinmaan oloja ja asioita, sillä siinä vertai-
lussa muuttuu lopulta itsekin onnettomaksi! 

Maahanmuuttajien tulee olla rohkeita ihmisi-
nä, muttei liian sinisilmäisiä. Tarkkaavaisuus 
etenkin omien asioiden suhteen on hyvä 
asia, sillä yllätyksiä ei elämästä puutu! Elämä 
on kaikkialla mielenkiintoista, huomenesta 
kukaan ei tiedä! 
 
5. Mitä Suomiyhteisö sinulle merkitsee? 
On tärkeää olla tekemisissä muiden suoma-
laisten kanssa. Läheisin ystäväni on Satu 
Vuorinen, jonka olen tuntenut vuodesta 
1981. Olemme puhelinyhteydessä päivittäin 
ja meitä yhdistää suomalaisuuden ohella vie-
lä sama työkin – vaatetusala! 
Osallistun seuran tapahtumiin ja käyn silloin 
tällöin kuukausitapaamisissa tapaamassa 
suomalaisia. Luen myös seuran tiedotteet eli 
varsinaisen Venttiilin ja Varaventtiilin. 
 
Venttiilin toimituskunta haluaa lämpimästi 
kiittää Asta Koskela-Dimitriadoua haastatte-
lusta. 
 
Ateenan suurlähetystö tiedottaa 
(www.finland.gr)  
 
Suurlähetystön käyttäjäkysely verkkosivujen 
sisällöstä 
 
Suomen suurlähetystö järjestää kyselyn 
verkkosivujensa sisällöstä 15.11. - 15.12. 
2006. 
Kyselyssä kootaan sivujen käyttäjien mielipi-
teitä sivuista ja niiden sisällöstä sekä tiedus-
tellaan mahdollisia kehittämisehdotuksia. 
Jotta voisimme palvella sivuston käyttäjiä 
entistä paremmin, toivomme, että vastaisit 
kyselyyn suurlähetystön Web-sivuilla 
www.finland.gr. 
Suurlähetystö kiittää vaivannäöstäsi!  
 
Passihakemus 
 
Passihakemus on jätettävä henkilökohtaises-
ti Suomen suurlähetystöön tai Suomessa 
paikallispoliisille. 
Ennen passin hakemista hakijan tulee tarkis-
taa maistraatista omien henkilöllisyystieto-
jensa oikeellisuus Suomessa. 
 
Passihakemukseen tarvitaan: 
• yksi valokuva - valokuvaohjeet poliisin ko-

tisivuilta 
• vanha passi - vaikka ei olisi enää voimas-

sa - tai henkilökortti 
• oleskelulupa tai jos Kreikan kansalaisuus 

Kreikan passi tai henkilökortti 
 
Passin maksaminen ja hinta: 
• passi maksetaan käteisellä hakemusta jä-

tettäessä 
• 5 vuoden passi € 80, käsittelyaika noin 3-

4 viikkoa 
• pikapassi, myöntäminen rajoitettua ja voi-

massaoloaika lyhyempi, € 80 
 
Jos voimassa oleva passi on varastettu tai 
kadonnut, on uutta passia haettaessa esitet-
tävä poliisille tehty ilmoitus.  
 
Alle 18-vuotias tarvitsee huoltajiensa kirjalli-
sen suostumuksen siihen, että saa oman 
passin. Jos molemmat huoltajat eivät ole 
lapsen mukana passia haettaessa, täytyy toi 

Asta Koskela-Dimitriadou 
 

http://www.nukketeatteri.fi/
http://www.finland.gr/
http://www.finland.gr/
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selta huoltajalta olla päivätty ja allekirjoitettu 
erillinen suostumus.  
 
Valmiin passin voi noutaa henkilökohtaisesti 
tai pyytää passin lähettämistä postitse tai 
valtuuttaa valitsemansa henkilö noutamaan 
passin puolestaan edustustosta. Voimassa-
oleva vanha passi mitätöidään ennen uuden 
luovuttamista. 
 
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta 210 -
72 55 860. 
 
Suomi-Seura ja USP tiedottavat 
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)  
 
Tarkkailijan raportti USP:n puhemiehistön 
syyskokouksesta Helsingissä 2.-3.11.2006 
 
Varapuhemiehemme Olavi Peltolan ja hänen 
varahenkilönsä Ritva Viertola-Cavallarin mo-
lempien ollessa sairastapauksen vuoksi esty-
neinä osallistumasta puhemiehistön syysko-
koukseen sain kutsun osallistua kokoukseen 
Välimeren alueen tarkkailijana. Tässä raport-
tini kokouksesta. 
 
Kokouksessa olivat läsnä puhemies Pertti 
Paasio sekä alueiden edustajina Risto Söder 
(Australia/Aasia), Toivo Kabanen (Itä-Eu-
rooppa), Laura Vesterinen-Maury (Keski-Eu-
rooppa), Päivi Oksi-Walter (Keski-Eurooppa), 
Carl-Gustav Store (Maailmalla asuvat suo-
menruotsalaiset), Tuula Fomin (Pohjois-Eu-
rooppa), Marja Snyder (USA/Latinalainen 
Amerikka), Niilo Saari (Kanada) ja Arto Heik-
kinen (Välimeren, Afrikan ja Lähi-Idän alue). 
Lisäksi paikalla olivat USP:n sihteeri Irene 
Gröhn sekä Suomi-Seuran toiminnanjohtaja 
Paula Selenius ja Suomen Sillan päätoimitta-
ja Leena Isbom. 
 
YLEISTÄ: 
 
Kirjattiin, että Barbro Allardt Ljunggren 
(Maailmalla asuvat suomenruotsalaiset) on 
vetäytynyt USP-työstä ja hänen tilallaan on 
Carl-Gustav Store. Jyrki Pöyhönen (Austra-
lia/Aasia) on samoin vetäytynyt ja hänen ti-
lallaan on Risto Söder. 
USP:n seuraava täysistunto pidetään Finlan-
dia-talon kongressisiivessä (iso sali) 10.–
11.09.2007. 
Ilmoittautumiset ja aloitteet tulee lähettää 
viimeistään kolme (3) kuukautta ennen, 
mutta ne toivotaan mahdollisimman ajoissa 
(aloitteet jo aikaisemminkin, ilmoittautumiset 
heti, kun lomakkeet ovat tulleet). Täysistun-
toa edeltävä kesä- ja lomakausi vaikeuttavat 
asioiden käsittelyä. 
Ensi kevään puhemieskokous pidetään ma–ti 
23.–24.04.2007. 
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden 
avaustapahtuma järjestetään 4.1.2007 klo 
12 Finlandia-talossa ja siihen toivotaan osal-
listuvan mahdollisimman paljon myös ulko-
suomalaisia. 
 
PUHEMIEHISTÖN TAPAAMISET: 
 
Torstaina 2.11. puhemiehistöllä oli tapaami-
nen opetusministeri Antti Kalliomäen luona. 
Mukanamme oli myös Suomi-koulujen tuki 
ry:n puheenjohtaja Maila Eichhorn. Selostim-

me ministerille Suomi-koulujen asemaa, toi-
mintaa ja merkitystä suomenkielen opetuk-
sessa suomalaislapsille ulkomailla. Toimme 
esiin huolemme siitä, että Suomi-koulujen 
valtionapua ei ole korotettu sitten vuoden 
1999 ja esityksessä valtion talousarvioksi 
vuodelle 2007 ko. budjettikohtaa esitetään 
leikattavaksi 364.000 eurolla edellisvuodes-
ta. Tämä merkitsisi vakavaa iskua koko Suo-
mi-koulujen toiminnalle. Ministeri ilmaisi kyl-
lä ymmärtävänsä huolemme, mutta sanoi 
asemansa vuoksi joutuvansa puolustamaan 
hallituksen esitystä, vaikka siihen tältäkin 
osin muutoksia esitettäisiin. Keskustelussa 
tuli esille sekin, että Suomi-kouluista on jois-
sakin yhteyksissä käytetty nimitystä kerho, 
joka on ilmeisesti jossakin määrin harhaan-
johtava, koska koulut ovat ensisijaisesti kieli-
kouluja. 
Ministeritapaamisen jälkeen opetusneuvos 
Ritva-Sini Merilampi (Suomi 90-juhlavuoden 
pääsihteeri) opetusministeriöstä selosti juh-
lavuoden tapahtumia, joita ovat mm. edellä 
jo mainittu avaus 4.1.07, uus- ja ulkosuoma-
laistapahtuma Suomiareena Porissa 18.7.07 
sekä Iloinen Vartti itsenäiselle Suomelle 
5.12.07 klo 12 kaikkialla Suomessa. Keskei-
senä mediana on www.suomi90finland.fi 
(avataan 4.1. klo12) sekä yhteistyö Yleisra-
dion kanssa.  
Iltapäivällä vierailimme oikeusministeriössä, 
jossa ministeri Leena Luhtanen oli varannut 
asiallemme kokonaisen tunnin. Esitimme mi-
nisterille käsityksemme, että ulkosuomalais-
ten äänestysvilkkaus lisääntyisi, jos ulkosuo-
malaisille sallittaisiin mahdollisuus kirjeää-
nestykseen. Ehdotimme, että oikeusministe-
riö asettaisi työryhmän selvittämään asiaa ja 
Suomi-Seuran edustajaa kuultaisiin siinä asi-
antuntijana. Ministeri Luhtanen kertoi, että 
oikeusministeriöön on perustettu erityinen 
demokratiayksikkö ja valmisteilla on erityi-
nen kansalaisvaikuttamisen ohjelma ministe-
ri Luhtasen johdolla. 
Ministeriöstä palattuamme kuulimme Antti 
Välikankaan, Filmihalli Oy, kertomana tule-
vista ulkosuomalaisohjelmista. Mm. itsenäi-
syyspäivänä 6.12.2006 klo 11.00 YLE TV2 
ensiesittää dokumenttiohjelman "Suomi sy-
dämessä", jossa kolme Paraguayn viidakko-
suomalaista tilittävät suhdettaan Suomeen 
ja suomalaisuuteen. Uusia ulkosuomalaisoh-
jelmia on valmisteilla ja entisistä ja uusista 
ohjelmista on valmisteilla DVD-videoita 
myyntiin. 
Päivän päätteeksi puhemiehistö oli kutsuttu 
Ruotsin suurlähetystön vastaanotolle, jossa 
isäntänä tai oikeammin emäntänä oli Ruotsin 
suurlähettiläs Eva Walder-Brundin. Vastaan-
otolla oli tilaisuus keskustella USP:sta ja sii-
hen liittyvistä ajankohtaisista asioista myös 
yhteiskunnallisten vaikuttajien ja virkamies-
ten kanssa. 
Perjantaina 3.11. vierailimme eduskunnassa, 
jossa tapasimme perustuslakivaliokunnan 
puheenjohtajan Kimmo Sasin sekä valiokun-
nan jäsenen, kansanedustaja Ilkka Taipa-
leen. Läsnä olivat myös valiokuntaneuvokset 
Kalevi Laaksonen ja Sami Manninen. Tapaa-
minen oli epävirallinen, jossa yritimme va-
kuuttaa kuulijat siitä, että kirjeäänestys lisäi-
si ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuutta ja 
tulisi saada heille mahdolliseksi. Korostimme 

myös sitä, että kansalaisten tasavertaisuus 
vaaleissa näin kohentuisi. 
Eduskunnasta siirryimme opetushallitukseen, 
jossa pääjohtaja Kirsi Lindroos otti meidät 
vastaan. Mukana tapaamisessa oli jälleen 
myös Suomi-koulujen tuki ry:n puheenjohta-
ja Maila Eichhorn (Aapiskukkoa ja Aku Ank 

OLETKO JO SUOMI-SEURAN 
JÄSEN? 

 
Muistathan, että Suomi-Seuran jäsenenä 
tuet arvokasta työtämme ulkosuomalais-
ten asioiden ajajana Suomessa. Jäsen-
maksullasi saat lisäksi neuvontayksik-
kömme palvelut, alennuksia erilaisten 
tuotteiden ja palvelujen hinnoista, yh-
teistyöjuristiemme ilmaisen puolen tun-
nin konsultoinnin ja alennuksen mahdol-
lisista toimeksiannoista, yhteyden mui-
hin ulkosuomalaisjärjestöihin sekä Suo-
men Silta -lehden kuudesti vuodessa. 
Liity nyt jäseneksi: 
www.suomi-seura.fi  

Suomen sukuiset lapset Aava Camp 
Finland kesäleirillä 

 
Kansainvälinen Aava Camp Finland ke-
säleiri kokoaa kesäisin Suomeen lapsia 
ja nuoria ympäri maailmaa. Leiriläiset 
hakevat leiriltä elämyksiä, kansainvälisiä 
ystäviä, kielitaitoa ja perehtymistä Suo-
men kulttuuriin. Leirin yhdeksi tärkeim-
mistä anneista on noussut Suomen ulko-
puolella asuvien Suomen sukuisten las-
ten mahdollisuus tavata muita kaltaisi-
aan. 
Kesän 2006 leirille osallistunut Anja Sa-
lonen oli yksi leirin ulkosuomalaisista. 
"Me yritimme löytää leirin, jossa tyttä-
remme voisi tavata muita lapsia ja nuo-
ria, joilla on suurin piirtein samanlainen 
tausta kuin hänellä. Eli puoliksi suoma-
lainen ja puoliksi ulkomaalainen, joka 
elää Suomen ulkopuolella, mutta viettää 
myös aikaa Suomessa kesäisin. Tässä 
suhteessa leiri on ollut hyvin onnistunut. 
Anjalla oli hauskaa siellä edellisellä ker-
ralla ja tänä vuonna hän ajatteli, että 
yritetään uudestaan", kommentoi Anjan 
isä Esa-Pekka Salonen Los Angelesista. 
Aava Camp Finland uudistuu kesäksi 
2007 tarjoten kolme erilaista leiriohjel-
maa 14.7. - 10.8.2007. Uutena leiripa-
kettina on tarjolla Suomileiri, jolla leiri-
läiset kommunikoivat kokonaan suomen 
kielellä, osallistuvat suomen kielen ope-
tukseen ja tutustuvat Suomen kulttuu-
riin. Kansainvälinen Leiri on englannin-
kielinen ja sillä voi halutessaan osallistua 
englannin kielen opetukseen. Eräleirillä 
leiriläiset kulkevat, ruokailevat ja yöpy-
vät luonnossa. Kaikilla kolmella leirillä 
tulee toimeen tarvittaessa sekä suomen 
että englannin kielellä. 
 
Lisätietoja: 
Jaakko Mäkelä 
Leirin johtaja 
+358 440 786 637 
jaakko@aavacampfinland.com 
 www.aavacampfinland.com 

http://www.suomi-seura.fi/
http://www.ups.fi/
http://www.suomi-seura.fi/
mailto:jaakko@aavacampfinland.com
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kaa-selvityksen tekijä). Vierailun aiheena oli 
jälleen Suomi-koulut, joiden avustamisvas-
tuu on siirtynyt opetushallitukselle.  Vilkas 
keskustelu aiheesta antoi runsaasti molem-
minpuolista tietoa osapuolille. 
Lounaan jälkeen projektipäällikkö Annika 
Grönholm opetushallituksesta esitteli Suomi-
Seuran tiloissa vieraskielisen koulutuksen yh-
teishakumenettelyä internetissä. Haku syk-
syllä 2007 alkavaan vieraskieliseen koulutuk-
seen on 15.1.–9.2.2007.  Lisätiedot ja ohjeet 
löytyvät osoitteesta www.admissions.fi. 
Edellisen jälkeen Tero kertoi USP:n alueiden 
uusista internet-sivuista ja niiden käyttämi-
sestä. Alueiden "Ajankohtaista"-sivut tullaan 
poistamaan "kaapelin systeemistä" USP:n 
"normaaleille" sivuille mahdollisimman pian. 
Ajankohtaisten tapahtumien käsittely tapah-
tuu aluevastaavien itsensä toimesta interne-
tissä avaamalla sivu: www.usp.fi/alueet3/. 
Alueiden edustajat saivat kukin omat käyttä-
jätunnuksensa ja salasanansa sekä ohjeet 
tapahtumien käsittelemiseksi sivulla. Sivujen 
käyttöä oli tilaisuus harjoitella. 
Päivän päätteeksi siirryimme YLEn studioon 
Pasilaan, josta tavan mukaan radioitiin Radio 
Finlandin 1,5 tunnin suora lähetys, johon 
voitiin soitella eri puolilta maailmaa. Allekir-
joittaneelle ei osunut puheluita, mutta sain 
juontajan pyynnöstä tilaisuuden kertoa muu-
tamasta lähinnä Espanjaan liittyvästä ajan-
kohtaisesta asiasta, mm. Aurinkorannikon 
koulun lukioluvasta, itsenäisyyspäivän vie-
tosta sekä odotuksistamme kirjeäänestysasi-
an edistymisestä ja Suomi-koulujen kohta-
losta. 
 
Hyvää loppuvuotta ja uuden alkua toivottaen 
 
Arto Heikkinen 
tarkkailija 
Välimeren maat, Afrikka ja Lähi-Itä 
 
USP:n istunto syyskuussa 2007 (Sutinat 
11/06 - Suomi-Seuran järjestötiedote) 
  
USP:n seuraava, viides varsinainen istunto 
järjestetään Helsingin Finlandia-talossa 10.-
11.9.2007. 
Ulkosuomalaisyhteisöjen on ilmoittauduttava 
istuntoon viimeistään kolme kuukautta en-
nen istuntoa. Istuntoon voivat lähettää osal-
listujia USP:n säännöt ratifioineet yhteisöt. 
Ratifiointi on tapahduttava viimeistään kol-
me kuukautta ennen istuntoa. 
Aloitteiden tulee olla Suomi-Seurassa myös 
viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa. 
Koska kesällä on lomien takia vaikea tavoit-
taa ministeriöiden ja virastojen yms. Työnte-
kijöitä, joiden kommentteja tarvitaan aloit-
teiden käsittelyyn, toivomme, että lähetätte 
aloitteet Suomi-Seuraan hyvissä ajoin heti 
alkukeväällä tai jopa aiemmin.  
USP:n säännöt ratifioineille yhteisöille posti-
tamme kokouksesta tietoa keväällä. 
USP:n kotisivuja on uudistettu. Nyt sieltä 
löytyy mm. osio Tietoa ulkosuomalaisille, jo-
ka sisältää hyödyllistä informaatiota eri asi-
oista.  www.usp.fi  
 
USP:n aloitelomake nyt netissä 
 
Ulkosuomalaisparlamentin viides varsinainen 
ja samalla 10-vuotisjuhlaistunto järjestetään 

Helsingissä Finlandia-talossa 10.-11. syys-
kuuta 2007. 
Tulevan istunnon aloitelomake löytyy nyt 
USP:n kotisivulta www.usp.fi, kohdasta Toi-
minta. Aloitelomake on sekä HTML muodos-
sa, pdf-muodossa, että Word-muodossa. 
Aloitteita saavat USP:n säännöt ratifioineet 
yhteisöt jättää vaikka heti, mutta mielellään 
ennen kesälomia, niin USP:n sihteeristö Suo-
mi-Seura ry ehtii tehdä tarvittavat taustasel-
vitykset. 
 
2007 on Suomen, Suomi-Seuran ja USP:n 
juhlavuosi (Sutinat 11/06 - Suomi-Seuran 
järjestötiedote) 
 
Ensi vuonna Suomi täyttää 90 vuotta, Suo-
mi-Seura ry 80 vuotta ja ulkosuomalaisparla-
mentti 10 vuotta.  
Suomi 90 -juhlavuoden sanallinen tunnus on 
Me!, joka viittaa suomalaisuus-käsitteen laa-
jaan alaan (uussuomalaiset ja ulkosuomalai-
set) ja joka kannustaa yhdessä tekemiseen 
ja toimimiseen.  
Ulkosuomalaisparlamentin 10-vuotisjuhlais-
tunto Finlandia-talossa 10.-11.9.2007 on osa 
Suomi 90 -juhlavuoden tapahtumia. Suomi-
Seura ja USP ovat mukana myös muissa 
Suomi 90 -juhlavuoden tapahtumissa. 
 
Ammattikorkeakoulujen yhteishaut ovat al-
kuvuonna (Sutinat 13/2006 - Suomi-Seuran 
järjestötiedote) 
 
Suomen ammattikorkeakoulujen syksyllä 
2007 alkavaan suomen ja ruotsinkieliseen 
koulutukseen on oma yhteyshaku 26.3.–
13.4.2007. Lisätietoja osoitteessa 
www.amkhaku.fi  
Ammattikorkeakoulujen syksyllä 2007 alkava 
vieraskielisen (englanninkielisen) koulutuk-
sen yhteishaku 15.1.–9.2.2007. 
Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavat 
vieraskieliset koulutusohjelmat ovat ensim-
mäistä kertaa yhteyshaussa. Haku syksyllä 
2007 alkavaan vieraskieliseen (englanninkie-
liseen) koulutukseen on 15.1.–9.2.2007. Ha-
kuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 
16.15 Suomen aikaa. 
Yhteishaussa on mukana 25 ammattikorkea-
koulua ja 68 vieraskielistä koulutusohjelmaa. 
Tiedot koulutusohjelmista, hakuohjeet ja –
lomakkeet sekä yleisinfo käytännön asioista 
löytyvät osoitteesta  www.admissions.fi Lisä-
tietoja myös alla. 
 
Ammattikorkeakoulujen yhteishaku laajenee 
vieraskieliseen opetukseen (Sutinat 13/2006 
- Suomi-Seuran järjestötiedote) 
 
Ammattikorkeakoulujen vieraskieliselle kou-
lutukselle rakennetaan yhteishakujärjestel-
mää vuodeksi 2007. Vieraskielisille eli käy-
tännössä englanninkielisille bachelor-tason 
koulutusohjelmille tulee silloin käyttöön net-
tihaku ja oma valtakunnallinen hakuaika.  
Ammattikorkeakoulujen haut eivät ole pääl-
lekkäisiä, vaan käytännössä ammattikorkea-
kouluihin on ensi vuonna kolme erillistä yh-
teishakua: yksi nuorten, yksi aikuisten ja yk-
si vieraskieliseen koulutukseen. 
Uuden yhteishaun tarkoituksena on helpot-
taa koulutukseen hakevien asemaa ja tie-
donsaantia. Tähän mennessä hakijan on pi-

tänyt olla valppaana koko ajan, kun ei ole 
tiennyt, millaista koulutusta ja missä päin 
Suomea voisi milloinkin olla tarjolla. Myös ul-
komaiset hakijat saavat entistä paremmin 
tietoa suomalaisesta korkeakoulutuksesta: 
vieraskielisen koulutuksen yhteishaku on 
kansainvälisesti ainutlaatuisen hyvin organi-
soitu palvelu. 
Jo monenkirjavien hakuaikojen yhtenäistä-
minen on iso askel laadukkaampaan palve-
luun. Uudistusten yhteydessä luodaan am-
mattikorkeakouluille muitakin yhteisiä toi-
mintatapoja. Vieraskieliseen koulutukseen 
on muun muassa laadittu suositukset yhtei-
siksi valintaperusteiksi. Ammattikorkeakou-
luissa tullaan myös keskittämään vieraskieli-
sen haun neuvonta samaan tapaan, kuin 
nuorten koulutuksen yhteishaussa on tehty. 
Hakijoiden neuvonta keskitetään jatkossa 
admissions officeen. 

Yle ulkomailla – tavalla tai toisella 
 
YLE keskittyy vastedes palvelemaan ul-
komailla olevia suomalaisia satelliitti-, 
mobiili- ja internetjakelun avulla. Tämän 
vuoksi yhtiö lopettaa Porin keski- ja ly-
hytaaltolähetykset vuoden 2007 alusta 
lähtien. Keskiaaltolähetyksiä jatketaan 
kuitenkin edelleen Helsingin Santahami-
nan lähettimellä Itämeren alueella. 
YLE tarjoaa ulkomailla asuville kaksi 
maksutonta satelliittiradiokanavaa, YLE-
SAT1 ja YLESAT2. 
Kanavat ovat kuultavissa Euroopassa, 
Lähi-idässä, Aasiassa ja Australiassa. Li-
säksi Pohjois-Amerikassa on saatavilla 
YLEn ohjelmaa osan päivää. 
Satelliittivastaanottoon tarvitaan digitaa-
linen satelliittivastaanotin (DVB-S) ja sa-
telliitti-lautanen. Lisäksi edellytetään va-
paata näkyvyyttä etelä- tai pohjoistai-
vaalle riippuen siitä, millä pallonpuolis-
kolla satelliittia kuunnellaan. Radion 
kuuntelu on käyttömaksutonta. 
Satelliittiradiokanavia voidaan kuulla sa-
telliiteista Intelsat 10-02, Thor3 ja Hot-
bird 6 13 välityksellä (Eurooppa, Lähi-itä 
ja Pohjois-Afrikka ). 
Lisätietoja satelliittikuuntelusta ja ohjel-
mistosta osoitteessa: 
www.yle.fi/radiofinland 
YLE Mediasalissa voidaan katsella YLE-
24:n uutis- ja ajankohtaisohjelmia Real- 
tai Windows Media-muodossa. 
www.yle.fi/mediasali 
YLE Radiosoitin kokoaa kuunneltavakse-
si laajan valikoiman ohjelmia eri aihepii-
reistä. Lisäksi nettiradiolähetyksiä tarjo-
avat asiapuhekanava YLE Radio Peili ja 
Elävä arkisto. 
www.yle.fi/radiosoitin 
YLE Elävä arkisto tarjoaa internetin väli-
tyksellä yhteistä historiaa äänin ja kuvin; 
satoja tv-ohjelmia ja tuhansia radio-oh-
jelmia katseltavaksi ja kuunneltavaksi 
milloin tahansa. 
www.yle.fi/elavaarkisto 
Lisäksi YLEn uutistarjontaa voidaan kat-
soa tekstinä ja kuvina maksutta kevyiltä 
internet-sivuilta eri kämmenmikroilla ja 
älypuhelimilla osoitteessa : 
www.yle.fi/mobiiliuutiset 

http://www.admissions.fi/
http://www.usp.fi/alueet3/
http://www.usp.fi/
http://www.amkhaku.fi/
http://www.yle.fi/radiofinland
http://www.yle.fi/mediasali
http://www.yle.fi/radiosoitin
http://www.yle.fi/elavaarkisto
http://www.yle.fi/mobiiliuutiset
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Haku netissä – www.admissions.fi  
Vieraskielisen yhteishaussa panostetaan säh-
köiseen hakemiseen ja myös tiedotukseen 
verkon kautta. Nettihaku muuttaa hakemi-
sen ajasta ja paikasta riippumattomaksi 
myös eri aikavyöhykkeillä oleville hakijoille. 
Vieraskielisen koulutuksen haulle on oma 
suora hakuosoitteensa www.admissions.fi, 
josta löytyy paitsi nettihakemus myös tietoa 
opiskelusta Suomessa. 
Vieraskielisen koulutuksen yhteishaussa on 
ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavat 
vieraskieliset koulutusohjelmat lukuun otta-
matta vieraskielistä aikuiskoulutusta, joka 
jää yhteishaun ulkopuolelle. Haku syksyllä 
2007 alkavaan vieraskieliseen koulutukseen 
on 15.1.–9.2.2007. Valintakokeet järjeste-
tään 2.4.–11.5.2007 välisenä aikana. 
Lisätietoja Opetushallituksesta: Vieraskieli-
sen koulutuksen yhteishaku: projektipäällik-
kö Annika Grönholm, puh. +358 9 
77477725, annika.gronholm@oph.fi 
 
Hakuajat Suomen yliopistoihin vaihtelevat 
(Sutinat 13/2006 - Suomi-Seuran järjestötie-
dote) 
 
Suomessa ammattikorkeakoulussa ja yliopis-
tossa voi opiskella tutkinto-opiskelijana joko 
tavallisessa suomen- tai ruotsinkielisessä 
koulutuksessa tai erillisessä vieraskielisessä 
(yleensä englanninkielisessä) koulutusohjel-
massa. 
Suomessa on 20 yliopistoa. Hakukäytännöt 
suomalaisiin yliopistoihin voivat tuntua seka-
vilta, koska yliopistoissa tiedekunnat päättä-
vät itse uusien opiskelijoiden valinnasta. Esi-
merkiksi eri yliopistoihin samaa ainetta opis-
kelemaan hakevat joutuvat perehtymään eri-
laisiin hakukäytäntöihin ja valintakriteereihin. 
Yliopisto-opiskelijat valitaan yleensä erityyp-
pisten valintakokeiden kautta. Yliopistot jär-
jestävät suomen- ja ruotsinkieliseen koulu-
tukseen valintoja pääosin keväällä ja alkuke-
sällä, mutta erillisvalinnoissa, kuten esimer-
kiksi vieraskielisiin koulutusohjelmiin valinta 
usein tapahtuu muina aikoina (yleisimmin 
tammikuussa). Siksi kannattaa aloittaa hy-
vissä ajoin tutustuminen Suomessa tarjolla 
oleviin opiskelumahdollisuuksiin ja varata 
perehtymiseen paljon aikaa. Alkuun pääsee 
tutustumalla Discover Finland –sivustoon 
www.discoverfinland.fi 
Alla olevasta osoitteesta löydät suoraan linkit 
suomalaisten yliopistojen sivuille, joihin on 
koottu tietoa ulkomailta Suomeen opiskele-
maan hakeville. Sivut ovat englanninkielisiä. 
www.discoverfinland.fi/studying/higher_edu
cation_in_finland/universities/institutions.hm
tl 
Kun kiinnostava koulutusohjelma on löyty-
nyt, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan kysei-
sen tiedekunnan opintosihteeriin ja selvittää, 
miten ulkomailla kouluopintonsa suorittanee-
na kannattaa siihen hakea opiskelemaan. 
 
Kirja suomalaisten oudoista harrastuksista 
 
Kummalliset Kansanhuvit -kirja tuo samoihin 
kansiin neljäkymmentä omalaatuista suoma-
laista harrastusta – avantouinnista saap-
paanheittoon ja kaljakellunnasta ämmänlän-
kiviestiin. Tämä suosittu kirja on saatavana 
myös englanniksi (Funny Finnish  Pursuits). 

Tilaukset Suomi-Seuran tuotepalvelun kaut-
ta: www.suomi-seura.fi  
 
Suomalaistapahtumia Kreikassa 
 
Suomen eduskunnan 100-vuotisjuhlanäytte-
lyn avajaiset 
 
Kreikankielisen Suomen eduskunnan 100-
vuotisjuhlanäyttelyn "Oikeus ääneen – luot-
tamus lakiin" avajaiset pidettiin 16.10.06 
Ateenan yliopiston historiallisessa museossa 
Plakassa. 
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana 
maailmaa kiertävän näyttelyn avasi kansan-
edustaja Martin Saarikangas. Puheessaan 
hän totesi näyttelypaikan olevan erinomai-
sen paikan eduskunnan 100-vuotisjuhlanäyt-
telylle, sillä paikka on demokratian syntypai-
kan, Akropoliin, juurella. 
Hän kertoi vuoden 1906 valtiopäiväuudistuk-
sessa merkittävää olleen naisten saamat täy-
det valtiolliset oikeudet, jotka koskivat myös 
ehdolle asettumista vaaleissa. 
Kreikankielinen näyttely kiinnosti monia ja ti-
laisuudessa oli läsnä sekä paikallisia suoma-
laisia, kreikkalaisia että diplomaattikuntaa. 
 
Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Sähköistä äänestämistä kokeillaan kunnallis-
vaaleissa (Suomi.fi 13.10.2006) 
 
Äänestyspaikalla tapahtuvaa sähköistä ää-
nestämistä kokeillaan vuoden 2008 kunnal-
lisvaaleissa kolmessa Uudenmaan vaalipiirin 
kunnassa, oikeusministeriö kertoo. 
Sähköistä äänestämistä kokeillaan Karkkilas-
sa, Kauniaisissa ja Vihdissä. Äänioikeutetut 
voivat kokeilussa äänestää sähköisesti ky-
seisten kuntien yleisissä ennakkoäänestys-
paikoissa ja vaalipäivän äänestyspaikoissa. 
Myös sähköistetyissä äänestyspaikoissa ääni-
oikeutetut voivat halutessaan edelleen ää-
nestää perinteiseen tapaan äänestyslipulla. 
Laitos- ja kotiäänestyksessä ei ole mahdolli-
suutta sähköiseen äänestykseen. 
Äänestyspaikoissa vaaliviranomaiset varmis-
tavat äänestäjän henkilöllisyyden ja tulosta-
vat tälle sähköisen äänestyskortin. Tämän 
avulla äänestäjä tunnistautuu sähköiseen 
järjestelmään. Hän merkitsee tietokoneen 
näyttöruudulle ehdokkaan numeron tai valit-
see ruudulta vaihtoehdon, jonka mukaan 
hän ei anna ääntään kenellekään ehdokkais-
ta. Äänestäjällä on siis mahdollisuus äänes-
tää myös tyhjää. 
Oikeusministeriön mukaan sähköisellä ää-
nestämisellä voidaan nopeuttaa äänestysme-
nettelyä, vähentää viranomaistyötä ja sääs-
tää kustannuksia. 
 
EUROOPAN UNIONI 
(europa.eu.int) 
 
EU jäädyttää osan Turkin EU-neuvotteluista 
(Helsingin Sanomat 29.11.2006) 
 
Turkin peräänantamattomuus Kyproksen 
kiistan neuvotteluissa johti keskiviikkona sii-
hen, että EU-komissio ehdotti jäsenyysneu-

votteluiden osittaista jäädyttämistä turkki-
laisten kanssa. 
"EU perustuu lakeihin. Jos velvoitteita ei täy-
tetä, sillä on oltava seuraamuksia", laajentu-
miskomissaari Olli Rehn sanoi Brysselissä. 
Komission ehdotuksen mukaan EU:n on jää-
dytettävä kahdeksan neuvottelulukua jäse-
nyysneuvotteluissa. Lisäksi muiden lukujen 
osalta EU-jäsenyysneuvotteluita ei voida 
päättää, ellei Turkki suostu unionin vaati-
muksiin. Kaikkiaan Turkin on neuvoteltava 
unionin kanssa ennen sen jäsenyyttä 35 eri 
asiakokonaisuudesta. 
Neuvotteluyritykset Turkin kanssa kariutuivat 
maanantaina, kun puheenjohtajamaan Suo-
men ulkoministeri Erkki Tuomioja ilmoitti vii-
me hetken yritysten jälkeen, ettei edellytyk-
siä sopimukselle ollut. 
EU on vaatinut, että Turkin on päästettävä 
myös unionin jäsenmaan Kyproksen alukset 
satamiinsa ja lentokoneet maan lentokentil-
le. 
Turkki on jo allekirjoittanut tämän mahdollis-
tavan sopimuksen, mutta se ei ole suostunut 
vahvistamaan sitä. Turkki ei ole myöskään 
suostunut tunnustamaan vuonna 1974 mie-
hittämäänsä Kyprosta. 
EU:n jäsenmaat päättävät komission ehdo-
tuksesta joulukuussa. 
Komission ehdotus herättänee riitaisuuksia 
jäsenmaiden keskuudessa, koska esimerkiksi 
ranskalaiset olisivat halunneet tiukempaa 
suhtautumista Turkkia kohtaan. Vastaavasti 
esimerkiksi Britannia ei halunnut, että Turk-
kia rangaistaisiin ankarasti. 
Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) on mää-
rä vielä huomenna matkustaa Turkkiin kes-
kustelemaan pääministeri Racep Tayyip 
Erdoganin kanssa jäsenyysneuvotteluista. 
Erdogan on sanonut, ettei Turkki voi hyväk-
syä EU:n komission esitystä Turkin EU-neu-
vottelujen osittaisesta jäädyttämisestä. 
 
EU:n jäsenmaat avasivat palvelumarkkinoi-
taan (Helsingin Sanomat 15.11.2006) 
 
Palvelujen kauppa jäsenmaiden välillä tulee 
helpottumaan tulevaisuudessa, sillä europar-
lamentti hyväksyi keskiviikkona äänestykses-
sään lopullisesti niin kutsutun palveludirektii-
vin.  
"Teemme tänään sisämarkkinahistoriaa", 
EU:n puheenjohtajamaan Suomen kauppa- 
ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen heh-
kutti europarlamentissa Strasbourgissa. 
Direktiivistä on kiistelty vuosia. Muun muas-
sa ranskalaisten pelkäämien "puolalaisten 
putkimiesten" vuoksi lopullinen direktiivi on 
vain vesitetty versio alkuperäisestä, paljon 
kattavammasta ehdotuksesta. Lain ulkopuo-
lelle jäivät muun muassa yleishyödylliset pal-
velut.  
Palvelumarkkinoiden avaaminen on katsottu 
EU:ssa välttämättömäksi, sillä unionin brut-
tokansantuotteesta palvelujen osuus on 70 
prosenttia. 
"On tärkeää, ettei työpaikkojen kasvulle ase-
teta turhia esteitä", euroedustaja Anneli 
Jäätteenmäki perusteli direktiivin tärkeyttä.  
Kauppa- ja teollisuusministeriön arvion mu-
kaan palveludirektiivi tulee avaamaan uusia 
mahdollisuuksia myös suomalaisille palvelu-
alan yrityksille. 

http://www.admissions.fi/
http://www.admissions.fi/
mailto:annika.gronholm@oph.fi
http://www.discoverfinland.fi/
http://www.discoverfinland.fi/studying/higher_education_in_finland/universities/institutions.hmtl
http://www.discoverfinland.fi/studying/higher_education_in_finland/universities/institutions.hmtl
http://www.discoverfinland.fi/studying/higher_education_in_finland/universities/institutions.hmtl
http://www.suomi-seura.fi/
http://europa.eu.int/
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Suuri valiokunta kannattaa EU:n perustuslain 
ratifiointia  
(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2006) 
 
Eduskunnan suuri valiokunta on päätynyt 
puoltamaan EU:n perustuslakisopimuksen 
ratifiointia eli EU:n perustuslain oikeudellista 
hyväksymistä. Valiokunnan päätös tehtiin 
äänin 19-3. 
Kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto vas-
tustivat ratifiointia ja kaksi sosiaalidemok-
raattia äänesti tyhjää. 
Äänestyksessä valiokunta torjui myös vihrei-
den esityksen, jonka mukaan Suomessa tuli-
si varautua kansanäänestykseen hyväksyttä-
essä mahdollista uudistettua EU:n perustus-
lakiesitystä. 
Valiokunnan mukaan perustuslakisopimus on 
kokonaisuutena merkittävä askel eteenpäin 
EU:n kehittämisessä. Se toteaa, että sopi-
muksen hyväksyminen eduskunnassa mer-
kitsee sitoutumista sopimukseen kokonai-
suutena, muttei sido Suomea sopimuksen si-
sältämiin yksittäisiin ratkaisuihin tai mää-
räyksiin yhteydestä irrotettuna. 
Lausuntoaan varten valiokunta kuuli Euroop-
pa-ministeri Paula Lehtomäkeä ja eduskun-
nan puhemiestä Paavo Lipposta. 
 
Valmistajan vastuu tuotteen virheestä myös 
EU-tasolle  
(Kuluttajaviraston uutiskirja 11.10.2006) 
 
Jos kuluttaja on Suomessa ostanut virheelli-
sen tuotteen, hän voi kääntyä virheen oikai-
sussa halutessaan joko myyjän, valmistaja 
tai maahantuojan puoleen. Pääsääntöisesti 
kukaan näistä ei voi siirtää vastuuta toiselle. 
Euroopan tasolla valmistajan vastuun kirjaa-
mista direktiiviin ollaan parhaillaan selvittä-
mässä, sillä direktiivissä vastuu tavaran vir-
heestä on vain myyjällä. 
Kuluttajavirasto kannattaa lämpimästi myös 
valmistajan vastuun kirjaamista direktiivita-
solle. Tällä hetkellä EU:n kilpailusäännösten 
mukaan tuotteelle annettu takuu on voimas-
sa myös toisesta EU-maasta ostetussa tava-
rassa ja korjausta tai korvausta voi hakea 
maahantuojalta tarvitsematta kääntyä sen 
maan myyjän puoleen, josta tuote on ostet-
tu. Kuluttajakauppaa koskevissa direktiiveis-
sä tällaista mainintaa ei kuitenkaan ole. 
Valmistajan vastuu tavaran virheestä on eri-
tyisen tärkeä sellaisissa tilanteissa, joissa 
myyjäyritys on esimerkiksi mennyt konkurs-
siin. Ostettaessa tavaroita ulkomailta, voi 
eteen tulla tilanne, jossa myyjä on jokin pik-
kuliike, mutta valmistaja suuri tunnettu yri-
tys. Tällöin kuluttajalle olisi luultavasti hel-
pompaa kääntyä valmistajan puoleen, sillä 
valmistaja voi olla paremmin valmistautunut 
reklamaatiotilanteiden hoitoon ja verkostoi-
tunut jopa kuluttajan kotimaahan. 
Pääsääntöisesti kuluttajat kääntyvät virheti-
lanteissa myyjän puoleen ja vain harvoin 
suoraan valmistajan puoleen. Näin ollen val-
mistajan vastuun lisääminen direktiiviin ei 
todennäköisesti lisää valmistajan taakkaa 
merkittävästi tai aiheuta ongelmia kilpailuky-
vylle. 2006/49/5252 
 
 
 
 

Euroopan meret yritetään puhdistaa 15 vuo-
dessa (Helsingin Sanomat 13.11.2006) 
 
Itämeri ja muut Euroopan meret pyritään 
saamaan kuntoon vuoteen 2021 mennessä. 
Euroopan unionissa on valmisteilla erityinen 
meriympäristödirektiivi, jonka tavoitteena on 
saada merten ekologinen tila hyväksi viides-
sätoista vuodessa. 
Ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin (r) 
mukaan Suomi pyrkii siihen, että jäsenvaltiot 
pääsevät sopuun direktiivin sisällöstä ja mer-
tensuojelun tavoitteista joulukuussa ympä-
ristöministerien kokouksessa. 
Sekä Enestam että EU:n komission ympäris-
töosaston johtaja Peter Gammeltoft arvioivat 
aikataulun haasteelliseksi mutta realistiseksi. 
Helsingissä alkoi maanantaina kolmipäiväi-
nen kansainvälinen Itämeri-kokous, johon 
osallistuu 350 asiantuntijaa. 
 
TALOUSUUTISET 
 
Helsinki-Vantaalle kaavaillaan kolmatta len-
toterminaalia  
(Helsingin Sanomat 25.11.2006) 
 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle joudutaan 
rakentamaan uusi suuri lentoterminaali ehkä 
jo kymmenen vuoden kuluttua. Ilmailulaitos 
eli nykyinen Finavia tutkii kolmannen termi-
naalin rakentamista joko ykkös- ja kolmoskii-
toradan väliin tai vaihtoehtoisesti samojen 
kiitoratojen länsipäähän Tikkurilantien poh-
joispuolelle. 
"Lentoaseman matkustajamäärä kasvaa tänä 
vuonnakin 20 prosentin vauhtia. Aasian-lii-
kenne ja siihen liittyvä syöttöliikenne Eu-
rooppaan käyttävät pian nykyisten ulko-
maan- ja kotimaanterminaalin kapasiteetin. 
Koneille ei enää riitä matkustajasiltapaikko-
ja", toteaa Finavian kenttätoiminnan johtaja 
Reijo Tasanen. 
Mikäli uusi terminaali rakennettaisiin kiitora-
tojen väliin, toteutettaisiin lähtöselvitys enti-
seen tapaan nykyisissä terminaaleissa, joista 
järjestettäisiin matkustajille kuljetus maan 
alitse automaattiajoneuvolla uuteen lentoter-
minaaliin. 
Käytännöllisempänä vaihtoehtona voisi olla 
uuden point to point -terminaalin rakentami-
nen lentokenttäalueen länsipäähän. Näin 
terminaaleihin saataisiin myös toinen ajoyh-
teys ja runsaasti uutta pysäköintitilaa autoil-
le. Jatkoyhteydelliset lennot säilyisivät edel-
leen vanhoissa terminaaleissa, mutta suorat 
lennot ja myös lomalennot voitaisiin siirtää 
uuteen terminaaliin. 
 
Marimekko sisustaa Koneen hissit 
(Taloussanomat 03.11.2006) 
 
Kone ja Marimekko ovat sopineet lisenssiyh-
teistyöstä, joka tuo Marimekon kuviot hissi-
korien sisäpintoihin. 
Yhtiöiden mukaan yhteistyö tarjoaa mahdol-
lisuuden soveltaa Marimekon designia hissi-
korin sisäseinän vaihdettavaan pintamateri-
aaliin. 
Marimekon tuotteet tulevat osaksi tuotetta, 
joka kulkee nimellä Kone Deco. 
Kone Deco sisältää sekä valmiita vaihtoehto-
ja että asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkai-

suja. Marimekon kuvioinnin saa myös jo ole-
massa oleviin hisseihin. 
Kuviointi on vaihdettavissa tarpeen mukaan 
– useitakin kertoja vuodessa. 
– Yhteistyömme Koneen kanssa avaa meille 
täysin uuden ympäristön, jossa yhdistyvät 
suomalainen design, laatu ja tekninen huip-
puosaaminen innovatiivisella tavalla. Yhteis-
työssä toteutuu molempien osapuolten pää-
määrä tuoda design osaksi ihmisten arkea, 
sanoo Marimekon toimitusjohtaja Kirsti 
Paakkanen. 
Koneen toimitusjohtaja Matti Alahuhta sa-
noo, että yhtiö haluaa korostaa aiempaa 
enemmän muotoilun merkitystä kaikilla liike-
toimintansa alueilla. 
– Tarjoamme asiakkaillemme entistä yksilöi-
dympiä ja samalla muotoilultaan tyylikkäitä 
ratkaisuja. Marimekko-designin soveltaminen 
Koneen hisseihin tuo ainutlaatuisen lisän pal-
veluvalikoimaamme, Alahuhta sanoo. 
– Nämä kaksi vahvaa kansainvälistä brändiä 
tukevat toisiaan ja tarjoavat arkkitehtoniselle 
suunnittelulle uuden ulottuvuuden, hän jat-
kaa. 
 
Fazerin Sininen ja Arabia tunnetuimmat 
brändit (Suomen Sillan Uutisviikko 38/2006) 
 
Fazerin Sininen ja Arabia jakavat Suomen 
tunnetuimman brändin tittelin tänä vuonna. 
Markkinointi & Mainonta -lehden ja Talous-
tutkimuksen tutkimuksessa kolmannen sijan 
vei Fiskars. Nokia on yhdeksäntenä. 
Bränditutkimuksessa selvitettiin yli 1 000 
tuotemerkin arvostus suomalaisten mielissä. 
 
Nokian brändi hakkaa Coca-Colan Aasiassa 
(Digitoday 30.10.2006) 
 
Nokian brändi on paras Aasiassa. Suuressa 
bränditutkimuksessa se hakkasi ylivoimaises-
ti maailman johtavana brändinä pidetyn 
Coca-Colan, joka sijoittui vasta seitsemän-
neksi. Tietotekniikkabrändit ovat muutenkin 
vahvoilla Aasiassa, sillä Media-lehden tiedus-
telun top-kympissä niitä on peräti viisi. 
Kansainvälisen Synovate-tutkimuslaitoksen 
mielipidetiedustelussa parhaista brändeistä 
Nokiaa seurasivat Sony Nestle, Colgate Pal-
molive ja Panasonic. 
Aasian Top 1000 -brändiselvityksessä kysel-
tiin ihmisten mieltymyksiä yhdeksältä eri 
markkina-alueelta: Kiina, Hongkong, Taiwan, 
Filippiinit, Thaimaa, Malesia, Singapore, Intia 
ja Indonesia. Synovate haastatteli 500:ä 16-
64-vuotiasta kultakin markkina-alueelta. Kii-
nassa ja Intiassa kysely kohdistettiin 750 
hengen otokseen kolmannen ja neljännen 
kokoluokan kaupungeissa. 
 
Nokia aloittaa yhteistyön USA:n armeijan 
kanssa (Talousuutiset 07.11.2006) 
 
Nokia aloittaa yhteistyön Yhdysvaltojen ar-
meijan kanssa. Yhteistyöllä selvitetään Noki-
an teknologian hyödyntämistä ase- ja puo-
lustussovelluksissa. 
Nokian tiedotteen mukaan tutkimusyhteis-
työssä selvitetään tietokoneiden, gsm- ja 
wcdma-teknologioiden, langattoman tiedon-
siirtoyhteyden wimaxin ja verkkosovellusten 
hyödyntämistä armeijan toiminnassa. 
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Ensi vaiheessa osapuolet arvioivat, miten 
Nokian erilaiset laitteet ja ratkaisut sopivat 
yhteen armeijan teknisten vaatimusten kans-
sa. 
Yhteistyö alkaa loppuvuoden aikana. Se kä-
sittää päätelaitteiden ja verkkolaitteisen tes-
tausta ja koekäyttöä. 
 
Helsinki–Tallinna -rautatietunneli Itämeren 
hankelistalle 
(Suomen Sillan Uutisviikko 43/2006) 
 
Ajatus rautatietunnelin rakentamisesta Hel-
singistä Suomenlahden ali Tallinnaan on 
noussut jälleen esiin. Hanke kirjattiin yhdeksi 
niistä liikennehankkeista, joita Itämeren alu-
een 11 metropolia sitoutuvat ajamaan 
eteenpäin ja joille kaupungit hakevat Euroo-
pan unionilta rahoitusta. 
Lista Baltic Metropoles -verkoston liikenne-
hankkeista julkistettiin maanantaina Helsin-
gissä kaupunginjohtajien yhteisen kokouk-
sen päätteeksi. 
Helsinki–Tallina -tunneli tai vaihtoehtoisesti 
rautatielauttayhteys otettiin ainoana uutena 
hankkeena listalle. Tunneli on osa Rail Balti-
ca -rautatieyhteyttä, jota kaupungit ovat aja-
neet Varsovan ja Tallinnan välille. 
Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen 
mukaan tavoitteena on pidentää Rail Balti-
caa etelässä Berliiniin ja pohjoisessa Pieta-
riin. 
Itämeren alueen 11 metropolin verkostoon 
kuuluvat Berliini, Helsinki, Kööpenhamina, 
Malmö, Oslo, Pietari, Riika, Tallinna, Tukhol-
ma, Varsova ja Vilna. 
 
Helsinki Day Spa pääsi Voguen listalle 
(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2006) 
 
Helsinki Say Spa on päässyt maailman 19 
parhaan span listalle muotilehti Voguessa. 
Englannin Vogue on listannut marraskuun 
numerossaan maailman parhaat spat artik-
kelissaan The World's most glamorous spas. 
Helsinki Day Spa on listalla 16. 
Vogue on kelpuuttanut mukaan 19 spata. 
Mukana ovat mm. maailmankuulut Chiva-
som Thaimaasta ja Landmark Mandarin Ori-
ental Hongkongista. Euroopasta listalla on 
mukana kuusi spata. Helsinki Day Spa on lis-
tan ainoa pohjoismainen spa.  
www.dayspa.fi  
 
Halva pistää Lordilla suut makeiksi 
(Taloussanomat 19.10.2006) 
 
Kotimainen makeisyhtiö Halva ottaa osansa 
Suomen heavy-menestyksestä. Halva alkaa 
valmistaa Lordi-makeisia, toiveenaan viennin 
pönkittäminen. 
Perheyhtiö Halva on sopinut levy-yhtiö Sony 
BMG:n kanssa Lordi-makeisten valmistukses-
ta. Pussit tulevat kauppojen valikoimiiin lo-
kakuussa. 
Makeispussien ulkoasun on suunnitellut Lor-
di-yhtyeen keulamies Mr. Lordi eli Tomi Pu-
taansuu. 
Halva perustelee Lordin käyttöä makeispus-
seissa kotimaisen kulttuuri-ilmiön edistämi-
sellä. Yhtiö toivoo Lordin kansainvälisen me-
nestyksen siivittävän myös Halvan näkyvyyt-
tä ulkomailla. Halvan tuotannosta menee 
vientiin neljännes. 

Halva on suomalainen perheyhtiö ja tunnet-
tu erityisesti salmiakki- ja lakritsimakeisista. 
 
KOULUTUS ja KULTTUURI  
PISA-ohjelman toteutuksesta Suomessa tie-
toa netissä  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2006) 
 
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikes-
kus vastaa OECD:n kansainvälisen oppimis-
tulosten arviointiohjelman PISA 2006 toteu-
tuksesta Suomessa. Suomi on menestynyt 
aiemmilla PISA-kierroksilla (2000 ja 2003) 
erinomaisesti. Menestys on herättänyt maail-
malla kasvavaa kiinnostusta Suomea ja suo-
malaista koulutusjärjestelmää kohtaan. 
Koulutuksen arviointikeskus on julkaissut 
englanninkielisen PISA 2006 -sivuston. Sisäl-
tö on moniaineksinen ja se pyrkii jäsentä-
mään laaja-alaisesti suomalaisuuden ja kou-
lutuksen välisiä yhteyksiä. Sivujen sisällölli-
sestä toteutuksesta vastaa Helsingin yliopis-
ton Koulutuksen arviointikeskus.  
www.PISA2006.helsinki.fi  
 
Yhteishaku siirtyy nettiin 
(Suomi.fi 08.11.2006) 
 
Vuonna 2008 ammatilliseen koulutukseen ja 
lukiokoulutukseen voi hakea internetin kaut-
ta, opetusministeriö kertoi keskiviikkona. 
Sähköinen haku- ja koulutustietojärjestelmä 
kehitetään palvelemaan entistä paremmin 
hakijoita, koulutuksen järjestäjiä sekä muita 
ammatillisen ja lukiokoulutuksen toimijoita. 
Yhteishaussa haetaan opiskelupaikkoja ku-
ten tähänkin asti keväällä ja syksyllä, mutta 
vuodesta 2008 lähtien keväisin on vain yksi 
yhteinen hakuaika. 
Nettihaun tavoitteena on helpottaa koulutuk-
seen hakeutumista sekä tehostaa koulutus-
tarjontaan liittyvää tiedotusta. 
Opetusministeriön mukaan järjestelmän 
avulla saadaan opiskelupaikat täytettyä en-
tistä paremmin. Lisäksi päällekkäistyötä saa-
daan vähennettyä. 
 
Suomalaiset oppikirjat kiinnostavat maail-
malla (Suomen Sillan Uutisviikko 39/2006) 
 
Suomalaiset oppikirjat herättävät kiinnostus-
ta ulkomailla. Oppikirjoja on myyty mm. Bal-
tiaan ja muualle Eurooppaan. 
Radion kulttuuriuutisten mukaan nyt Otava 
myy historian ja yhteiskuntaopin kirjasarjan 
käännösoikeudet Japaniin. Maassa on jo ai-
emmin ilmestynyt versio WSOY:n julkaise-
masta äidinkielen oppikirjasta. 
Teoksia ei voida julkaista sellaisinaan, vaan 
niitä on muokattava kunkin maan opetus-
suunnitelman mukaiseksi. 
Yhtenä syynä suomalaisten oppikirjojen me-
nekkiin pidetään Suomen koulujärjestelmän 
hyvää mainetta. Suomalaisten oppimistulok-
set on todettu kansainvälisissä PISA-tutki-
muksissa erinomaisiksi. 
 
Ylioppilastutkinto kirjoitetaan jatkossakin kä-
sin (Helsingin Sanomat 01.10.2006) 
 
Opetusministeri Antti Kalliomäen (sd) mu-
kaan ylioppilaskirjoituksissa ei vielä lähivuo-
sina voi vastata tietokoneen avulla. Samaa 

mieltä on ylioppilastutkintolautakunnan pu-
heenjohtaja Aatos Lahtinen. 
Lukiolaisten liitto pyysi viime viikolla opetus-
ministeriötä selvittämään, voidaanko tietoko-
neita käyttää kirjoituksissa nykyistä enem-
män. 
Kalliomäki ja Lahtinen korostavat Väli-Suo-
men sanomalehtien Sunnuntaisuomalaises-
sa, että tietokonevastaamisen pitää olla kou-
luissa jokapäiväinen käytäntö ennen kuin 
kaikki halukkaat voivat ylioppilastutkinnon 
kokeissa kirjoittaa vastauksensa tietokoneel-
la. 
"Iso osa koulutöistä tehdään tietokoneella, 
mutta äärimmäisen harvoissa kouluissa koe-
vastausten kirjoittamiseen käytetään tietoko-
netta", Lahtinen sanoo. 
Lisäksi valtakunnallisissa tutkinnoissa käytet-
tävien tietokoneiden olisi oltava yhteismitalli-
sia, jotta kokelaita kohdeltaisiin tasapuolises-
ti. 
Tähän ei päästä lähivuosina, koska lukioissa 
ei ole riittävästi tietokoneita ja osa niistä 
vanhoja. Erityisen ongelmallista on matema-
tiikan ja luonnontieteiden suoritusten teke-
minen tietokoneella, Lahtinen sanoo. 
Ministeri Kalliomäki ja Lahtinen korostavat 
sitä, että he eivät tyrmää Lukiolaisten liiton 
aloitetta. 
"Nyt on keskitytty kehittämään ylioppilastut-
kinnon sisältöä ja rakennetta. Kaikkea ei voi 
muuttaa kerralla", Kalliomäki toteaa. 
Yhä useampi kokelas käyttää ylioppilastut-
kinnon kokeissa jo nyt tietokonetta apunaan. 
Tämä johtuu siitä, että erilaisten erityisjär-
jestelyiden määrä on 2000-luvulla yli kaksin-
kertaistunut 
 
Suomen koulujen laajakaistapeitto Euroopan 
huippua (Digitoday 02.10.2006) 
 
Suomen kouluista 90 prosenttia on EU-ko-
mission tuoreen tutkimuksen mukaan otta-
nut käyttöön laajakaistayhteydet. Suomalais-
koulut sijoittuvat tutkimuksessa kärkisijoille. 
Tutkimuksessa selvitettiin myös tietoteknii-
kan käyttöä kouluissa. 
Perjantaina julkaistun Benchmarking Access 
and Use of ICT in European Schools 2006 –
tutkimuksen mukaan laajakaista on käytössä 
67 prosentissa eurooppalaiskouluista. 
Mikä tahansa internet-yhteys on 96 prosen-
tissa eurooppalaiskouluista, kerrotaan EU-
komission tiedotteessa. Yhdysvalloissa laaja-
kaista on 95 prosentissa kouluista. 
Muissakin Pohjoismaissa sekä Hollannissa, 
Virossa ja Maltalla koulujen laajakaistan le-
vinneisyys on 90 prosentin luokkaa, kun taas 
Kreikassa, Puolassa, Kyproksella ja Liettuas-
sa jäädään alle 35 prosentin. Suomi sijoittui 
koulujen laajakaistan yleisyydessä kuuden-
neksi. 
Koulujen laajakaistan levinneisyys näyttää 
tutkimuksen mukaan olevan melko yhden-
mukainen koko maan laajakaistapeiton kans-
sa. Poikkeuksia ovat Viro, Malta ja Espanja. 
Niiden koulujen laajakaistalevinneisyys on 
huomattavasti suurempi kuin koko maan. 
Koulutus-, kulttuuri- ja monikielisyyskomis-
saari Jan Figel kehottaa jäljessä olevia maita 
voimistamaan laajakaistapyrkimyksiään, sillä 
tietoyhteiskuntataitojen kehittäminen on ko-
mission suositusten mukaan Euroopan kou 

http://www.dayspa.fi/
http://www.pisa2006.helsinki.fi/
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lutuksen uudistamisen yksi tärkeimmistä ta-
voitteista. 
Vähiten koululaisia yhtä tietokonetta kohti eli 
3,8 - 5,5 oli Tanskassa, Britanniassa ja Lu-
xemburgissa ja eniten eli 19 Latviassa, Liet-
tuassa, Puolassa, Portugalissa ja Kreikassa. 
Euroopan keskiarvoksi tuli kymmenen. Yh-
dysvalloissa yhtä tietokonetta on jakamassa 
neljä koululaista. 
Opettajista 90 prosenttia oli käyttänyt vuo-
den sisällä tietokonetta oppituntien valmiste-
luun ja 74 prosenttia myös opetuksen apu-
välineenä. Yli 80 prosenttia opettajista us-
koo, että tietokoneiden ja internetin käyttö 
opetuksessa lisää oppilaiden motivaatiota ja 
tarkkaavaisuutta ja että niistä on paljon hyö-
tyä opetuksessa.   
Suomalaisopettajista 85 prosenttia oli vuo-
den sisällä käyttänyt tietokonetta opettami-
seen. 69 prosenttia oli kuitenkin käyttänyt 
ict:tä vain alle joka kymmenennellä oppitun-
nilla ja vain seitsemän prosenttia joka toisel-
la tunnilla. Näillä luvuilla Suomi sijoittui ict-
käytön intensiivisyydessä vasta sijalle 24. 
Koko Euroopan tasolla suurimpana syynä sii-
hen, ettei tietokonetta käytetä opetuksessa, 
kerrottiin tietokoneiden puute. Niin kertoi 50 
prosenttia opettajista. Toiseksi suurimmaksi 
syyksi kerrottiin se, ettei opetettavaa aihetta 
voi esittää tietokoneella. Sitä mieltä oli 24 
prosenttia vastaajista. 
Tutkimus tehtiin viime keväänä kaikissa 
25:ssä EU:n jäsenvaltiossa sekä Norjassa ja 
Islannissa. Tutkimukseen sisältyy kaksi tutki-
musta: koulututkimus, jossa haastateltiin yli 
10 000 pääopettajaa, sekä ict-käyttötutki-
mus, jossa haastateltiin yli 20 000 luokan-
opettajaa. 
 
OECD suosittelee siirtymään lainapohjaiseen 
opintotukeen  
(Helsingin Sanomat 03.10.2006) 
 
Pitkittyneet opiskeluajat ovat suomalaisen 
korkeakoulutuksen heikkous, huomautetaan 
tuoreessa OECD:n arviointiraportissa. Neljän 
asiantuntijan mukaan Suomen korkeakoulu-
laitos on kuitenkin yleisesti ottaen tarpeeksi 
vahva vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. 
Opiskeluaikoja työryhmä lyhentäisi vaikutta-
malla opiskelijavalintoihin ja opiskelijoiden 
taloudelliseen asemaan. 
Asiantuntijat suosittelevat opintolainaan 
pohjautuvaa opintotukijärjestelmää. Opinto-
lainan takaisinmaksu tulisi sitoa opiskelijan 
myöhempään maksukykyyn. Samalla sääs-
tyisi julkisia varoja kehittämään keskeisiä 
asioita korkeakouluissa. 
Yksi puute Suomen korkeakouluissa on työ-
ryhmän mukaan ulkomaisten opettajien, tut-
kijoitten ja opiskelijoiden vähäinen määrä. 
Suomen pitäisi lisätä korkeakoulutuksensa 
mainontaa ja parantaa ulkomaisten opetta-
jien mahdollisuuksia edetä urallaan. Jo nyt 
Suomi menettää aivovuotona lahjakkuuksia 
ulkomaille, asiantuntijat huomauttavat. 
OECD:n asiantuntijat lisäisivät korkeakoulu-
jen itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia hankkia 
ulkopuolista rahoitusta. He suosittelevat yli-
opistojen muuttamista oikeushenkilöiksi, jo-
ko voittoa tavoittelemattomiksi yhteisöiksi tai 
säätiöiksi. 
Yhtiö- tai säätiömallia suositellaan myös am-
mattikorkeakouluille. Kaikkien korkeakoulu-

jen toimintaa tulisi muuttaa yrittäjämäisem-
pään suuntaan. 
Työryhmä patistaa korkeakouluja lisäämään 
yhteistyötä. Myös yhdistymisiä tulisi harkita. 
Raportin ovat laatineet professori John 
Davies Britanniasta, professori Erik Thulstrup 
Tanskasta, tutkimusjohtaja Lillemor Kim 
Ruotsista ja tohtori Thomas Weko OECD:n 
sihteeristöstä. 
 
Kamerakännykät osaksi koulutyötä 
(ITViikko 28.09.2006) 
 
Brieftec Oy tuo markkinoille kouluympäris-
töille suunnatun Brieftec Binder –sovelluk-
sen. Yhtiön mukaan Brieftec Binder on tutki-
van oppimisen mobiili- ja verkko-oppimisym-
päristö, jonka avulla kamerapuhelimet ja uu-
det viestintävälineet sidotaan osaksi oppi-
misprosessia ja jokapäiväistä koulutyötä. 
Oulun koululaiset ovat muutaman vuoden 
ajan saaneet kokeilla Brieftec Binderia suun-
nistamisen, kierrätyksen tutkimisen ja kasvi-
oiden rakentamisen apuna. Sovelluksen vas-
taanotto koululaisten keskuudessa on ollut 
positiivinen, ja opettajat ovat nähneet järjes-
telmän mielekkäänä opetusmenetelmänä, 
yhtiö mainitsee. 
Brieftec Binder on käytettävissä joko koulun 
tai oppilaan omalla matkapuhelimella - "siel-
lä missä jotakin mielenkiintoista tapahtuu". 
Sovelluksen avulla oppilaat tekevät havainto-
ja opettajan asettamien turvallisten rajojen 
sisällä. Havainnot voivat olla tekstiä, kuvia, 
äänitallenteita videokatkelmia tai haastatte-
luja. Havaintoihin yhdistetään automaatti-
sesti paikkatieto. 
Havainnot tallentuvat verkko-oppimisjärjes-
telmään, jonka avulla oppilas rakentaa oppi-
miskokonaisuudet muille oppilaille jaetta-
vaan ja esitettävään muotoon. Itse hankki-
maansa tietoa oppilas käyttää opettajan joh-
dolla verkko-oppimistyökaluja hyödyntäen. 
Sovellus on kehitetty yhdessä opettajien ja 
oppilaiden kanssa Moop-projektissa ja se pe-
rustuu opettajien luomaan pedagogiseen op-
pimismalliin, joka integroituu luonnolliseksi 
osaksi jokapäiväistä koulutyötä. 
 
Juice Leskinen on kuollut 
(Helsingin Sanomat 25.11.2006) 
 
Taiteilija Juice Leskinen on kuollut. Hän kuoli 
56-vuotiaana perjantaina sairaalassa Tampe-
reella. 
Leskinen sairasti muun muassa munuaisten 
vajaatoimintaa, maksakirroosia ja diabetes-
ta. 
Juice, oikealta nimeltään Pauli Matti Juhani 
Leskinen, oli suomalaisen ja suomenkielisen 
kevyen musiikin tunnetuimpia tekijöitä: lau-
laja, lauluntekijä ja muusikko. 
Juice Leskinen opiskeli 1970-luvun alussa 
diplomikielenkääntäjäksi, mutta ammatti-
muusikon ura sivuutti opiskelut. 
Leskisen levytysura kesti 33 vuotta, jona ai-
kana hän levytti 26 albumia. Niitä on myyty 
yhteensä yli puoli miljoonaa kappaletta. 
Yleisön rakastamia Juicen kappaleita ovat 
muun muassa Syksyn sävel, Viidestoista yö, 
Marilyn, Mä lähden maalle, Pyhä toimitus, 
Rakkauden ammattilainen, Musta aurinko 
nousee ja Norjalainen villapaita. 
 

Suomen euroviisuedustaja 2007 valitaan 12 
kutsutun artistin joukosta 
(Helsingin Sanomat 08.11.2006) 
 
Suomen euroviisuedustaja vuosimallia 2007 
voi olla dramaattista rockia nuorisosuosikin 
tyyliin (Lovex), surf-iskelmää (Jani & Jetset-
ters) tai uudelleen heviä (Thunderstone). Tai 
sitten jotain aivan muuta. 
Yleisradio julkisti keskiviikkona iltapäivällä ne 
12 kisaan kutsumaansa artistia, joista Suo-
men edustaja valitaan. Edellä mainittujen li-
säksi karsintoihin osallistuvat Beats and Sty-
les, Hanna Pakarinen, Humane, Jann Wilde 
& Rose Avenue, Johanna Kurkela, Jukka 
Kuoppamäki, Katra, Kentala ja Laura. 
Kutsuartistit on valittu levy-yhtiöiden ja artis-
tien kanssa syksyn aikana käytyjen neuvot-
telujen pohjalta. 
Kilpailukappaleet tekijätietoineen julkistetaan 
viimeistään tammikuun ensimmäisellä viikol-
la 2007. 
Suomen karsinnat alkavat ensi tammikuun 
20. päivänä. Ne toteutetaan viime vuoden 
malliin tammi–helmikuussa. 
Neljässä Tampereelta suorana televisioita-
vassa alkukarsinnassa on kussakin mukana 
kolme kutsuartistia. Jokainen esittää kaksi 
sävelmää. Toinen näistä selviytyy jatkoon 
puhelin- ja tekstiviestiäänestyksen kautta. 
Lopullinen valinta tapahtuu Suomen karsin-
nan finaalissa, joka järjestetään Turussa 17. 
helmikuuta. Kaikki 12 kutsuartistia ovat sil-
loin mukana, yhdellä kappaleella jokainen. 
Tv-katsojat valitsevat voittajan kaksivaihei-
sessa puhelin- ja tekstiviestiäänestyksessä. 
Alkukarsinnat ja Turun finaalin juontavat 
Heikki Paasonen ja Jaana Pelkonen. Karsin-
talähetysten uutisankkurina toimii Simo 
Frangén. 
Lordi-yhtye toi viime vuonna Ateenasta Suo-
melle ensimmäisen euroviisuvoiton, joten 
Yleisradio järjestää Eurovision laulukilpailun 
tänä vuonna. Kaksivaiheinen kilpailu pide-
tään Helsingissä 10. ja 12. toukokuuta 2007. 
 
Euroviisuehdokkaat 2007: 
Beats and Styles, 
www.beatsandstyles.com  
Hanna Pakarinen 
www.hanna-pakarinen.com  
Humane 
www.humanemusic.com  
Jani & Jetsetters 
www.jetsetters.fi  
Jann Wilde & Rose Avenue 
www.jwra.net  
Johanna Kurkela 
www.wmserver.net/johannakurkela  
Jukka Kuoppamäki 
(ei kotisivuja) 
Katra 
www.katra.fi  
Kentala 
www.kentala.net  
Laura 
www.lauravoutilainen.fi  
Lovex 
www.lovex.fi  
Thunderstone 
www.thunderstone.org  
 

http://www.beatsandstyles.com/
http://www.hanna-pakarinen.com/
http://www.humanemusic.com/
http://www.jetsetters.fi/
http://www.jwra.net/
http://www.wmserver.net/johannakurkela
http://www.katra.fi/
http://www.kentala.net/
http://www.lauravoutilainen.fi/
http://www.lovex.fi/
http://www.thunderstone.org/
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Ensi Euroviisujen teema on True Fantasy 
(Yle Online 27.11.2006) 
 
Ensi kevään Euroviisut rakennetaan viime 
vuosien tapaan yhden teeman ympärille. 
Yleisradio on valinnut teemaksi True Fantasy 
eli Tosia unelmia. Euroviisut pidetään Helsin-
gissä toukokuussa. 
Euroviisuista vastaava tuottaja Heikki Seppä-
lä Yleisradiosta perustelee valintaa näin: 
- Teeman täytyy antaa visuaaliselle suunnit-
telulle mahdollisuuksia moniin eri toteutuk-
siin. Haluamme myös, että teemassa on mu-
kana suomalaisuus. 
Esiin nostetaan muun muassa vastakohtai-
suuksia, joita Suomeen on liitettävissä: esi-
merkiksi valo ja pimeys, pohjoisen tunturit ja 
etelän saaristot, vahva sidos luontoon ja no-
pea tekninen kehitys, vaiteliaisuus ja toisaal-
ta voima ja luova hulluus, jota Lordikin ta-
vallaan edusti. 
Eurovision laulukilpailun ilmeen ja lavastuk-
sen luovat nuoret suomalaiset suunnittelijat. 
Alun perin YLE kutsui yli kymmenen visuaali-
sen ilmeen alan ammattilaista ja toimistoa 
ideoimaan sekä viisujen yleisilmettä että kil-
pailun lavastusta. 
Visuaalisen ilmeen suunnittelijaksi valittiin 
graafinen toimisto Dog Design, jonka tiimis-
sä ovat Ilona Ilottu (s. 1970), Petri Salmela 
(s. 1971) ja Eeva Sivula (s. 1967). 
Lavastuksen suunnittelevat Kristian Schmidt 
(s. 1978), Jenni Viitanen (s. 1981), Samuli 
Laine (s. 1983) ja Kalle Ahonen (s. 1981) 
Taideteollisesta korkeakoulusta. 
Visuaaliset ratkaisut julkistetaan tammikuus-
sa. 
Euroviisujen pääyhteistyökumppaniksi on va-
littu TeliaSonera. 
Sen suunnitelmissa on tarjota uudenlaisia in-
teraktiivisia laajakaista- ja mobiilipalveluita 
ensi vuoden alusta lähtien. 
- Kumppanuus TeliaSoneran kanssa tarjoaa 
yleisöllemme uuden tavan kokea Eurovision 
laulukilpailut puhelimella. Samalla palvelu 
merkitsee uutta askelta tapahtuman tekni-
sessä ja kaupallisessa kehitystyössä, arvioi 
Euroopan yleisradioliiton EBU:n TV-ohjelma-
päällikkö Bjørn Erichsen. 
 
Lordi myhäili astuessaan miljardiyleisön 
eteen (Helsingin Sanomat 03.11.2006) 
 
Suorana Kööpenhaminasta lähetetty MTV 
Music Awards -show on samalla yksi Euroo-
pan suurimmista televisio-ohjelmista 1,4 mil-
jardilla potentiaalisella katsojallaan. 
"Olen melko varma, että täällä ei ole montaa 
rock-artistia – ainakaan sellaista, joka näyt-
tää tältä", euroviisuvoittaja Mr Lordi eli Tomi 
Putaansuu myhäili valmistautuessaan esiin-
tymään yhdessä musiikkiteollisuuden vuosi-
kalenterin tärkeimmistä tapahtumista. 
Ennen Lordia suomalaista artisteista vain 
Bomfunk MC's on esiintynyt MTV:n gaalassa. 
Esiintyvien artistien taiteelliset kunnianhimot 
ja alan teollisuusluonne eivät Mr Lordin mie-
lestä ole ristiriidassa. 
"Meille tämä ei ole ikinä ollut minkäänlainen 
ongelma. Hyvinhän ne istuvat yhteen." 
Useimmille artisteille pääsy esiintymään 
MTV:n gaalassa on urakehityksen kannalta 
mahdollisuus, josta ei kieltäydytä. 

"Eihän tähtäintä saa jättää sellaiselle tasolle, 
jolle jo yltää kurottamatta", Mr Lordi sanoi. 
Kööpenhaminan gaala oli palkintojen 13 
vuotta jatkuneen historian pienimpiä. Pää-
areenalla oli vain 3 000 kutsuvierasta. Noin 
500 työntekijän armeija pystytti kuluneella 
viikolla juhlapaikalle 33 rekalla tuotua kalus-
toa. 300 turvamiestä valvoi illalla pop-tähti-
en ja levymoguleiden turvallisuutta. 
Torstain juhlan uutuutena oli aiempaa laa-
jempi internetin käyttö. Pääjuhla Kööpenha-
minen Bella Centeristä samoin kuin ulkola-
van ohjelma kaupungin keskustasta oli näh-
tävissä suorana myös netissä. Näiden lisäksi 
yksinomaan netissä oli nähtävissä näyttelijä 
ja rock-muusikko Juliette Lewisin juontama 
backstage-show, jossa haastateltiin yleisöky-
symyksin gaalan esiintyjiä.  
 
Husky Rescue soi Sopranosissa 
(Yle Online 24.11.2006) 
 
Suomalaisen Husky Rescuen New Light of 
Tomorrow on saanut soittoaikaa amerikka-
laisessa tv-sarjassa Sopranosissa. Biisi kuul-
laan ensi tiistaina Suomessa nähtävässä jak-
sossa. 
Elokuvafaninakin tunnettu Husky Rescuen 
nokkamies Marko Nyberg on sanojensa mu-
kaan aina toivonut saavansa musiikkiaan 
elokuviin tai telesiviosarjoihin. Nyberg kertoo 
saaneensa musiikkiinsa vaikutteita muun 
muassa David Lynchin ja Lukas Moodyssonin 
ohjauksista. 
Husky Rescue on muutenkin niittänyt mai-
netta Yhdysvalloissa. Alkusyksystä kokoon-
pano nähtiin Chicagon Lollapalooza-festivaa-
leilla - ensimmäisenä suomalaisesiintyjänä 
festarin historiassa. 
 
PMMP:lle platinaa vuorokaudessa 
(Yle Online 16.11.2006) 
 
PMMP:n eilen julkaistu Leskiäidin tyttäret –
levy on myynyt yli 30 000 kappaletta ja ylit-
tänyt platinarajan vuorokaudessa levynjul-
kaisun jälkeen. Levyn ensimmäinen listasijoi-
tus selviää ensi viikon keskiviikkona. 
PMMP:n edellistä Kovemmat kädet -levyä on 
myyty yli 75 000 kappaletta ja levy viihtyi 
Suomen virallisella albumilistalla yhtäjaksoi-
sesti yli vuoden ajan. Kuulkaas enot! –de-
byyttilevyä on myyty yli 30 000 kappaletta. 
 
Lahden Sibeliustalo viidenneksi paras maail-
massa (Suomen Sillan Uutisviikko 39/2006) 
 
Lahden Sibeliustalo rankataan korkealle 
maailman parhaiden konserttitalojen listalla 
brittilehti Gramophonen Awards 2006 –eri-
koisnumerossa.  Musiikkikriitikko John Allison 
listaa lehdessä kymmenen suosikkikonsertti-
taloaan ympäri maailmaa. Sibeliustalo yltää 
viidenneksi. 
Allisonin mukaan ”Uusista konserttitaloista 
mikään ei vedä vertoja Suomen Sibeliustalol-
le Lahdessa. Puisen kuoren sisällä istuminen 
tuntuu siltä kuin olisi ison mahtavan soitti-
men sisällä”. 
Vertailunsa ykkössijalle Allison asettaa Lon-
toon Wigmore Hallin, jota seuraavat brittiläi-
nen Glyndebournen ooppera, Dresdenin 
Semperoper ja Wienin Musikverein. 

Sibeliustalon jälkeen kuudenneksi Allison 
nostaa Walt Disney Hallin Los Angelesissa. 
Gramophone on yksi maailman tunnetuim-
mista klassiseen musiikkiin keskittyvistä ai-
kakauslehdistä. 
 
RSO:n levylle Gramophone-palkinto 
(Suomen Sillan Uutisviikko 38/2006) 
 
Radion sinfoniaorkesterin Magnus Lindberg –
äänite on saanut äänilevyteollisuuden arvos-
tetuimman kansainvälisen palkinnon, Classic 
FM Gramophonen. Ondinen ja Yleisradion 
yhteistyössä tuottama levy sisältää Magnus 
Lindbergin klarinettikonserton sekä orkeste-
riteokset Gran Duo ja 
Chorale. 
RSO:n Lindberg-levytys on yksi kansainväli-
sesti palkituimmista suomalaisen taidemusii-
kin levytyksistä. Orkesteria johtaa kapelli-
mestari Sakari Oramo. 
Klassisen levyalan tärkein julkaisu, brittiläi-
nen Gramophone-lehti, valitsee vuosittain 
kuusi äänitettä, joille myönnetään Classic FM 
Gramophone -palkinto. Palkintogaala oli 
torstaina Lontoossa. 
 
Aki Kaurismäki palkittiin Pietarissa 
(Helsingin Sanomat 03.10.2006) 
 
Aki Kaurismäki vastaanotti Itämeren tähti –
tunnustuspalkinnon maanantaina Pietarissa 
Talvipalatsin Eremitaasi-teatterissa järjeste-
tyssä seremoniassa. 
Palkinnon ojensi kuvernööri Valentina Matvi-
jenko. Samassa yhteydessä Pietariin oli kut-
suttu esitettäväksi Kaurismäen elokuva Ariel 
vuodelta 1988. 
Nyt kolmannen kerran jaettu palkinto myön-
netään vuosittain merkittäville kulttuurin ja 
taiteen edustajille, jotka työskentelevät Itä-
meren alueella. Se on tunnustus työstä, joka 
kehittää ja vahvistaa alueen humanitaarisia 
yhteyksiä. 
Kaurismäen lisäksi palkinnon saivat tänä 
vuonna liettualainen teatterin uudistajana 
tunnettu ohjaaja Eimuntas Nekrosius sekä 
puolalainen säveltäjä Krzysztof Penderecki. 
 
Röllistä tehdään kolmas pitkä elokuva 
(Yle Online 28.11.2006) 
 
Mielikuvitushahmo Röllin luoja Allu Tuppurai-
nen pääsee esittämään metsänpeikkoa myös 
animaatiossa. Tuppurainen antaa äänensä 
piirros-Röllille, joka seikkailee ensi vuoden 
joulukuussa ensi-iltansa saavassa kotimai-
sessa elokuvassa. 
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Rölli 
esiintyy piirroshahmona. Klassisesti käsin 
piirretyssä kokoillan elokuvassa ääninäyttele-
vät Tuppuraisen lisäksi Saija Lentonen, Aarre 
Karén, Jyrki Kovaleff, Matti Ranin ja Esa 
Saario. Filmin ohjaa Pekka Lehtosaari. 
Röllin sydän on kolmas pitkä elokuva Röllis-
tä. Hahmo oli ensi kertaa valkokankaalla 
vuonna 1991 elokuvassa Rölli - hirmuisia 
kertomuksia. Toinen peikkoelokuva oli Rölli 
ja metsänhenki, joka sai ensi-iltansa vuonna 
2001. 
Tuppurainen loi hyväntahtoisen, mutta välillä 
myös äksyn Röllin 1980-luvun puolivälissä. 
Metsässä asuva laulava peikko esiintyi aluksi 
satukasetissa, mutta eteni pian television  
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lastenohjelmiin. Rölli-ohjelmia on tehty tele-
visioon 55 jaksoa. Lisäksi Tuppurainen on 
tehnyt peikosta kaksi näytelmää. 
Taiteen keskustoimikunta myönsi Tuppurai-
selle lastenkulttuurin valtionpalkinnon vuon-
na 2001. Tänä vuonna Rölli valittiin kaikkien 
aikojen Satusuomalaiseksi Yleisradion äänes-
tyksessä. Toiseksi sijoittui pikku Myy ja kol-
manneksi Rokka. 
 
Jadesoturi myyty yli 30 maahan 
(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2006) 
 
AJ Annilan ohjaama fantasiaa ja kung-fua 
yhdistävä elokuva Jadesoturi on saanut Suo-
men ensi-iltansa. Jadesoturi on ensimmäinen 
suomalainen elokuva, joka pääsee teatterile-
vitykseen myös Kiinassa. 
Kalevalan inspiroima tarina yhdistää suoma-
laisen ja kiinalaisen mytologian, ja elokuvan 
tapahtumat kulkevat rinnakkain nykypäivän 
Suomessa ja muinaisessa Kiinassa. 
Jadesoturi-elokuvan oikeudet on myyty jo 
ennakkoon yli 30 maahan. Määrä on suoma-
laisten pitkien fiktioelokuvien kansainvälises-
sä teatterilevityksessä merkittävä. Esimerkik-
si Kiinassa elokuvaa näytetään 70 kaupun-
gissa. 
Elokuva sai maailman-ensiesityksensä To-
ronton kansainvälisillä filmijuhlilla syyskuus-
sa. 
 
Timo Sarpaneva on kuollut 
(Taloussanomat 6.10.2001) 
 
Teollisesta muotoilustaan tunnettu Timo Sar-
paneva on kuollut. Sarpaneva kuoli tänä aa-
muna 79-vuotiaana. 
Timo Sarpaneva on kansainvälisesti arvos-
tettu kuvanveistäjä, suunnittelija ja profes-
sori, joka tunnetaan ennen kaikkea teollises-
ta muotoilustaan. 
Hän suunnitteli urallaan runsaasti klassikoiksi 
muodostuneita käyttöesineitä muun muassa 
lasista ja metallista. 
Sarpaneva oli syntynyt 31. lokakuuta 1926. 
 
Schjerfbeckin maalauksesta korkein hinta 
Lontoon Christiesillä 
(Helsingin Sanomat 01.11.2006) 
 
Helene Schjerfbeckin maalaus Ryöväri para-
tiisin portilla huudettiin tiistai-iltana kovim-
malla hinnalla Christie'sin taidehuutokaupas-
sa Lontoossa. Yksityinen henkilö osti vuonna 
1925 maalatun teoksen lähes 940.000 eurol-
la. 
Christie'sin tiistainen huutokauppa Nordic Art 
and Design keskittyi pelkästään pohjoismai-
seen taiteeseen. Myynnissä oli myös Albert 
Edelfeltin maalaus Syksyinen rantamaisema 
Haikossa, 1883. Maalauksen myyntihinnaksi 
tuli miltei 280.000 euroa. 
Hyviä myyntihintoja huudettiin myös Asger 
Jornin nimettömästä maalauksesta, 1945, 
jonka hinnaksi tuli noin 550.000 euroa, sekä 
Vilhelm Hammershöin kahdesta maalaukses-
ta, En unge Pige, som hölder af en kande, 
1884, josta huudettiin 514.000 euroa ja In-
teriör, 1891, jonka hinnaksi tuli noin 480.000 
euroa. 
 
 

Amerikkalaissäätiö palkitsi keramiikkataiteili-
ja Riitta Talonpojan  
(Helsingin Sanomat 07.11.2006) 
 
Keramiikkataiteilija Riitta Talonpoika sai mit-
tavan palkinnon. Kuvan teos "Siemen" on 
marakassi eli soitin ja puu-uunipoltettua ke-
ramiikkaa. 
Amerikkalainen keramiikkataiteen säätiö 
Maija Grotell Research Fund on myöntänyt 
palkinnon keramiikkataiteilija Riitta Talonpo-
jalle. Maija Grotell Fellowship Award –palkin-
non arvo on 15.000 dollaria. 
Säätiön edustaja, newyorkilaistaiteilija Jeff 
Schlanger luovutti palkinnon tiistaina Helsin-
gissä. 
Riitta Talonpoika (s. 1961 Lappeenrannassa) 
on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteol-
lisesta korkeakoulusta vuonna 1989. Hän 
asuu ja työskentelee Fiskarsissa. Talonpoika 
suunnittelee ja toteuttaa työnsä valtaosin it-
se käsin dreijaten. Hänelle tunnusomaisia 
ovat monivärisesti käsinmaalatut käyttöesi-
neet. 
Riitta Talonpoika on osallistunut useisiin yh-
teis- ja yksityisnäyttelyihin kotimaassa ja ul-
komailla. Hän on perustajaosakas taidekäsi-
työliike Okra Oy:ssä. Taiteellisen työnsä 
ohella Riitta Talonpoika toimii opetustehtä-
vissä, muun muassa keramiikkataiteen tunti-
opettajana Taideteollisessa korkeakoulussa. 
Maija Grotell Research Fund edistää kera-
miikkataidetta Yhdysvalloissa. Säätiö on ni-
metty suomalaissyntyisen, Yhdysvalloissa 
keramiikkataiteen opettajana työskennelleen 
taiteilijan Maija Grotellin (1899–1973) mu-
kaan. Säätiö haluaa muistaa Grotellin koti-
maata myöntämällä palkinnon suomalaiselle 
keramiikkataiteilijalle. 
 
URHEILU-UUTISET 
 
Suomalaiset rallikuskit keskeyttivät Kiinassa 
(Yle Online 27.11.2006) 
 
Suomalaiskuljettajien urakka päättyi keskey-
tyksen Aasian-Tyynenmeren rallisarjan ja sa-
malla Kiinan sarjan päättäneessä kilpailussa 
Longyoussa Kiinassa. Jarkko Miettinen oli 
rallin päätösetapilla neljäntenä, kun hänen 
Mitsubishi-ajokistaan petti vetoakseli etapin 
ensimmäisellä erikoiskokeella. 
- Totta kai harmittaa, etenkin kun edelläni 
lähteneillä oli myöhemmin ongelmia. Mutta 
palkinnot jaetaan maalissa ja turha näitä on 
jossitella. Kilpailu oli erittäin vaativa pitkään 

jatkuneiden sateiden pehmitettyä tiet ääret-
tömän liukkaaksi mutavelliksi. En ole kos-
kaan ajanut näin hankalissa olosuhteissa, 
Miettinen kommentoi. 
Myös muut suomalaiset, kertaalleen keskeyt-
täneet ja super-rallisäännön perusteella 
maanantaina uudelleen startanneet Juha Sa-
lo ja Jari Ketomaa joutuivat jättämään kilpai-
lun kesken. Salolta hajosi moottori ja Keto-
maalta vaihdelaatikko. 
Rallin voitti Australian Cody Crocker, joka 
myös nappasi Aasian-Tyynenmeren rallimes-
taruussarjan voiton. 
 
Selänteelle täyteen 500 NHL-maalia 
(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2006) 
 
Teemu Selänne iski 500. runkosarjamaalinsa 
NHL:ssä, kun Anaheim vieraili Denverissä 
Coloradon vieraana. Colorado voitti ottelun 
rangaistuslaukausten jälkeen maalein 3-2. 
Selänteestä, 36, tuli 36. NHL-pelaaja, joka 
ylitti 500 maalin rajan ja toinen suomalaispe-
laaja Jari Kurrin lisäksi. Tämä kausi on Se-
länteen 14. Pohjois-Amerikassa. 
NHL:ssä Selänne on edustanut neljää seu-
raa: Winnipegiä, Anaheimia, San Josea ja 
Coloradoa. Hän on ylittänyt kolme kertaa 50 
runkosarjamaalin rajan yhdellä kaudella, tu-
lokaskaudellaan 1992-93 (76 maalia) sekä 
kausilla 1996-97 (51) ja 1997-98 (52). Se-
länne on pelannut 982 ottelua NHL:ssä, 
Denverin peli mukaan lukien. Tällä kaudella 
Selänne on iskenyt jo kahdeksan maalia. 
 
Suomi kaasutteli enduron MM-kultaa 
(Yle Online 19.11.2006) 
 
Suomi täytti tavoitteensa ajamalla enduro-
moottoripyöräilyn MM-joukkuekultaa sun-
nuntaina Uuden-Seelannin Lake Taupossa 
päättyneessä kuuden päivän mittaisessa ki-
sassa. 
Suomen kautta aikojen seitsemäs joukkue-
mestaruus irtosi ylivoimaisella, lähes 13 mi-
nuutin erolla Ranskaan. Pronssia ajoi Espan-
ja. Suomen aiemmat mestaruudet ovat vuo-
silta 1996, 1998, 1999, 2002, 2003 ja 2004. 
- Mestaruus tuli tasaisen varmalla ja nopeal-
la suorituksella, kuten oli suunniteltukin. 
Vaikka kelit vaihtelivatkin viikon aikana huo-
nosta hyvään, niin suoritustasomme ei hei-
lahdellut. Joukkueesta huokui hyvä yhteis-
henki ja itsevarmuus. Luotimme täysin toi-
siimme, korosti kunniakierrokselta palannut 
Aro. 
Suomi juhli Uudessa-Seelannissa MM-kultaa 
kuusikolla Juha Salminen, Petri Pohjamo, Sa-
muli Aro, Mika Ahola, Jari Mattila, Marko 
Tarkkala. 
 
TERVEYS 
 
Lintuinfluenssan vaara ensi keväänä viime-
vuotista suurempi  
(Helsingin Sanomat 25.11.2006) 
 
Lintuinfluenssan vaara Euroopassa ja Suo-
messa näyttää ensi keväänä jopa suurem-
malta kuin viime keväänä. 
Heinäkuun jälkeen tautia on tavattu linnuis-
sa Afrikassa, Egyptissä ja Etelä-Venäjällä eli 
paikoissa, joiden yli muuttolintuja lentää 
Suomeen. 

Helene Schjerfbeckin maalaus 
Ryöväri paratiisin portilla 



Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 13 

Viimekeväiset varotoimet, kuten siipikarjan 
pitäminen sisätiloissa, aiotaankin toistaa 
Suomessa tulevana keväänä. 
Tautia aiheuttava H5N1-virus muuntuu edel-
leen, ja asiantuntijat seuraavat tiiviisti Kaak-
kois-Aasian tilannetta. Kiinassa leviää siipi-
karjassa viruksen haara, johon lintujen roko-
te ei tehoa. Indonesiassa taas todetaan jat-
kuvasti uusia ihmisten tartuntoja ja kuole-
mia. Niiden takia täytyy ehkä Suomenkin 
muuttaa tilaamansa ihmisten mallirokotteen 
koostumusta. Rokote valmistuu ensi tai seu-
raavana vuonna. 
Tautiin on kuollut tänä vuonna ennätysmää-
rä ihmisiä eli 75. Kaikkiaan on varmistettu 
258 ihmistartuntaa ja 153 kuolemaa vuoden 
2003 jälkeen. 
 
Suomen huumeongelma yhä EU:n helpoim-
pia (Suomen Sillan Uutisviikko 46/2006) 
 
Suomen huumetilanne on selvästi helpompi 
kuin monien muiden maiden, osoittaa tuore 
EU:n huumeraportti.  Esimerkiksi Euroopas-
sa suurta huolta herättävää kokaiinia on 
Suomessa käyttänyt prosentti alle 24-vuoti-
aista, kun Britannian ja Espanjan käyttäjä-
määrä on viisinkertainen. Vain amfetamiinin 
kulutus on Suomessa eurooppalaista keskita-
soa. 
Kannabis on edelleen EU-maiden yleisin 
huume. Joka viides aikuinen on käyttänyt si-
tä ainakin kerran ja 15-24 -vuotiaista 3-44 
prosenttia. Suomen luku on alle kymmenen 
prosenttia. 
Noin puoli miljoonaa eurooppalaista on kor-
vaushoidossa heroiinin takia. 
 
Suomen diabetesohjelmalle WHO:n palkinto 
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2006) 
 
Suomen kansallinen diabetesohjelma DEHKO 
2000–2010 on saanut maailman terveysjär-
jestön WHO:n lihavuudenehkäisypalkinnon. 
Valintaperusteluissaan WHO toteaa kehittä-
misohjelman olevan vertaansa vailla maail-
massa. 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpa-
nohanke Dehkon 2D -hanke on viiden sai-
raanhoitopiirin, Kansanterveyslaitoksen, sosi-
aali- ja terveysministeriön ja Diabetesliiton 
yhteishanke. Sitä vetää Diabetesliitto. 
Palkinto jaettiin torstaina WHO:n Euroopan 
lihavuudentorjunnan ministerikokouksessa 
Istanbulissa. Ohjelmaa on alettu toteuttaa 
myös muissa maissa. 
 
Tutkimus selvittää sikiöiden stressiä 
(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2006) 
 
Suomessa alkaa tutkimushanke sikiöaikana 
koetun stressin vaikutuksesta psyykkiseen 
hyvinvointiin. Helsingin yliopiston kehityspsy-
kologian tutkimusryhmä selvittää, onko äiti-
en raskaudenaikainen stressi talvi- ja jatko-
sodan aikana vaikuttanut vauvoihin ja siten 
vaikuttanut heidän myöhempään psyykki-
seen hyvinvointiinsa. 
Tutkijat selvittelevät myös, onko sotalapsien 
erossa olo vanhemmistaan yhteydessä hei-
dän psyykkiseen hyvinvointiinsa. 
Tutkimuksen ensimmäinen tavoite on selvit-
tää, vaikuttavatko raskauden kesto ja vau-

van syntymäkoko myöhempään hyvinvoin-
tiin. 
Tutkija Kati Heinonen-Tuomaalan käynnistä-
mä hanke on osa tutkimusta, jossa on seu-
rattu yli 10.000 suomalaisen naisen ja mie-
hen kasvua ja kehitystä lapsuudesta myö-
häisaikuisuuteen. Helsingin yliopiston mu-
kaan hankkeen käytössä oleva aineisto on 
historiallisesti ja maailmanlaajuisesti ainut-
laatuinen. 
 
Lukineuvoloihin tulvii asiakkaita 
(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2006) 
 
Suomeen perustetuissa lukineuvoloissa on 
ensimmäisenä toimintavuotena ollut run-
saasti asiakkaita. Käyntiaikoja neljän luki-
asiamiehen puheille on joutunut odottamaan 
jopa kuukauden. 
Lukineuvolat pyrkivät auttamaan nuoria ja 
aikuisia, jotka ovat lukemis- ja kirjoitusvai-
keuksistaan huolimatta selvittäneet koulunsa 
tavallisessa luokassa eivätkä erityisoppilaina. 
Muihinkin oppimisvaikeuksiin apua on tarjol-
la. Erilaisista oppimisvaikeuksista kärsiviä ar-
vioidaan olevan noin 20-25 prosenttia suo-
malaisista. 
Lukineuvoloita ja lukiasiamiehiä on Suomes-
sa Helsingissä, Joensuussa, Tampereella ja 
Vaasassa. 
Vuoden 2007 loppuun jatkuvalla hankkeella 
pyritään luomaan lukineuvoloille valtakun-
nallinen toimintamalli. Hanketta hallinnoi 
Opetushallitus.  
Rahoitusta on saatu Euroopan sosiaalirahas-
tolta ESR:ltä. 
 
Alkoholikuolemat lisääntyneet edelleen 
(Suomi.fi 01.11.2006) 
 
Alkoholikuolemat ovat lisääntyneet edelleen, 
Tilastokeskus kertoo. 
Alkoholi nousi viime vuonna työikäisten 
miesten yleisimmäksi kuolemansyyksi ohi se-
pelvaltimotaudin. Työikäisillä naisilla alkoho-
lisyyt olivat lähes yhtä yleinen kuolemansyy 
kuin rintasyöpä.  
Viime vuonna alkoholisyihin kuoli kaikkiaan 
noin kaksi tuhatta suomalaista. Kuolleita oli 
noin 150 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Alkoholin käyttö lisää myös tapaturmaan 
joutumisen vaaraa ja on osallisena usein 
myös itsemurhissa. Erityisesti työikäisten 
miesten kaatumistapaturmien määrä on li-
sääntynyt viime vuosina. Itsemurhista vajaa 
kolmannes tehdään humalassa. 
 
Moni nuori ei käytä lainkaan alkoholia 
(Yle Online 27.11.2006) 
 
Raittiiden nuorten määrä lisääntyy jo kuu-
detta vuotta, kertoo Helsingin Sanomat. 
Stakesin kyselyssä noin joka neljäs lukion 
ekaluokkalainen ilmoitti pidättäytyvänsä al-
koholin käytöstä. Kuusi vuotta sitten saman-
ikäisistä lukiolaisista raittiita oli 15 prosent-
tia. 
Nuorten juominen vähenee, vaikka alkoholin 
kokonaiskulutus on jatkanut kasvuaan. Viime 
vuonna suomalaiset joivat viinaa puhtaaksi 
alkoholiksi muutettuna jo 10,6 litraa henkeä 
kohden. 
Kouluterveyskyselyn mukaan entistä har-
vempi kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalainen 

juo itsensä kaatokänniin kerran kuussa. 
Muutos on selvä kahden vuoden takaiseen. 
Nuorisotutkija, valtiotieteen tohtori Jaana 
Lähteenmaa sanoo, että kyse on aidosta 
muutoksesta nuorisokulttuurissa. 
Lähteenmaan mukaan nuorten juomista ei 
ole juuri tutkittu Suomessa laadullisesti 20 
vuoteen, vain juotu viinan määrä on kiinnos-
tanut. Siksi tutkijat eivät tiedä raittiustrendin 
todellisia syitä. 
Pääkaupunkiseudun päihdehuollon asiakkais-
ta yhä useampi on nainen. Helsingin Sano-
mien tekemän selvityksen mukaan Espoossa 
päihdehoitoon tulevista kolmasosa on naisia. 
Neljä vuotta sitten osuus oli neljännes. 
Helsingissä ja Vantaalla naisten osuus on 
kasvanut 35 prosenttiin. Myös ikäihmisten 
juomisen lisääntyminen näkyy A-klinikoilla. 
 
Leena Palotie USA:n tiedeakatemiaan 
(Taloussanomat 11.10.2006) 
 
Akatemiaprofessori Leena Palotie on kutsut-
tu Yhdysvaltain tiedeakatemian lääketieteen 
instituutin jäseneksi. Palotie on ensimmäisen 
suomalainen instituutissa. Yhdysvalloissa jä-
senyyttä pidetään suurena kunnianosoituk-
sena. 
Helsingin yliopistossa ja Kansanterveyslai-
toksella työskentelevä Palotie on yksi viides-
tä tänä vuonna valitusta ulkomaalaisesta jä-
senestä. Muut kolme ovat britanniasta, ja 
yksi Ruotsista. 
Instituutin jäseneksi valitaan henkilöitä, jot-
ka ovat tehneet merkittävää työtä lääketie-
teen, terveydenhoidon ja kansanterveyden 
edistämiseksi. Valintaa instituutin jäseneksi 
pidetään Yhdysvalloissa yhtenä suurimmista 
kunnianosoituksista lääketieteen ja tervey-
denhoidon alalla. 
Palotie on sekä Suomen että Euroopan tie-
deakatemian jäsen. Hän johtaa Suomen 
Akatemian Kansantautien genetiikan huippu-
yksikköä sekä pohjoismaista Nordic Centre 
of Excellence in Disease Genetics –huippuyk-
sikköä. 
Leena Palotie on vastaanottanut viime viik-
koina sekä Fernströmin säätiön jakaman 
suuren pohjoismaisen palkinnon että eu-
rooppalaisen Prix van Gysel -tiedepalkinnon. 
 
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA 
 
Eurooppalainen innovointi nytkähtää eteen-
päin Espoossa (Digitoday 15.11.2006) 
 
Euroopan kilpailukyky ja innovatiivisuus ovat 
Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä 
teemoja. Osana Suomen puheenjohtajakau-
den virallista ohjelmaa julkistetaan ensi 
maanantaina eurooppalainen Living Labs –
verkosto, jota kuvataan ensiaskeleeksi kohti 
uutta eurooppalaista innovaatiojärjestelmää.  
Lanseeraus tapahtuu Espoon Dipolissa jär-
jestettävässä European Network of Living 
Labs: A Step towards a European Innovation 
System -konferenssissa. 
Konferenssiin osallistuu noin kolmesataa EU-
maiden tutkimus-, teknologia- ja innovaatio-
poliittista asiantuntijaa julkiselta sektorilta, 
tutkimuslaitoksista ja yritysmaailmasta. Pai-
kalla on myös ministeritason alustajia tule-
vista puheenjohtajamaista sekä korkean ta 
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son delegaatio Kiinasta, valtioneuvosto ker-
too.  
Konferenssissa julkistettavaan eurooppalai-
seen Living Labs -verkostoon kuuluu käyn-
nistysvaiheessa kaksikymmentä toimijaa 
kuudestatoista Euroopan maasta. Mukana 
on myös yli sata aktiivista tutkijaa ja merkit-
tävä joukko eurooppalaisia innovatiivisia yri-
tyksiä.  
Living Labs keskittyy uusien tietoyhteiskun-
tapalveluiden, liiketoimintojen, teknologioi-
den ja markkinoiden kehittämiseen ja se 
asettaa ihmisen tuotekehityksen ja innovaa-
tioiden keskiöön. 
Verkosto on osa julkisen ja yksityisen sekto-
rin yhteistyötä, jossa yritykset, viranomaiset 
ja kansalaiset yhteisvoimin luovat, kehittävät 
ja testaavat uusia palveluja, liiketoimintaa, 
markkinoita ja tekniikoita arjen ympäristöis-
sä.  
Pääministeri Matti Vanhanen julkistaa konfe-
renssissa myös tuleville puheenjohtajamaille 
ja EU-komissiolle luovutettavan Helsinki-ma-
nifestin. Manifestissa nostetaan esille Lissa-
bonin strategian tavoitteiden edistämiseen 
liittyvät konkreettiset toimenpide-esitykset, 
jotka on valmisteltu lokakuussa järjestetyn 
Networked Business and Government – 
Something Real for the Lisbon Strategy –
konferenssin tulosten pohjalta. 
 
Suomalaisyrityksillä Euroopan parhaat netti-
sivut – tutkimus (Kauppalehti 23.11.2006) 
 
Suomalaisyrityksillä on keskimäärin parhaat 
yritysverkkosivut Euroopassa, kertoo ruotsa-
laisen viestintätoimisto Hallvarsson & Hal-
varssonin julkaisema tutkimus.  
Energiayhtiö Fortum sijoittuu tutkimuksessa 
neljännelle sijalle Euroopan 165 suurimman 
yrityksen joukossa. 
Pohjoismaisessa vertailussa oli mukana 194 
yritystä ja siinä konepajakonserni Metso si-
joittuu toiselle, Fortum kolmannelle ja met-
säyhtiö Stora Enso viidennelle sijalle. Seu-
raavilla suomalaissijoituksilla ovat Kesko ja 
TeliaSonera. Pohjoismaisen vertailun kärkisi-
jan vei Danske Bank. 
 
Helsinki sijoittui Euroopan kärkikastiin mobii-
lipalveluiden vertailussa 
(Sektori.com 22.11.2006) 
 
Helsinki sijoittui kärkikastiin mWatch Europe 
–tutkimuksessa, jossa vertailtiin Euroopan 
21 eri paikkakunnan mobiilipalveluja. 
mWatch-raportti arvioi Euroopan johtavia 
"mobiilikaupunkeja", joissa infrastruktuuri ja 
hallinto tukevat parhaiten palveluinnovaatioi-
den kehitystä. Vertailun ykköseksi nousi Tal-
linna, Helsinki sijoittui toiseksi.  
mWatch Europe on Living Labs Europen ja 
EU-rahoitteisen mClusters-projektin teettä-
mä Euroopan laajuinen tutkimus eri alueiden 
mobiilipalveluiden nykyisestä tilasta ja käy-
töstä sekä alueiden valmiuksista kehittää 
näitä. Tutkimuksessa on arvioitu yhteensä 
80 mobiilisovellusta eri puolilta Eurooppaa. 
"Helsingin alueella on vahvasti panostettu 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön. 
Suomalaiselle yhteiskunnalle tyypilliset piir-
teet, kuten avoimuus ja luottamus, ovat 
avainasemassa myös uusien mobiilipalvelu-
jen tutkimuksessa ja kehityksessä", Living 

Labs Europen toimitusjohtaja Jakob H. Ras-
mussen sanoo.  
Helsingin alueella on tutkimuksen mukaan 
runsaasti tahoja, jotka tukevat innovaatioita 
ja erityisesti mobiilikehitystä. Näiden ansios-
ta Helsingissä voidaan tarjota avoimia ympä-
ristöjä mobiilipalvelujen kehittämiseen ja 
testaamiseen. Muun muassa mobiili-tv-testi-
alusta, Octopus-mobiilisovellusten testaus-
palvelu sekä RFID-testiympäristö ovat esi-
merkkejä mobiilipalvelujen kehittäjille tarjot-
tavista testimahdollisuuksista. Suomesta 
mWatch-raportissa oli mukana kuusi mobiili-
palvelua: TeliaSoneran mobiili-tv, Navicoren 
navigointiohjelmisto, Fonectan Finder-yh-
teystietohaku, Ilmatieteen laitoksen Weat-
herproof-sääpalvelu, Eniron puhelinluettelo 
sekä Finnairin check-in-palvelu.  
www.livinglabs-europe.com  
 
Pääministeri palkitsi tietoyhteiskunnan par-
haita käytäntöjä 
(Talouslehti.com 29.11.2006) 
 
Pääministeri Matti Vanhanen palkitsi yhdessä 
liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovi-
sen kanssa torstaina 23. marraskuuta tieto-
yhteiskunnan parhaita käytäntöjä. 
Kilpailun palkintosumma oli yhteensä 35 000 
euroa. Kilpailussa jaettiin kunkin kilpailusar-
jan parhaalle tietoyhteiskuntakäytännölle 
10.000 euron palkinto sekä yksi 5 000 euron 
erikoispalkinto. Kilpailusarjoja oli vuonna 
2006 kolme: Uudet innovaatiot, Tehokkuus 
ja tuottavuus sekä Tietoturvan edistäminen 
ja soveltaminen. 
Uudet innovaatiot -kilpailusarjassa palkittiin 
Kulutuskapula ry:n Kulutuskapula. Tehok-
kuus ja tuottavuus -sarjan voiton vei Vero-
hallituksen Esitäytetty veroilmoitus. VTT:n 
Pk-yrityksen riskienhallinta voitti Tietoturvan 
edistäminen ja soveltaminen -sarjan. Kilpai-
lun tuomaristo päätti lisäksi luovuttaa eri-
koispalkinnon A-klinikkasäätiön Päihdelinkil-
le. Lisäksi kussakin kilpailusarjassa jaettiin 
kunniamaininnat. 
Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennes-
sä yhteensä 79 käytäntöä. Parhaiden käy-
täntöjen palkitsemisen tarkoituksena on lisä-
tä tietoisuutta jo olemassa olevista hyvistä 
käytännöistä, edistää tietoyhteiskuntaan liit-
tyvien hyvien käytäntöjen leviämistä koko 
yhteiskunnassa sekä kannustaa innovatiivi-
suuteen ja käytäntöjen jatkokehitykseen. 
Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi 
liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovi-
nen. Muut tuomariston jäsenet olivat tieto-
suojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojaval-
tuutetun toimisto; tietohallintojohtaja Jouni 
Keronen, Fortum Oyj; toimitusjohtaja Tarja 
Virmala, Tietoalojen liitto ja toimitusjohtaja 
Reijo Svento, Tietoliikenteen ja tietoteknii-
kan keskusliitto FiCom ry. 
 
EU ylistää Suomea roskapostien tuhoamises-
ta (IT Viikko 28.11.2006) 
 
EU:n mallimaassa Suomessa roskapostin 
määrä sähköpostissa on Euroopan komission 
mukaan pudonnut 80 prosentista 30 pro-
senttiin yritysten ja viranomaisten yhteistyön 
avulla. 

Euroopan komissio ylistää Suomen ja Hollan-
nin kykyä tuhota roskapostia, mistä muiden 
EU-maiden pitäisi ottaa kiireesti mallia. 
Komissio julkaisi maanantaina informaatio-
yhteiskunnan toimintaa vaarantavasta roska-
postista tiedoksiannon, jossa se kehottaa 
EU-maita ryhtymään tosissaan toimiin vaa-
rallisten tietokoneohjelmien tuhoamiseksi ja 
virusten levittäjien kuriin panemiseksi. 
EU:n telekomissaari Viviane Reding on kyl-
lästynyt jäsenmaiden antamiin poliittisiin si-
toumuksiin tietokonerikollisten kuriinpanos-
ta, sillä ne eivät ole johtaneet käytännön toi-
miin kuin aniharvassa EU-maassa. 
Kyse ei ole komission mielestä aina edes ra-
hasta, vaan tahdon puutteesta. 
– Hollanti on 570.000 euron investoinneilla 
saanut roskapostin vähenemään jopa 85 
prosenttia, sanoo Redingin puhemies Martin 
Selmayr. 
Suomessa teollisuuden ja julkisen vallan yh-
teistyö on tuottanut Selmayrin mukaan erin-
omaista tulosta. 
–·Suomessa tietosuojaohjelmat ovat pudot-
taneet roskapostin määrän sähköpostivies-
teissä 80 prosentista 30 prosenttiin, sanoo 
Selmayr. 
Roskapostin määrä on noussut merkittävästi 
viimeisen viiden vuoden aikana. Vaikka val-
taosa siitä tulee edelleen Yhdysvalloista ja 
Kiinasta, myös viisi Euroopan maata sijoittu-
vat kymmenen pahimman saastuttajan listal-
le. 
Kun Yhdysvallat tuottaa 22 prosenttia maail-
man roskapostista, Euroopasta siitä on pe-
räisin 25 prosenttia. 
Roskapostista syntyi komission tiedonannon 
mukaan 39 miljardin euron kustannukset vii-
me vuonna maailmassa. Saksassa kustan-
nukset olivat 3,5 miljardia, Britanniassa 1,9 
miljardia ja Ranskassa 1,4 miljardia euroa. 
 
Presidentti ojensi Innosuomi-palkinnon Silec-
sille (Digitoday 28.11.2006) 
 
Tasavallan presidentin valtakunnalliset Inno-
suomi-palkinnot jaettiin kolmannentoista 
kerran tänään Presidentinlinnassa. Voittajien 
joukossa oli muun muassa espoolainen Si-
lecs Oy.  
Silecsin polymeerimateriaaliteknologia pa-
rantaa muisti-, logiikka- ja digitaalilaitteiden 
suorituskykyä ja vähentää virrankulutusta. 
Yhtiön materiaalit auttavat elektroniikkateol-
lisuutta kehittämään entistä parempia mat-
kapuhelimia, tietokoneita ja muita jokapäi-
väisiä elektroniikkalaitteita. Tuotteet yksin-
kertaistavat mikropiirien valmistusta proses-
sivaiheita vähentämällä, mikä siten alentaa 
tuotantokustannuksia ja lopputuotteiden hin-
taa kuluttajille.  
Silecs kehittää myös optisia materiaaleja yh-
dessä näyttövalmistajien kanssa, tavoitteena 
parantaa taulutelevisioiden, monitorien ja 
matkapuhelinten kuvanlaatua. 
Yhtiöllä on tuotteiden ja teknologian ympä-
rillä yli kolmekymmentä patenttia ja patentti-
hakemusta maailmanlaajuisesti. Silecs Oy on 
yksityisomistuksessa oleva kansainvälisten 
sijoittajien rahoittama yhtiö.  
Kilpailussa jaettiin viisi samanarvoista valta-
kunnallista Innosuomi-palkintoa ja kaksi 
kunniamainintaa. 
Muut palkinnon saaneet olivat: 

http://www.livinglabs-europe.com/
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- Suorakanava Oy, Pori: Rakentajille suun-
niteltu interaktiivinen verkkopalvelu  

- Suomen Tenava päiväkoti Oy, Espoo: Uu-
denlainen päivähoidon kokonaiskonsepti 

- Footbalance System Oy, Helsinki: Footba-
lance-tuote- ja palvelukonsepti yksilölli-
sesti muotoiltaville pohjallisille 

- Solving Oy Ab, Pietarsaari: Raskaiden 
taakkojen räätälöity siirtojärjestelmä  

Kunniamaininnan saivat: 
- Idean Research Oy, Espoo: Mobiili- ja te-

lekommunikaatioalalla käyttäjäläheistä 
tutkimusta ja suunnittelua 

- Tieto-Oskari Oy, Kajaani: Uusi rakentei-
den kunnonvalvontajärjestelmä 

Tiedotteen mukaan palkitut edustavat inno-
vatiivisia yrityksiä, joita Suomen teollisuus ja 
palvelusektori tarvitsee. Tämän vuoden tee-
mana oli "Osaaminen ja oivallukset palvelu-
tuotteiksi".  
Kaikkiaan palkintoehdokkaina oli 222 yritys-
tä, yhteisöä tai henkilöä. Iso osa ehdokkaista 
oli teknologiateollisuus-, ict- ja palvelutoimi-
aloilta. 
Valtakunnallisten palkintojen lisäksi on jaettu 
maakunnalliset Innosuomi-palkinnot. 
 
MUUT UUTISET 
 
Marraskuun loppu harvinaisen leuto 
(Yle Online 27.11.2006) 
 
Viikonloppuna syntyi uusia marraskuun lo-
pun lämpötilaennätyksiä läntisessä ja pohjoi-
sessa Suomessa. 
Lämpimintä oli Kauhavalla, jossa mitattiin 
sunnuntaina 10,5 astetta. Oulussa lämmintä 
oli 8,5 astetta, Rovaniemellä 7 astetta. 
Lumiraja vetäytyy nopeasti yhä pohjoisem-
maksi leudon sään takia, vaikka marraskuun 
alussa lunta oli ajankohtaan nähden paksul-
ti. 
Nyt lunta on enää Kainuussa, Koillismaalla 
sekä Itä-, Keski- ja Pohjois-Lapissa. Lapissa 
oli erittäin vähän lunta marras-joulukuun 
vaihteessa viimeksi vuonna 2000. 
Valtakunnallinen marraskuun loppupuolen 
lämpöennätys on 11,6 astetta Ahvenanmaan 
Jomalasta vuodelta 1994. Yli kymmenen as-
teen lämpötiloja on havaittu sitä ennen vuo-
sina 1986 ja 1978. Tarkastelujakso alkaa 
vuodesta 1961. 
 
Tiukennetut turvaohjeet astuivat voimaan 
lentokentillä (Taloussanomat 06.11.2006) 
 
Lentokentillä otettiin tänään käyttöön tiuken-
netut ohjeet nesteiden kuljettamisesta käsi-
matkatavaroissa. 
Matkustaja voi viedä nesteitä mukanaan kä-
simatkatavaroissa lentokoneen matkusta-
moon enintään yhden desilitran kokoisissa 
pakkauksissa, joiden tulee mahtua yhden lit-
ran kokoiseen läpinäkyvään muovipussiin, 
joka läpivalaistaan.  
Helsinki-Vantaan lentokentällä uusiin mää-
räyksiin on valmistauduttu lisäämällä henki-
lökuntaa sekä tuomalla lähtöauloihin pak-
kauspöytiä ja -pusseja nesteiden uudelleen 
pakkausta varten. 
Turvatarkastukset kestävät kuitenkin jonkin 
verran aiempaa kauemmin, joten kentälle 
kannattaa saapua hieman tavallista aiem-
min.  

Näin turvatarkastus etenee sujuvasti 
(Helsingin Sanomat 06.11.2006) 
 
Pakkaa jo kotona matkatavarasi siten, että 
sijoitat kaikki suuret nestepakkaukset, kuten 
tuliaisviinat, shampoot, hiuslakat ja terävät 
esineet ruumaan menevään matkalaukkuun.  
Käsimatkatavaroina kuljettamasi nestemäiset 
aineet on pakattava valmiiksi litran vetoiseen 
läpinäkyvään muovipussiin. 
Pusseja sallitaan yksi kappale. Siihen sijoite-
tut hajuvesipullot, hiusgeelit tai hammastah-
nat eivät saa olla pakkauskooltaan desilitraa 
suurempia.  
Lentokentän turvatarkastuksessa asetetaan 
läpivalaisuhihnalle erikseen päällystakki, pik-
kutakki tai jakku sekä käsimatkatavaraksi 
otettava laukku. Korut, kännykän, lompakon 
ja avaimet voi laittaa läpivalaistavan takin 
taskuihin.  
Nestepakkauksia sisältävä pussi, tietokone 
tai suuret sähkölaitteet on aseteltava erik-
seen muista matkatavaroista tarkastushih-
nalle. Tietokone on nostettava pois kanto-
laukusta. 
Mikäli turvatarkastuksessa löytyy poistettavia 
esineitä, ne voi luovuttaa korvausta vastaan 
säilytettäväksi, siirtää kuljetettavaksi lento-
koneen ruumassa tai luovuttaa turvatarkas-
tajalle hävitettäväksi.  

Suomesta lähtiessäsi voit kuljettaa lentoko-
neessa mukanasi tarvitsemiasi lääkkeitä ja 
lääkintävälineitä, kuten insuliinipumppua. 
Resepti kannattaa aina olla mukana. 
Muoviset tai puiset sukkapuikot sekä virk-
kuukoukut ovat sallittuja. Muusta materiaa-
lista valmistetut puikot on sijoitettava ruu-
maan. Päällysvaatteissa voi kuljettaa muka-
na yhtä tupakansytytintä tai tulitikkuaskia. 
Käsimatkatavaroissa tai ruumassa niiden kul-
jettaminen on kiellettyä. 
Matkustamossa ovat kiellettyjä kaikki terävät 
ja leikkaavat esineet, joiden terän mitta on 
yli kuusi senttiä. Niitä ovat esimerkiksi moni-
toimiveitsi, korkkiruuvi, taltta, ruuvimeisseli 
ja sakset.  
Ruumaan on sijoitettava myös ampuma-
aseet, patruunat ja niiden jäljennökset, ku-
ten myös pamput, patukat ja yli 30 senttiä 
pitkät taskulamput. 
Isot urheiluvälineet kuten pesäpallo-, jää-
kiekko- ja golfmailat on pakattava ruumaan, 
samoin suksisauvat, biljardikepit, luistimet ja 
kalastusvälineet.  
Lentokoneessa kokonaan kiellettyjä aineita 
ovat muun muassa räjähteet, kaasut, tulen-
arat nesteet, fosforia sisältävät suksivoiteet, 
ilotulitteet, valoraketit, syövyttävät ja hapet-

tavat aineet, valkaisuaineet, peroksidit sekä 
tartuntavaaralliset ja radioaktiiviset aineet.  
 
Lisätietoja 
www.helsinki-vantaa.fi/turvatarkastus  
www.ilmailuhallinto.fi/matkustajienturva  
 
Presidentti Haloselle kansainvälinen solidaa-
risuuspalkinto(Tasavallan presidentin kansli-
an tiedote, 01.11.2006) 
 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen on va-
littu kansainvälisen Silver Rose –solidaari-
suuspalkinnon saajaksi. Palkitsemisperusteis-
sa korostetaan hänen työtään Globalisaation 
sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission 
puheenjohtajana sekä jatkuvaa toimintaa ih-
miskasvoisen globalisaation edistämiseksi. 
Presidentti Halonen osallistuu palkintojenja-
kotilaisuuteen, joka järjestetään tiistaina 7. 
marraskuuta Euroopan parlamentissa Brys-
selissä. Palkinnon presidentti Haloselle luo-
vuttaa Ison-Britannian varapääministeri John 
Prescott. Muita palkinnon saajia ovat Suda-
nin kidutuksen vastainen järjestö SOAT sekä 
israelilainen työntekijöiden oikeuksia puolus-
tava järjestö Kav La O’ved. Kansainvälinen 
Solidar-järjestö myöntää Silver Rose –palkin-
non vuosittain henkilöille tai järjestöille, jot-
ka ovat toimineet sosiaalisen oikeudenmu-
kaisuuden hyväksi. 
Presidentti Halonen vierailee Brysselissä 
myös Euroopan komissiossa ja tapaa komis-
sion jäsenet Margot Wallströmin ja Olli Reh-
nin. Lisäksi hän pitää puheen Solidar-järjes-
tön yleiskokouksessa keskiviikkona 8. mar-
raskuuta. 
 
Erkki Toivanen nimettiin Reilun kaupan lä-
hettilääksi (STT 12.10.2006) 
 
Erkki Toivanen on valittu Suomen ensimmäi-
seksi Reilun kaupan lähettilääksi. Yleisradion 
ulkomaankirjeenvaihtajana tutuksi tullut Toi-
vanen on laajasti arvostettu yhteiskunnalli-
nen keskustelija, perusteli Reilun kaupan 
edistämisyhdistys valintaansa. 
“Halusimme valita Reilun kaupan puolesta-
puhujaksi yhteiskunnallisen vaikuttajan, joka 
on reilun kaupan takana ja edistää Reilua 
kauppaa luontevasti omassa toiminnassaan”, 
valisti toiminnanjohtaja Tuulia Syvänen Rei-
lun kaupan edistämisyhdistyksestä. 
Toivanen perusteli sitoutumista tehtäväänsä 
sillä, että kehitysmaissa asuvia ihmisiä tulisi 
auttaa omaehtoisen kasvun ja talouskehityk-
sen alkuun. Reilukauppa on tässä tehtävässä 
Toivasen mielestä avainasemassa. 
Erkki Toivanen on ensimmäinen Reilun kau-
pan lähettiläs Suomessa. Lähettilään valin-
nasta tehdään jokavuotinen perinne. 
 
Suomen naiset ovat maailman kolmanneksi 
tasa-arvoisimpia  
(Taloussanomat 21.11.2006) 
 
Pohjoismaat sijoittuvat kärkeen World Eco-
nomic Forumin sukupuolten tasa-arvoa kä-
sittelevässä raportissa. Suomi on kolmas 
Ruotsin ja Norjan jälkeen. 
Eurooppalaismaista esimerkiksi Ranska löy-
tyy vasta 70. sijalta 115 maan joukosta, ja 
Italia on niinkin heikolla tilalla kuin 77:s. 

http://www.helsinki-vantaa.fi/turvatarkastus
http://www.ilmailuhallinto.fi/matkustajienturva
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Yksikään maa ei ole sveitsiläisen WEF-sääti-
ön mukaan kuitenkaan täysin pystynyt kuro-
maan umpeen sukupuolten välistä kuilua. 
Pohjoismaissakin tämä on onnistunut vasta 
80-prosenttisesti. Hiukan yllättäen Suomessa 
eniten korjattavaa olisi koulutuksen tasa-ar-
voistamisessa. 
WEF huomauttaa, että Pohjoismaat ovat 
vahvoilla myös WEF:n julkaisemassa kilpailu-
kykyraportissa. 
Ruotsi on ainoa maa, jossa on yhtä paljon 
mies- ja naisministereitä sekä –parlamentaa-
rikkoja. 
Muissa Pohjoismaissa naisten osuus näistä 
poliittisista paikoista on ainakin kolmasosa. 
Viidentenä olevan Saksan ongelma on suku-
puolten välinen suuri palkkakuilu. Työelämän 
epätasa-arvoisuus vetää samoin Italian ja 
Ranskan sijoituksia taaksepäin. 
Venäjän 49. tilaa WEF kommentoi huomaut-
tamalla, etteivät naiset ole yltäneet yhdelle-
kään ministeripostille Venäjällä, ja parlamen-
taarikoista vain noin kymmenen prosenttia 
on siellä naisia. 
Myös USA:ssa ongelmana ovat naisten poliit-
tiset mahdollisuudet, joissa Yhdysvallat on 
vasta 66. maa 115:n joukossa. 
Turkki, EU:n ehdokasmaa, pitää tasa-arvoi-
suusrankingissa miltei perää 105. sijalla. 
Arabimaista parhaimmalle sijoitukselle yltää 
Kuwait 86:ntena. 
www.weforum.org/en/index.htm  
 
Välimeren maiden sijoituksia: 
Espanja, 39. sija 
Portugali, 42. sija 
Kreikka, 65. sija 
Malta, 70. sija 
Italia, 81. sija 
 
WWF: Suomalaisten ympäristörasitus maail-
man suurimpia  
(Helsingin Sanomat 24.10.2006) 
 
Suomen ekologinen jalanjälki henkeä koh-
den on WWF:n mukaan suurimpia maailmas-
sa energian kokonaiskulutuksen ja paperin 
ja puun kulutuksen vuoksi, kertoo WWF:n 
tiistaina julkaistu Living Planet -raportti. 
Raportissa käytetään mittarina ekologista ja-
lanjälkeä. Se mittaa muun muassa ihmisen 
kuluttamien uusiutuvien luonnonvarojen 
määrää suhteessa niiden uusiutumiskykyyn. 
Ihmiskunnan aiheuttama ympäristörasitus 
kasvaa koko ajan. Koko ihmiskunnan ekolo-
ginen jalanjälki on yli kolminkertaistunut 
1960-luvun alusta lähtien. 
1980-luvun lopusta lähtien ekologinen jalan-
jälki on ylittänyt planeettamme kapasiteetin. 
Edellisen raportin julkaisuajankohtana vuon-
na 2003 ylitys oli jo noin 25 prosenttia. 
 
Suomi on lehdistönvapauden kärkimaa 
(Helsingin Sanomat 24.10.2006) 
 
Suomi on lehdistönvapauden kärkimaa. Re-
portterit ilman rajoja -järjestön tutkimukses-
sa ykkössijan jakavat Suomen kanssa Irlanti, 
Islanti ja Alankomaat. 
Sen sijaan Pohjois-Koreassa lehdistön va-
pautta rikotaan pahiten maailmassa. Journa-
listien oikeuksia poljetaan pahoin muun 
muassa Turkmenistanissa, Eritreassa, Kuu-
bassa, Kiinassa ja Iranissa. Myös Venäjä on 

168 maata käsittävän listan loppupäässä si-
jalla 147. 
Profeetta Muhammedin pilakuvien piirtäjiin 
kohdistuneet uhkaukset tiputtivat viime vuo-
den ykkösen Tanskan yhdeksänneksitoista. 
Yhdysvaltojen sijoitus on 53:s, kun se vielä 
vuonna 2002 oli 17:sta. Dramaattisen pudo-
tuksen yhtenä syynä pidetään presidentti 
George W. Bushin hallinnon politiikkaa pitää 
epäilyttävinä kaikkia toimittajia, jotka ky-
seenalaistavat "terrorin vastaisen sodan". 
Suuri putoaja on myös Japani. 
Euroopassa huonoiten asiat ovat yleisesti 
entisissä Neuvostomaissa. Bolivia ja Bosnia 
sen sijaan nousivat 20 parhaan maan jouk-
koon. 
"Valitettavasti mitään ei ole muuttunut leh-
distön vapautta pahiten loukkaavissa mais-
sa. Journalistit riskeeraavat yhä elämänsä ja 
vapautensa yrittäessään pitää meidät ajan 
tasalla", järjestö pahoittelee. 
Reportterit ilman rajoja -järjestön lista pe-
rustuu kirjeenvaihtajien, journalistien, laki-
asiantuntijoiden ja ihmisoikeusaktivistien ar-
vioihin. 
 
Välimerenmaiden sijoituksia: 
Portugali, sija. 10. 
Kreikka, sija 32. 
Italia, sija 40. 
Espanja, sija 41. 
Israel, sija. 50. 
Turkki, sija. 98. 
 
Suomi yhä maailman vähiten korruptoitunut 
maa (Helsingin Sanomat 06.11.2006) 
 
Suomi jakaa yhdessä Islannin ja Uuden-See-
lannin kanssa kärkisijan maailman vähiten 
korruptoituneiden maiden listalla, ilmenee 
Transparency International - järjestön maa-
nantaina julkistamasta selvityksestä.  
Asiantuntijoille ja liikemiehille suunnatussa 
kyselyssä on mukana 163 maata. 
Tasaväkisen kärkikolmikon jälkeen vähiten 
korruptoituneiden maiden joukkoon lukeutu-
vat muun muassa Tanska, Singapore ja 
Ruotsi. 
Korruptio vaivaa etenkin köyhiä valtioita. 
Kehnoin tilanne on Transparency Internatio-
nalin mukaan Guineassa, Irakissa, Burmassa 
ja Haitissa.  
Järjestö haastatteli myös 55 000 ihmistä 69 
maassa selvittääkseen kansalaisten käsityk-
siä korruptiosta. 
Vain Kolumbian, Georgian, Hongkongin, In-
donesian, Kenian ja Singaporen asukkaat ar-
vioivat, että korruptio oli vähentynyt heidän 
maassaan viimeisen kolmen vuoden aikana.  
Kolmessatoista maassa, joukossa muun 
muassa Intia ja Israel, yli puolet vastaajista 
arvioi, että korruptio oli lisääntynyt viime 
vuosina paljon. 
Yleisesti negatiivisimman arvion maansa kor-
ruptiosta antoivat Afrikan ja Latinalaisen 
Amerikan maiden vastaajat.  
www.transparency.org  
 
Välimerenmaiden sijoituksia: 
Espanja, sija 23. 
Portugali, sija 26. 
Italia, sija 45. 
Kreikka, sija 54. 
Turkki, sija 60. 

Suomi 11. sijalla maailman elinolovertailussa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2006) 
 
Suomi on 11. sijalla torstaina julkaistussa 
YK:n kehitysohjelman UNDP:n inhimillisen 
kehityksen indeksissä. Listan ykkönen oli tä-
näkin vuonna Norja. 
Raportti mittaa elinoloja 177 maassa. Inhi-
millisen kehityksen indeksi koostuu eliniän-
odotuksesta, koulutustasosta, lukutaitoisten 
osuudesta ja kansantulosta asukasta kohti. 
Viime vuonna Suomi oli 13. sijalla.  Huo-
noimmat elinolot UNDP:n mukaan on Nige-
rissä. 
 
Suomi pitää asemansa parhaassa luottoryh-
mässä (Helsingin Sanomat 14.11.2006) 
 
Luottoluokituslaitos Standard & Poor's vah-
visti tiistaina Suomen valtion pitkäaikaisen 
velan parhaaseen AAA-luokkaan. Kaksi muu-
ta luottoluokittajaa Moody's ja Fitch Ratings 
ovat jo aiemmin luokittaneet Suomen par-
haaseen ryhmään.  
Paras luottoluokitus tarkoittaa, että Suomi 
saa helposti lainaa kansainvälisiltä markki-
noilta. Luottoluokituksen ansiosta myös lai-
nan korot ovat matalammat kuin huonom-
piin luokkiin sijoitetuilla mailla. 
S&P piti käsityksensä Suomen taloudesta en-
nallaan, sillä Suomi on kuulunut sen luoki-
tuksessa ykköskastiin jo muutaman vuoden.  
S&P kiittelee Suomea vakauteen tähtäävästä 
talouspolitiikasta. Pitkällä aikavälillä rakenne-
työttömyys ja väestön ikääntyminen kuiten-
kin hidastavat talouskasvua ja heikentävät 
julkisen talouden kestävyyttä. 
 
Selvitys: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin 
maa (Kauppalehti 24.11.2006) 
 
Suomi on tuoreen selvityksen mukaan Eu-
roopan kilpailukykyisin maa. Bryssel on puo-
lestaan Euroopan kilpailukykyisin alue. Sen 
sijaan suurin osa Euroopan unionin tuoreista 
jäsenmaista pärjää kilpailukykyvertailussa 
huonosti. Tiedot selviävät britannialaisen 
Sheffieldin ja yhdysvaltalaisen George Was-
hington yliopiston tekemästä selvityksestä.  
Kilpailukykyä mitattiin muun muassa selvittä-
mällä, kuinka paljon maa tai alue investoi 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Siinä tar-
kasteltiin myös tuottavuutta, palkkoja, työt-
tömyysastetta ja bruttokansantuotetta suh-
teessa väkilukuun.  
Pääkaupunkiseutu nappasi aluevertailussa 
toisen sijan. Tutkimuksen mukaan alue on 
verrattain pieni, mutta vaikuttaa vahvasti 
Suomen talouden kilpailukykyyn. 
 
Suomalaiset Euroopan kolmanneksi lihavim-
pia (Helsingin Sanomat 15.11.2006) 
 
Suomalaiset ovat Euroopan kolmanneksi li-
havimpia, kertoo BBC. Tieto perustuu Euroo-
pan komission tilastoihin. 
Kaikkein lihavimpia ovat maltalaiset ja kreik-
kalaiset. Hoikimpia ovat italialaiset ja ranska-
laiset.  
Keskivertokansalaiset ovat jonkin verran liian 
lihavia 20 EU-maassa. Suomen jälkeen liha-
vien listalla ovat Luxemburg, Unkari, Kypros, 
Liettua, Slovenia, Tanska ja Britannia. 

http://www.weforum.org/en/index.htm
http://www.transparency.org/
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Komissio suunnittelee aloittavansa ensi 
vuonna ohjelman liikalihavuuden taltuttami-
seksi. Liikalihavuuden katsotaan kytkeytyvän 
lukuisiin terveysongelmiin, muun muassa sy-
dänsairauksiin. 
 
Linus Torvalds ylsi Time-lehden sankarien 
joukkoon (Helsingin Sanomat 13.11.2006) 
 
Suomalainen Linus Torvalds on kelpuutettu 
Time-lehden nimeämien sankarien joukkoon. 
Tänään maanantaina ilmestynyt Time on va-
linnut 60 vuoden sankarit sen kunniaksi, että 
lehti on vuodesta 1946 ilmestynyt vanhan 
mantereen painoksena. 
Sankareiksi on nimetty muiden muassa Nel-
son Mandela, Charles de Gaulle, Vaclav Ha-
vel, Helmut Kohl, Jean Monet, Margaret 
Thatcher, kuningas Juan Carlos, The Beat-
les, Pablo Picasso, Maria Callas, Sofia Loren, 
Juri Gagarin ja prinsessa Diana. 
Näiden menneiden ja nykyisten suuruuksien 
joukossa on myös Linus Torvalds. Peter 
Gumbelin kirjoittamassa henkilökuvassa käy-
dään läpi Torvaldsin elämänvaiheet ja saa-
vutukset avoimen Linux-käyttöjärjestelmän 
kehittäjänä. Torvaldsia luonnehditaan todel-
liseksi vallankumoukselliseksi. 
Torvalds on Time-lehden nuorimpien sanka-
rien joukossa. 
 
Isyysneuvolan perustajasta Vuoden Isä 
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2006) 
 
Vuoden Isäksi on valittu oululainen psykiatri 
ja perheterapeutti Hannu Säävälä. Kahden 
lapsen isä on ollut perustamassa Suomen 
ensimmäistä isyysneuvolaa Ouluun sekä 
käynnistänyt siellä mieskaveritoimintaa lap-
sille, joiden jokapäiväisestä elämästä puut-
tuu miehen läsnäolo. 
Säävälä on myös yksi isyyspakkaukseen kuu-
luvan Isän Kirjan kirjoittajista, ja hän on teh-
nyt vuosia väkivallan vastaista työtä. Väitös-
kirjansa hän teki isä-poikasuhteesta. 
Vuoden Isä -palkinto myönnettiin lauantaina 
ensimmäistä kertaa. Palkitun valitsi sosiaali- 
ja terveysministeri Tuula Haatainen (sd.). 
Ehdokkaista antoivat arvionsa sosiaali- ja 
terveysministeriö, Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Väes-
töliitto, Miessakit sekä Naisjärjestöt yhteis-
työssä Nytkis. 
 
Ruokapalsta 
 
Talvihedelmiä uunissa  
(kvittenit ja omenat sylikkäin uunivuoassa) 
 
Reseptiin tarvitaan: 
3-4 kokonaista kvitteniä (kreik. Kidoni) 
3-4 hapahkoa omenaa 
1 juomalasillinen edullista punaviiniä 
1 juomalasillinen hienoa sokeria 
10 neilikkaa 
hieman kanelia 
 
Kvittenit harjataan puhtaiksi juoksevan ve-
den alla ja ne halkaistaan terävällä veitsellä 
kahtia. 
Vastaavasti omenat pestään ja ne kuoritaan 
ja halkaistaan kahtia. Omenista poistetaan 
siemenkota. Hedelmäpuolikkaat asetetaan 

uunivuokaan, kvittenien siemenkotapuoli 
ylöspäin. 
Kvittenien kuoriin pistellään muutamia neili-
koita ja hedelmien päälle kaadetaan punavii-
ni ja sokeri. Omenien ylle ripotellaan kanelia. 
Uunivuoka siirretään varovaisesti uuniin, jos-
sa lämpöä +200 C astetta ja annetaan 
paistua tunnin verran. Välillä voi kääntää 
omenapuolikkaat ympäri vuoassa.  
Lopuksi hedelmäjälkiruoka nostetaan uunista 
ja kaiverretaan pienellä lusikalla kvittenien 
siemenkodat pois. Tarjoillaan uunihedelmät 
liemensä kera ja lisäksi suositellaan lusikal-
lista vaniljajäätelöä tai paksuhkoa jogurttia 
(10 % rasvapitoisuus). Maukasta jälkiruoka-
hetkeä! 
 
Mustikkatalkkunahyve 
 
2 dl erikoiskermaa 
1-2 rkl sokeria 
1 tölkki maitorahkaa tai rasvaista jogurttia 
(10 %) 
vähän maitoa 
40 g talkkunajauhoja 
sitruunan mehua 
2 dl mustikkaa (joko tuoretta tai pakastettua 
survottuna) 
 
Vatkataan erikoiskerma vaahdoksi. Sekoite-
taan aineet keskenään, lisää maitoa tarpeen 
mukaan. 
Hyveen voi valmistaa myös puolukasta tai 
punaherukoista. 
 
Vaalea glögi 
 
5 dl omenatuoremehua 
1 dl maustelientä 
sokeria 
tilkka punssia tai kirkasta viinaa tai rommia 
kuorittuja manteleita rusinoita  
sitruunaviipaleita 
 
Pane lasien pohjalle mantelit, rusinat ja tilk-
ka alkoholia mikäli haluat. Kuumenna mehu 
ja mausteliemi höyryäviksi. Kaada laseihin. 
 
Mausteliemi: 
1 dl vettä 
2 palaa inkivääriä 
2 kanelitankoa 
40 kokonaista neilikkaa 
2 rkl kokonaista kardemummaa 
2 dl rusinoita 
 
Mittaa kaikki aineet kattilaan ja keitä hiljal-
leen noin tunnin ajan. Jäähdytä seos ja siivi-
löi. Säilytä jääkaapissa. 
 
Ulkosuomalaisen niksinurkka 
 
Punaviiniä läikähtää vaatteelle: Tuoreen tah-
ran ylle kaadetaan valkoviiniä, punainen väri 
häviää välittömästi ja vaate voidaan pestä 
normaalisti pesukoneessa. 
 
Tahra matossa: Suihkuta parranajoon käy-
tettävää vaahtosuihkutetta runsaasti tahran 
päälle ja odota parisen minuuttia. Sitten har-
jaat pienellä harjalla esim. hammasharjalla 
tahrakohtaa ja lopuksi pyyhit turhat vaahdot 
matolta kostealla rätillä pois. Ikävä tahra on 
kadonnut! 

Keksit säilyvät herkullisina pitempään: Aseta 
keksipurkkiin kaksi sokeripalaa ja sokeri ke-
rää turhan kosteuden keksipurkista ja kek-
seistä. Sokeripalat eivät valitettavasti estä 
keksivarkaita tai joulutonttuja avaamasta 
keksipurkkia! 
 
Perunat säilyvät pussissa kauemmin sisällä: 
Aseta omena perunapussiin ja perunat kes-
tävät ilman hometta ja kosteusvaurioita, ki-
itos siis omenan! 
 
Metalliset työkalut työkalupakissa säilyvät 
uusina: Aseta pakkiin parisen hiilipalasta 
esim. grillihiiltä ja hiili kerää liian kosteuden 
työkaluista säilytyksen aikana. Ja ruoste py-
syy kaukana! 
 
Kristallikruunut saadaan säihkyviksi: Valmis-
tetaan seos 1 desilitrasta etikkaa ja 1 desilit-
rasta vettä. Seoksessa kastetaan puhdistus-
liina ja puserretaan kuivaksi ja pyyhitään va-
laisimen kristalli- ja metalliosat. Seosta ei 
kannata kokeilla valaisimen sähköliittimiin! 
 
Kun flunssa iskee (kreikkalaisten tuntema 
versio) ja tehojuoma valmistetaan seuraa-
vasti: 
1/3 osaa whiskyä (merkillä ei ole väliä) 
1/3 hunajaa 
1/3 tuoretta sitruunasta puristettua mehua 
Aineosat sekoitetaan voimakkaasti lasissa tai 
tehosekoittimen avulla. Nautitaan saman 
tien ja jäädään odottamaan vaikutusta! Mi-
käli tehojuoma ei välittömästi tehoa oloon 
niin valmistetaan toinen annos, samat aine-
osat! Hyvästi flunssa! 
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
100 tuntia puheaikaa Kreikan sisällä ja ulko-
maille paikallispuhelun hintaan! www.viva.gr  
 
Joulupukin kirje lähetetään Napapiirin posti-
leimalla leimattuna, ja sen voit tilata mihin 
tahansa osoitteeseen kaikkialle maailmassa. 
Mauri Kunnaksen kuvittama kirje ja postikor-
tin kokoinen vuoden 2007 seinäkalenteri lä-
hetetään joulupostimerkillä varustetussa 
Kunnaksen hahmoilla kuvitetussa kuoressa. 
Suomeen menevät Joulupukin kirjeet on ti-
lattava viimeistään 15.12.; ulkomaille mene-
vät viimeistään 6.12.2006, ja se maksaa 7 
euroa osoitteelta. 
www.posti.fi/postimerkkikeskus/pukinkirje/p
ukinkirje.htm  
 
Eduskunnan uudistetut internet-sivut on 
avattu. Uutta ovat sisältörakenne, hakupal-
velut sekä visuaalinen ilme.  
www.eduskunta.fi  
– Eduskunta 100 – vuotta 
http://uutisruutu.eduskunta.fi/Resource.phx/
ek100/index.htx  
– Eduskunnan historia 
www.eduskunta.fi/fakta/historia/index.htm  
 
Julkisten palvelujen Suomi.fi-portaali on jul-
kaistu kokonaan uudistettuna ja laajennettu-
na versiona, valtionvarainministeriö tiedot-
taa. Suomi.fi tarjoaa kansalaisille, yrityksille 
ja viranomaisille tietoa julkisista palveluista 
sekä linkit verkkopalveluihin yhden osoitteen 
kautta. www.suomi.fi  

http://www.viva.gr/
http://www.posti.fi/postimerkkikeskus/pukinkirje/pukinkirje.htm
http://www.posti.fi/postimerkkikeskus/pukinkirje/pukinkirje.htm
http://www.eduskunta.fi/
http://uutisruutu.eduskunta.fi/Resource.phx/ek100/index.htx
http://uutisruutu.eduskunta.fi/Resource.phx/ek100/index.htx
http://www.eduskunta.fi/fakta/historia/index.htm
http://www.suomi.fi/
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Uuden portaalin julkaisu aiheuttaa sen, että 
Suomi.fi:n sivujen verkko-osoitteet muuttu-
vat. Lomake.fi-, Asiointiopas.fi- ja Laatua-
verkkoon.fi-palvelut ovat nyt Suomi.fi alaisia 
sivuja ja linkitykset muuttuvat muotoihin: 
* Lomake.fi --> nyt Suomi.fi:n Asiointi ja lo-
makkeet, www.suomi.fi/asiointi  
* Asiointiopas.fi --> nyt Suomi.fi:n Ohjeet 
asiointiin, www.suomi.fi/ohjeet_asiointiin  
* Laatuaverkkoon.fi --> nyt Suomi.fi:n Laa-
tua verkkoon -sivusto,  
www.suomi.fi/laatuaverkkoon  
 
Euroviisun laulukilpailut 2007 
www.eurovision.tv/2007.htm  
 
Haku vapaaehtoistyöhön keväällä 2007 jär-
jestettäviin Eurovision laulukilpailuihin 
www.yle.fi/eurovision/  
 
Viisukuppila on suomalainen euroviisufanien 
verkkoyhteisö, joka ei ole sidoksissa mihin-
kään tiettyyn yritykseen tai viisufaniorgani-
saatioon. Kuppilassa puidaan menneitä viisu-
vuosia ja spekuloidaan innolla tulevaa. Viisu-
kuppilasta löydät niin tiukkaa viisufaktaa, 
nippelitietoa kisoista ja karsinnoista, tilasto-
ja, suuria tunteita kuin arjen iloja ja suruja-
kin. www.viisukuppila.fi  
 
Tuore Ehdokas.fi - verkkomedia ottaa tavoit-
teekseen yhdistää tulevien eduskuntavaalien 
bloggaavat ehdokkaat ja äänestäjät toisiin-
sa. www.ehdokas.fi  
 
Espoon modernin taiteen museo EMMA 
avautui www.emma.museum/index.php  
 

Vitsejä 
 
Pikkujouluohjeet 
 
Näin pikkujoulujen lähestymisen kynnyksellä 
on aika palauttaa mieliin muutamia käytän-
nön ohjeita. 
 
1. Tilaisuuteen saapuminen ja juhlapaikalla 

liikkuminen 
Tilaisuuteen saapujan on kyettävä liikku-
maan juhlapaikalla pääasiallisesti omin 
voimin, siten että liikkumisen on tapah-
duttava suurimmaksi osin alaraajojen va-
rassa. Liikkumisen suorittamista saa avus-
taa vain yhdellä kädellä kerrallaan, sa-
moin niin kutsuttu otsanahkaeteneminen 
johtaa hylättyyn suoritukseen. Avustajaa 
saa käyttää ainoastaan sisääntulossa ja 
tällöinkin edellytetään, että avustaja on 
rekisteröity taksikuski, jolle on annettu ai-
nakin 50 mk juomarahaa. 

2. Virvokkeiden tilaaminen ja nauttiminen 
Tilaamisen tulee tapahtua turhaa melua ja 
huitomista välttäen kuitenkin siten, että 
mikäli tilaaja ei itse pysty tilausta suoritta-
maan, voivat hänen pöytäseurueeseensa 
kuuluvat sen suorittaa tai siinä avustaa. 
Nauttiminen tulee suorittaa hillitysti ja 
kannustushuutoja tulee välttää paitsi, jos 
on kyseessä kansainväliset säännöt täyt-
tävä ennätysyritys. 

3. Pöydän alla on kiertosuunta myötäpäi-
vään. 

4. Sosiaaliset yhteydenotot muihin pöytä-
kuntiin 
Pääsääntönä on, ettei vieraisiin pöytiin 
huudella paitsi, jos tilanne on huutoää-

nestys tai iskuyritys. 
5. Poistuminen tilaisuudesta 

Poistuminen tilaisuudesta tulee tapahtua 
mahdollisuuksien mukaan omin voimin, 
nyt kuitenkin on apuvoimien käyttö sallit-
tua. Poistuttaessa on yritettävä ottaa 
kaikki omat varusteet mukaan. Vieraat 
esineet tulisi palauttaa viimeistään viikon 
kuluttua juhlista. 

Haluamme vielä huomauttaa, että ovet, jois-
sa on epätavallisen korkeat kynnykset, ovat 
ikkunoita. 
 
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. 
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.  
 
--------------------------------------------------- 
 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy hel-
mikuussa 2007. Toimitus odottaa jälleen 
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja 
tiedotteeseen.  
Tapahtumakalenteri 

Tapahtumakalenteri 
 

02.12 Adventtijumalanpalvelus, klo 18.00. Paikka: Vapaa Evankelinen kirk¬ko (Evan¬ke¬liki Ekklisia 
Eleftera), osoite: A. Fleming 46, (Ippokratio sairaalan alapuolella) Puh: 2310 816510. Pappina 
toimii Erkki Ranta. 

06.12. Suomen itsenäisyyspäivä. 
09.12 Pohjois-Kreikan suomalaisten tapaaminen ja Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran pikkujoulut alkaen 

klo. 19.00. Tavernassa ”1901”, osoitteessa; Katouni 9, Thessaloniki (Ladadika), puh. 2310 
553141. 

16.12 Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlat, Suomi-koulun tiloissa, alkaen klo. 17.00. 

22.12 Talvipäivänseisaus 
28.12. Viattomien lasten päivä. 
31.12. VIIMEINEN PÄIVÄ LUOVUTTAA SEURAN JOHTOKUNNALLE ALOITTEITA HELMIKUUN 

YLEISKOKOUKSEEN. 
13.01.2007 Thessalonikin Suomi-koulun kevätlukukausi alkaa. 
01/2007 Keilailukilpailu. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

04.02.2007 Vuoden 2007 ensimmäinen kuukausitapaaminen, tavernassa “1901”.  
05.02.2007 Runeberginpäivä 
06.02.2007 Saamelaisten kansallispäivä. 

02/2007 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen yleiskokous. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan 
virallisella kokouskutsulla, joka lähetetään kaikille seuran jäsenille. 

http://www.suomi.fi/asiointi
http://www.suomi.fi/ohjeet_asiointiin
http://www.suomi.fi/laatuaverkkoon
http://www.eurovision.tv/2007.htm
http://www.yle.fi/eurovision/
http://www.viisukuppila.fi/
http://www.ehdokas.fi/
http://www.emma.museum/index.php
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	Hyvät lukijat,
	Joulu lähestyy taas kovaa vauhtia! Ainakin täällä Thessalonikissa liikkeet ovat alkaneet myymään jouluaiheista tavaraa n. pari viikkoa sitten ja naapuriston parvekkeille on alkanut ilmestymään jouluvaloja.
	Lapset ovatkin jo alkaneet luetella lahjatoivomuksia joulupukille. Tässä tietenkin on hyvänä apuna ollut televisiossa jo täyttä päätä pyörivät yritysten joulumainokset.
	Aina joulun alla minuun iskee hyväntekeväisyysmieli! Olen joka joulu antanut pienen rahasumman hyväntekeväisyyteen, Suomessa asuessani Pelastusarmeijalle, Englannissa ollessani paikalliselle hyväntekeväisyysyhdistykselle ja täällä Kreikassa jollekin kadulla kerjäävälle raajarikolle. 
	Miksi emme voisi avustaa vähempiosaisia kautta vuoden? Tarvitaanko siihen jotain erityistä juhlaa, rauhan ja kristillisyyden sanomaa, että voisimme kääntyä jonkun tuntemattoman vähempiosaisen puoleen ja kysyä voisimmeko auttaa häntä. Useimmiten avun tarve ei kuitenkaan ole edes rahallinen, vaan voisimme käydä esimerkiksi naapurissamme asuvan, huonosi liikkumaan pystyvän, mummon puolesta kaupassa. Niin juuri, se mummo, jonka me jokainen näemme parvekkeeltamme, ja joka hädin tuskin pystyy kulkemaan yrittäessään kastella parvekkeella olevia jo kuolleita kukkia. 
	Sitten taas arjellisimpiin asioihin: Haluan kiittää Suomen suurlähettilästä ja suurlähetystön henkilökuntaa minulle ja seuramme varapuheenjohtajalle, Jaana Karhuselle, osoitetusta vieraanvaraisuudesta lokakuun lopussa tekemämme Ateenan matkan yhteydessä. 
	Samalla haluan kertoa teille kaikille lukijoille, miten mahtava yhteistyö meillä on Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran ja Ateenan suurlähetystön kanssa. Järjestämme yhdessä tapahtumia, yhden tai toisen osapuolen aloitteesta, autamme toinen toisiamme, jne. 
	Tämä perustuu kuitenkin yhteistyötön, jota haluaisin tässä kutsua YYA-sopimukseksi! Sillä sitä se todella on, sanojen jokaisessa merkityksessä: Yhteistyö, ystävyys ja avunanto! Jokainen maailmalla toimiva Suomi-seura voi oma-aloitteisesti luoda hyvät suhteet paikalliseen suurlähetystöön, kunhan pitää mielessä ettei aina ole pyytäjä puolena, on myös osattava antaa! 
	Tällaista suhdetta olen yrittänyt pitää yllä kaikkien kanssa, ja ehkä siksi minulle suotiin suuri kunnia, kun Helsingin Suomi-Seura ry:stä pyydettiin minua puhujaksi Suomi 90 – juhlavuoden avajaistapahtumaan 4. tammikuuta. Tämä on kunnianosoitus josta ei voi kieltäytyä! 
	Tulen siis pitämään n. 10 minuutin ”juhladialogin”, yhdessä uussuomalaisen Umayya Abu-Hannan kanssa aiheesta "Suomi-kuva läheltä ja kaukaa". Ja haluan tässä kiittää Suomi-Seura ry:tä kaikesta yhteistyöstä joita olemme vuosien varrella tehneet!
	Toivotan teille kaikille omasta, ja johtokuntamme puolesta, oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, missä päin maailmaa sitten olettekin!
	Puheenjohtaja
	Johtokunnan jäseniä Ateenassa
	– Athosvuori on läntisen maailman suljetuimpia alueita. Naiset eivät sinne pääse, ja miespuolisille pyhiinvaeltajillekin pääsy on rajattu ja luvanvarainen.
	Menovinkki Suomessa: Athos – Luostarielämää Pyhällä Vuorella - näyttely
	Seuramme puheenjohtaja Marko Suomalainen ja varapuheenjohtaja Jaana Karhunen vierailivat Ateenassa. 
	Athos – Luostarielämää Pyhällä Vuorella on bysanttilaisen taiteen suurnäyttely Taidemuseo Tennispalatsissa, 18.8.2006 - 21.1.2007. Nähtävillä on kreikkalaisortodoksista esineistöä ja taideaarteita yli tuhannen vuoden ajalta. Näyttelyssä legendaarinen mutta yhä elävä munkkiyhteisö Athos ja sen elämä esittäytyvät suurelle yleisölle, ensimmäistä kertaa Kreikan rajojen ulkopuolella.
	– Athos on Unescon maailmanperintökohde. Myös luonto alueella on koskematon. Alueella elää 35 kasvilajia, joita ei tavata muualla, sekä runsaasti villieläimiä, jopa susia. 
	Heti Ateenaan saapumisen jälkeen he nauttivat aamukahvit suurlähetystön henkilökunnan kanssa ja vaihtoivat kuulumisia puolin ja toisin.
	– Tiettävästi Athosvuoren luostareilla on ollut yhteyksiä Suomeen jo 1300-luvulla. Perimätiedon mukaan munkki Sergei vaelsi Pyhältä Vuorelta Pohjolaan ja perusti Valamon luostarin Laatokan Valamon saarelle.
	Seuraavana oli vuorossa tutustuminen Suomen Ateena Instituuttiin ja sen jälkeen Pireuksen merimieskirkkoon. 
	Illalla seuramme puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat kutsuttu suurlähettiläs Ole Norrbackin järjestämälle illalliselle jotka oli järjestetty Ateenassa teknologia-konferenssissa vierailevan Suomi-delegaation kunniaksi. Delegaatioon kuului mm. suomalaisten yritysten edustajia ja suomalaisia kansanedustajia, joille seuramme puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kertoivat huolestuneisuutensa Suomen hallituksen esityksestä HE 122/2006, valtion talousarvioksi, jossa esitettiin leikattaviksi avustuksia Suomi-kouluilta ja ulkosuomalaisseuroilta. 
	Athos on ortodoksinen munkkitasavalta, joka sijaitsee Makedoniassa, Pohjois-Kreikassa, puolentoista tunnin ajomatkan päässä Thessalonikin kaupungista. Sen alueella asuu 2000 munkkia 20 luostarissa, joista vanhin perustettiin vuonna 963. Athoksen historia ulottuu tätäkin kauemmas, ja sen merkitys bysanttilaisen kulttuurin vaalijana ja ylläpitäjänä on vertaansa vailla. Ainoastaan miespuoliset pyhiinvaeltajat voivat matkustaa Athokselle, ja hekin tarvitsevat matkaa varten erityisen viisumin.
	Seuran ja jäsenten toimintaa
	Kuukausitapaamiset
	Lokakuun ja marraskuun kuukausitapaamiset pidettiin tuttuun tapaan tavernassa 1901.
	Illanistujaisia vietettiin hyvän ruoan ja juomien parissa.
	Euroopan kielipäivä
	Ainutlaatuinen näyttely kertoo elämästä Athoksella eilen ja tänään. Athoksen luostareista ja 15 eurooppalaisesta museosta koottu 500 näyttelyesineen kokonaisuus sisältää satoja vuosia vanhoja ikoniaarteita, käsikirjoitusharvinaisuuksia, ainutlaatuisia sakraaliesineitä, upeita tekstiilejä, puukaiverruksia sekä muita taide-esineitä, kuten koruja, ristejä, karttoja, valokuvia ja maalauksia. Nämä teokset kertovat yli tuhatvuotisesta elävästä perinteestä ja luostarien arjesta.
	Kansanedustaja, sosiaalivaliokunnanjäsen, Sinikka Hurskainen vakuutti kaikille paikallaolijoille, että sosiaalivaliokunta on hallituksen esityksestä poiketen, esittänyt ettei Suomi-koulujen ja ulkosuomalaisseurojen avustuksia leikattaisi, vaan päinvastoin, jopa ehdottanut Suomi-koulujen avustusten korotusta omassa esityksessään valtionvarainvaliokunnalle. Myös muuta paikalla olleet kansanedustajat, Anne Huotari ja Seppo Särkiniemi olivat samaa mieltä asiasta.
	Thessalonikin Adamantios Kalamari- koululla järjestettiin syyskuussa jokavuotinen "Euroopan Kielipäivä".
	Tapahtuman tarkoituksena on kannustaa koulun oppilaita opiskelemaan monenlaisia Euroopan kieliä, eikä vain niitä kaikista puhutuimpia.
	Tämän takia kouluun kutsuttiin edustajia monista Euroopan maista, esim. Tsekista, Italiasta, Puolasta, Serbiasta, Ranskasta...
	Näyttelyyn liittyvä monipuolinen ohjelmisto tarjoaa elämyksiä ja tietoa kaikenikäisille näyttelykävijöille. Tarjolla on mm. ikonimaalauskursseja, demonstraatioita, työpajoja, konsertteja ja luentoja. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan Athosvuoren elämää ja taideaarteita esittelevä laaja näyttelykirja.
	Muutoin illallinen sujui leppoisasti keskustellen eri aiheista.
	Tänä vuonna Suomea edustivat entiset suomi-koululaiset Eleni Douhaniaris ja Eleanna Bresa. Edustajien tehtävä oli antaa koululaisille tietoa maan kulttuurista, tavoista ja tietysti kielestä! Samalla he toimivat raatina koululaisten laulukilpailussa, mikä olikin päivän kohokohta. Kilpailussa oppilaat esittivät karaokena lauluja eri kielillä, jopa kielillä joita he eivät välttämättä edes ymmärrä. Valitettavasti suomenkielistä laulua siellä ei kuitenkaan laulettu, koska suomen ääntäminen oli oppilaiden mielestä "liian vaikeata".
	Varjonukketeatteriesitys Thessalonikin Suomi-koululla 18.11.2006
	Varjonukketeatteri Katputli Kajaanista vieraili Thessalonikissa ja paikallisen Suomi-koulun oppilaat kokivat esityksen nimeltä “Kultainen kurki”, joka perustuu fiktiiviseen saamelais-tarinaan. “Kultainen kurki” edustaa uuden varjoteatterin pelkistettyä muotoa ja samalla se toimii värikylläisenä sekä opettavaisena 
	Avoinna:
	ti-su klo 11-20.30 (lipunmyynti päättyy klo 20), ma suljettu. 
	Salomonkatu 15 (Kampin liikekeskuksen vieressä), Helsinki 10, PL 5400, 00099 Helsingin kaupunki
	Puh. (09) 310 87001, faksi (09) 310 87000
	Liput:
	Pääsylippu 7 euroa
	Alennuslippu 5 euroa
	Alle 18-v. ilmaiseksi
	Perjantaisin ilmainen sisäänpääsy!
	Athos-faktoja
	– Athosvuori on ortodoksinen munkkitasavalta Makedonian maakunnassa Koillis-Kreikassa. Sillä on Kreikan valtion myöntämä itsehallinto ja oma kaksipäisen kotkan koristama lippu. 
	– Pinta-alaltaan 390 neliökilometrin laajuisella alueella asuu noin 2000 munkkia 20 luostarissa.
	– Ensimmäinen luostari perustettiin vuonna 963. Vuorella tiedetään kuitenkin asuneen erakkomunkkeja jo 300-luvulla.
	– Alueen tunnettu historia ulottuu jo kauas antiikkiin. Persian kuningas Kserkses I (485–465 eKr.) teki Athoksesta väliaikaisesti saaren rakennuttamalla niemimaan halki kanaalin laivastoaan varten persialaissotien aikaan. 
	Maahanmuuttajien tulee olla rohkeita ihmisinä, muttei liian sinisilmäisiä. Tarkkaavaisuus etenkin omien asioiden suhteen on hyvä asia, sillä yllätyksiä ei elämästä puutu! Elämä on kaikkialla mielenkiintoista, huomenesta kukaan ei tiedä!
	Muistan joskus v.1983 tapauksen kun olin ommellut koneella pitkän päivän ja yht’äkkiä alkoi työhuoneeni seinäpeili heilua ja täristä. Ajattelin peilin tärinän johtuvan väsymyksestäni enkä kiinnittänyt asiaan sen kummemmin huomiota! Jälkeenpäin sain tietää, että seinäpeilin tärinä johtuikin maanjäristyksestä ja siitä lähtien olen ottanut vaarin “ylimääräisistä tärinöistä” kuten pienet maanjäristykset.
	tarinana. Se on kertomus luonnon kunnioittamisesta ja siitä vieraantumisesta.
	Esityksen jälkeen koululaisilla oli tilaisuus tutustua nukketeatteri Katputlin taiteelliseen johtajaan, Elviira Davidow’iin, joka esitteli varjonukkeja ja varjoteatterissa käytettävää tekniikkaa. 
	5. Mitä Suomiyhteisö sinulle merkitsee?
	Elviira Davidow tunnetaan nukketeatteriohjaajana, esiintyvänä taiteilijana sekä nukenrakentajana ja Katputlin toisena perustajajäsenenä. Hän on opiskellut 10 vuotta tanssia mm. Amsterdamin tanssikoulussa. Hollannin opiskeluvuosien jälkeen hän päätti yhdistää kaikki kiinnostuksen kohteensa tanssin, kuvataiteen, sirkuksen ja muut esiintyväntaiteen muodot siirtymällä opiskelemaan nukketeatteria. Hän opiskeli nukketeatteria kuutisen vuotta sekä Prahan nukketeatterikoulu DAMU:ssa että Turun taideakatemian nukketeatterilinjalla.
	On tärkeää olla tekemisissä muiden suomalaisten kanssa. Läheisin ystäväni on Satu Vuorinen, jonka olen tuntenut vuodesta 1981. Olemme puhelinyhteydessä päivittäin ja meitä yhdistää suomalaisuuden ohella vielä sama työkin – vaatetusala!
	On erityisen ilahduttavaa kun Suomesta saapuu kaukaisia sukulaisia ja ystäviä vierailulle tänne Pohjois-Kreikkaan! Näitä vierailuja toivoisin useampia joka vuodelle!
	Osallistun seuran tapahtumiin ja käyn silloin tällöin kuukausitapaamisissa tapaamassa suomalaisia. Luen myös seuran tiedotteet eli varsinaisen Venttiilin ja Varaventtiilin.
	Venttiilin toimituskunta haluaa lämpimästi kiittää Asta Koskela-Dimitriadoua haastattelusta.
	Kiinnostuksen kohteena on erityisesti varjoteatteri, jota hän on käynyt tutkimassa mm. Intiassa varjoteatterin alkukodissa. Elviira opettaa nukketeatteria ympäri Kainuuta ja toimii vastaavana ohjaajana työttömien nuorten luovantoiminnan projektissa.
	Henkilöt tutuiksi
	Ateenan suurlähetystö tiedottaa
	(www.finland.gr) 
	Suurlähetystön käyttäjäkysely verkkosivujen sisällöstä
	Elviira kiertää marraskuussa Kreikkaa ja Thessalonikista hän siirtyi Ateenaan esiintymään varjoteatterinsa kanssa.
	Suomen suurlähetystö järjestää kyselyn verkkosivujensa sisällöstä 15.11. - 15.12. 2006.
	www.nukketeatteri.fi 
	Kyselyssä kootaan sivujen käyttäjien mielipiteitä sivuista ja niiden sisällöstä sekä tiedustellaan mahdollisia kehittämisehdotuksia.
	3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa?
	Esittelyvuorossa on seuran perustajajäsen Asta Koskela-Dimitriadou, joka on asustanut Pohjois-Kreikassa pyöreät 25 vuotta yhtäjaksoisesti v.1981 alkaen.
	Olen syntynyt Kaustisella Keski-Pohjanmaalla 9-lapsisen perheen toiseksi nuorimpana lapsena. Ensimmäiset 20 vuotta olen kasvanut Kaustisilla ja edelleen Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla. Sisaruksistani viisi asustaa nykyään Suomessa ja yksi asuu Ruotsin puolella.
	Jotta voisimme palvella sivuston käyttäjiä entistä paremmin, toivomme, että vastaisit kyselyyn suurlähetystön Web-sivuilla www.finland.gr.
	Asta on asustanut Pohjois-Kreikan alueella neljännesvuosisadan ajan ja hänet tunnetaan taitavana käsityöihmisenä Thessalonikin naapurikunnassa, Panoramassa, jossa hän toimii vaatetusalan yksityisyrittäjänä.
	Suurlähetystö kiittää vaivannäöstäsi! 
	Kouluvuosien jälkeen suoritin ammattikoulussa pukuompelulinjan Kokkolassa ja edelleen Kälviällä naiskotiteollisuuskoulussa ompelu- ja kudontalinjan.
	Passihakemus
	Asta menetti tapaturmaisesti v.2002 fysioterapeuttina toimineen aviomiehensä Nikos Dimitriadiksen ja tällä hetkellä hän asustaa kahden aikuisen poikansa kanssa Panoramassa sijaitsevassa kodissaan. Vanhin pojista Andreas on 26-vuotias ja koulutukseltaan mainos-graafikko. Vastaavasti nuorin poika on 22-vuotias, nimeltään Alexandros ja hän on isänsä jalanjäljillä ammatinvalinnassa. Alexandros suorittaa parhaillaan 6 kk harjoittelujaksoa fysioterapeuttiopinnoissa.
	Passihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti Suomen suurlähetystöön tai Suomessa paikallispoliisille.
	Vuonna 1970 muutin Suomesta Ruotsiin ja viihdyin Tukholmassa 11 vuotta. Ruotsin pääkaupungissa jatkoin opintojani paikallisessa leikkuuopistossa ja miesvaatturikoulussa.
	Ennen passin hakemista hakijan tulee tarkistaa maistraatista omien henkilöllisyystietojensa oikeellisuus Suomessa.
	Ruotsissa kohtasin sitten aviomieheni Nikon, joka opiskeli maassa fysioterapeutin ammattiin.
	Passihakemukseen tarvitaan:
	 yksi valokuva - valokuvaohjeet poliisin kotisivuilta
	Minulla on varsin hupaisa muisto ensimmäisestä ulkomaanmatkastani Ruotsiin v.1970.
	 vanha passi - vaikka ei olisi enää voimassa - tai henkilökortti
	Olin lähtenyt talvisäässä autolautalla Turusta Tukholmaan ja kuinkas sattuikaan, silloin elettiin paukkupakkasia, kylmää oli -42 – 43 C astetta. Autolautta juuttui kiinni ahjojäihin keskellä merenselkää ja lautta odotteli jäänsärkijäalusta koko päivän keskellä Itämerta. Illan suussa autolautta pääsi jatkamaan matkaansa kohti Tukholmaa ja olin huojentunut asiasta! Tämä merimatka on jäänyt pysyvästi mieleeni!
	1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin tämä tapahtui?
	 oleskelulupa tai jos Kreikan kansalaisuus Kreikan passi tai henkilökortti
	Avioiduin 11.tammikuuta 1981 Nikos Dimitriadiksen kanssa Thessalonikin Pyhän Katerinan kirkossa ja siitä seurasi asettautuminen tänne Kreikkaan 11 Ruotsissa vietetyn vuoden jälkeen. Itse asiassa olen viihtynyt niin hyvin, että en osaa ajatella paluuta Suomeen tai Ruotsiin.
	Passin maksaminen ja hinta:
	 passi maksetaan käteisellä hakemusta jätettäessä
	 5 vuoden passi € 80, käsittelyaika noin 3-4 viikkoa
	 pikapassi, myöntäminen rajoitettua ja voimassaoloaika lyhyempi, € 80
	2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja Pohjois-Kreikkaan?
	4. Millaisia ohjeita antaisit uusille maahanmuuttajille?
	Jos voimassa oleva passi on varastettu tai kadonnut, on uutta passia haettaessa esitettävä poliisille tehty ilmoitus. 
	1980-luvun alkupuolella perheeni asui Exohi-kylässä, nykyisen Papanikolaun sairaalan läheisyydessä. Edelleen asuimme 8 vuotta Asvestohori-kylässä ,Thessalonikin pohjois-puolella. Sieltä muutimme sitten Panoramaan asumaan, jossa olemme viihtyneet hyvin.
	Uusien tulijoiden kannattaa opetella nykykreikan kieli, samalla kielen kautta pääsee sisälle maan tapoihin. On painotettava, että ei ole syytä vertailla kotimaan ja uuden asuinmaan oloja ja asioita, sillä siinä vertailussa muuttuu lopulta itsekin onnettomaksi!
	Alle 18-vuotias tarvitsee huoltajiensa kirjallisen suostumuksen siihen, että saa oman passin. Jos molemmat huoltajat eivät ole lapsen mukana passia haettaessa, täytyy toi
	selta huoltajalta olla päivätty ja allekirjoitettu erillinen suostumus. 
	Valmiin passin voi noutaa henkilökohtaisesti tai pyytää passin lähettämistä postitse tai valtuuttaa valitsemansa henkilö noutamaan passin puolestaan edustustosta. Voimassaoleva vanha passi mitätöidään ennen uuden luovuttamista.
	Lisätietoja saa puhelimitse numerosta 210 -72 55 860.
	Suomi-Seura ja USP tiedottavat
	(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi) 
	Tarkkailijan raportti USP:n puhemiehistön syyskokouksesta Helsingissä 2.-3.11.2006
	Ministeritapaamisen jälkeen opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi (Suomi 90-juhlavuoden pääsihteeri) opetusministeriöstä selosti juhlavuoden tapahtumia, joita ovat mm. edellä jo mainittu avaus 4.1.07, uus- ja ulkosuomalaistapahtuma Suomiareena Porissa 18.7.07 sekä Iloinen Vartti itsenäiselle Suomelle 5.12.07 klo 12 kaikkialla Suomessa. Keskeisenä mediana on www.suomi90finland.fi (avataan 4.1. klo12) sekä yhteistyö Yleisradion kanssa. 
	Varapuhemiehemme Olavi Peltolan ja hänen varahenkilönsä Ritva Viertola-Cavallarin molempien ollessa sairastapauksen vuoksi estyneinä osallistumasta puhemiehistön syyskokoukseen sain kutsun osallistua kokoukseen Välimeren alueen tarkkailijana. Tässä raporttini kokouksesta.
	Kokouksessa olivat läsnä puhemies Pertti Paasio sekä alueiden edustajina Risto Söder (Australia/Aasia), Toivo Kabanen (Itä-Eurooppa), Laura Vesterinen-Maury (Keski-Eurooppa), Päivi Oksi-Walter (Keski-Eurooppa), Carl-Gustav Store (Maailmalla asuvat suomenruotsalaiset), Tuula Fomin (Pohjois-Eurooppa), Marja Snyder (USA/Latinalainen Amerikka), Niilo Saari (Kanada) ja Arto Heikkinen (Välimeren, Afrikan ja Lähi-Idän alue). Lisäksi paikalla olivat USP:n sihteeri Irene Gröhn sekä Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Paula Selenius ja Suomen Sillan päätoimittaja Leena Isbom.
	Iltapäivällä vierailimme oikeusministeriössä, jossa ministeri Leena Luhtanen oli varannut asiallemme kokonaisen tunnin. Esitimme ministerille käsityksemme, että ulkosuomalaisten äänestysvilkkaus lisääntyisi, jos ulkosuomalaisille sallittaisiin mahdollisuus kirjeäänestykseen. Ehdotimme, että oikeusministeriö asettaisi työryhmän selvittämään asiaa ja Suomi-Seuran edustajaa kuultaisiin siinä asiantuntijana. Ministeri Luhtanen kertoi, että oikeusministeriöön on perustettu erityinen demokratiayksikkö ja valmisteilla on erityinen kansalaisvaikuttamisen ohjelma ministeri Luhtasen johdolla.
	YLEISTÄ:
	Ministeriöstä palattuamme kuulimme Antti Välikankaan, Filmihalli Oy, kertomana tulevista ulkosuomalaisohjelmista. Mm. itsenäisyyspäivänä 6.12.2006 klo 11.00 YLE TV2 ensiesittää dokumenttiohjelman "Suomi sydämessä", jossa kolme Paraguayn viidakkosuomalaista tilittävät suhdettaan Suomeen ja suomalaisuuteen. Uusia ulkosuomalaisohjelmia on valmisteilla ja entisistä ja uusista ohjelmista on valmisteilla DVD-videoita myyntiin.
	Kirjattiin, että Barbro Allardt Ljunggren (Maailmalla asuvat suomenruotsalaiset) on vetäytynyt USP-työstä ja hänen tilallaan on Carl-Gustav Store. Jyrki Pöyhönen (Australia/Aasia) on samoin vetäytynyt ja hänen tilallaan on Risto Söder.
	USP:n seuraava täysistunto pidetään Finlandia-talon kongressisiivessä (iso sali) 10.–11.09.2007.
	Ilmoittautumiset ja aloitteet tulee lähettää viimeistään kolme (3) kuukautta ennen, mutta ne toivotaan mahdollisimman ajoissa (aloitteet jo aikaisemminkin, ilmoittautumiset heti, kun lomakkeet ovat tulleet). Täysistuntoa edeltävä kesä- ja lomakausi vaikeuttavat asioiden käsittelyä.
	Päivän päätteeksi puhemiehistö oli kutsuttu Ruotsin suurlähetystön vastaanotolle, jossa isäntänä tai oikeammin emäntänä oli Ruotsin suurlähettiläs Eva Walder-Brundin. Vastaanotolla oli tilaisuus keskustella USP:sta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista myös yhteiskunnallisten vaikuttajien ja virkamiesten kanssa.
	Ensi kevään puhemieskokous pidetään ma–ti 23.–24.04.2007.
	Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden avaustapahtuma järjestetään 4.1.2007 klo 12 Finlandia-talossa ja siihen toivotaan osallistuvan mahdollisimman paljon myös ulkosuomalaisia.
	Perjantaina 3.11. vierailimme eduskunnassa, jossa tapasimme perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Kimmo Sasin sekä valiokunnan jäsenen, kansanedustaja Ilkka Taipaleen. Läsnä olivat myös valiokuntaneuvokset Kalevi Laaksonen ja Sami Manninen. Tapaaminen oli epävirallinen, jossa yritimme vakuuttaa kuulijat siitä, että kirjeäänestys lisäisi ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuutta ja tulisi saada heille mahdolliseksi. Korostimme myös sitä, että kansalaisten tasavertaisuus vaaleissa näin kohentuisi.
	PUHEMIEHISTÖN TAPAAMISET:
	Eduskunnasta siirryimme opetushallitukseen, jossa pääjohtaja Kirsi Lindroos otti meidät vastaan. Mukana tapaamisessa oli jälleen myös Suomi-koulujen tuki ry:n puheenjohtaja Maila Eichhorn (Aapiskukkoa ja Aku Ank
	Torstaina 2.11. puhemiehistöllä oli tapaaminen opetusministeri Antti Kalliomäen luona. Mukanamme oli myös Suomi-koulujen tuki ry:n puheenjohtaja Maila Eichhorn. Selostimme ministerille Suomi-koulujen asemaa, toimintaa ja merkitystä suomenkielen opetuksessa suomalaislapsille ulkomailla. Toimme esiin huolemme siitä, että Suomi-koulujen valtionapua ei ole korotettu sitten vuoden 1999 ja esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2007 ko. budjettikohtaa esitetään leikattavaksi 364.000 eurolla edellisvuodesta. Tämä merkitsisi vakavaa iskua koko Suomi-koulujen toiminnalle. Ministeri ilmaisi kyllä ymmärtävänsä huolemme, mutta sanoi asemansa vuoksi joutuvansa puolustamaan hallituksen esitystä, vaikka siihen tältäkin osin muutoksia esitettäisiin. Keskustelussa tuli esille sekin, että Suomi-kouluista on joissakin yhteyksissä käytetty nimitystä kerho, joka on ilmeisesti jossakin määrin harhaanjohtava, koska koulut ovat ensisijaisesti kielikouluja.
	kaa-selvityksen tekijä). Vierailun aiheena oli jälleen Suomi-koulut, joiden avustamisvastuu on siirtynyt opetushallitukselle.  Vilkas keskustelu aiheesta antoi runsaasti molemminpuolista tietoa osapuolille.
	Tulevan istunnon aloitelomake löytyy nyt USP:n kotisivulta www.usp.fi, kohdasta Toiminta. Aloitelomake on sekä HTML muodossa, pdf-muodossa, että Word-muodossa. Aloitteita saavat USP:n säännöt ratifioineet yhteisöt jättää vaikka heti, mutta mielellään ennen kesälomia, niin USP:n sihteeristö Suomi-Seura ry ehtii tehdä tarvittavat taustaselvitykset.
	Lounaan jälkeen projektipäällikkö Annika Grönholm opetushallituksesta esitteli Suomi-Seuran tiloissa vieraskielisen koulutuksen yhteishakumenettelyä internetissä. Haku syksyllä 2007 alkavaan vieraskieliseen koulutukseen on 15.1.–9.2.2007.  Lisätiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.admissions.fi.
	2007 on Suomen, Suomi-Seuran ja USP:n juhlavuosi (Sutinat 11/06 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Edellisen jälkeen Tero kertoi USP:n alueiden uusista internet-sivuista ja niiden käyttämisestä. Alueiden "Ajankohtaista"-sivut tullaan poistamaan "kaapelin systeemistä" USP:n "normaaleille" sivuille mahdollisimman pian. Ajankohtaisten tapahtumien käsittely tapahtuu aluevastaavien itsensä toimesta internetissä avaamalla sivu: www.usp.fi/alueet3/. Alueiden edustajat saivat kukin omat käyttäjätunnuksensa ja salasanansa sekä ohjeet tapahtumien käsittelemiseksi sivulla. Sivujen käyttöä oli tilaisuus harjoitella.
	Ensi vuonna Suomi täyttää 90 vuotta, Suomi-Seura ry 80 vuotta ja ulkosuomalaisparlamentti 10 vuotta. 
	Suomi 90 -juhlavuoden sanallinen tunnus on Me!, joka viittaa suomalaisuus-käsitteen laajaan alaan (uussuomalaiset ja ulkosuomalaiset) ja joka kannustaa yhdessä tekemiseen ja toimimiseen. 
	Ulkosuomalaisparlamentin 10-vuotisjuhlaistunto Finlandia-talossa 10.-11.9.2007 on osa Suomi 90 -juhlavuoden tapahtumia. Suomi-Seura ja USP ovat mukana myös muissa Suomi 90 -juhlavuoden tapahtumissa.
	Päivän päätteeksi siirryimme YLEn studioon Pasilaan, josta tavan mukaan radioitiin Radio Finlandin 1,5 tunnin suora lähetys, johon voitiin soitella eri puolilta maailmaa. Allekirjoittaneelle ei osunut puheluita, mutta sain juontajan pyynnöstä tilaisuuden kertoa muutamasta lähinnä Espanjaan liittyvästä ajankohtaisesta asiasta, mm. Aurinkorannikon koulun lukioluvasta, itsenäisyyspäivän vietosta sekä odotuksistamme kirjeäänestysasian edistymisestä ja Suomi-koulujen kohtalosta.
	Ammattikorkeakoulujen yhteishaut ovat alkuvuonna (Sutinat 13/2006 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Suomen ammattikorkeakoulujen syksyllä 2007 alkavaan suomen ja ruotsinkieliseen koulutukseen on oma yhteyshaku 26.3.–13.4.2007. Lisätietoja osoitteessa www.amkhaku.fi 
	Hyvää loppuvuotta ja uuden alkua toivottaen
	Ammattikorkeakoulujen syksyllä 2007 alkava vieraskielisen (englanninkielisen) koulutuksen yhteishaku 15.1.–9.2.2007.
	Arto Heikkinen
	tarkkailija
	Välimeren maat, Afrikka ja Lähi-Itä
	Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavat vieraskieliset koulutusohjelmat ovat ensimmäistä kertaa yhteyshaussa. Haku syksyllä 2007 alkavaan vieraskieliseen (englanninkieliseen) koulutukseen on 15.1.–9.2.2007. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.15 Suomen aikaa.
	USP:n istunto syyskuussa 2007 (Sutinat 11/06 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	USP:n seuraava, viides varsinainen istunto järjestetään Helsingin Finlandia-talossa 10.-11.9.2007.
	Yhteishaussa on mukana 25 ammattikorkeakoulua ja 68 vieraskielistä koulutusohjelmaa. Tiedot koulutusohjelmista, hakuohjeet ja –lomakkeet sekä yleisinfo käytännön asioista löytyvät osoitteesta  www.admissions.fi Lisätietoja myös alla.
	Ulkosuomalaisyhteisöjen on ilmoittauduttava istuntoon viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa. Istuntoon voivat lähettää osallistujia USP:n säännöt ratifioineet yhteisöt. Ratifiointi on tapahduttava viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa.
	Aloitteiden tulee olla Suomi-Seurassa myös viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa. Koska kesällä on lomien takia vaikea tavoittaa ministeriöiden ja virastojen yms. Työntekijöitä, joiden kommentteja tarvitaan aloitteiden käsittelyyn, toivomme, että lähetätte aloitteet Suomi-Seuraan hyvissä ajoin heti alkukeväällä tai jopa aiemmin. 
	Ammattikorkeakoulujen yhteishaku laajenee vieraskieliseen opetukseen (Sutinat 13/2006 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Ammattikorkeakoulujen vieraskieliselle koulutukselle rakennetaan yhteishakujärjestelmää vuodeksi 2007. Vieraskielisille eli käytännössä englanninkielisille bachelor-tason koulutusohjelmille tulee silloin käyttöön nettihaku ja oma valtakunnallinen hakuaika.  Ammattikorkeakoulujen haut eivät ole päällekkäisiä, vaan käytännössä ammattikorkeakouluihin on ensi vuonna kolme erillistä yhteishakua: yksi nuorten, yksi aikuisten ja yksi vieraskieliseen koulutukseen.
	Jo monenkirjavien hakuaikojen yhtenäistäminen on iso askel laadukkaampaan palveluun. Uudistusten yhteydessä luodaan ammattikorkeakouluille muitakin yhteisiä toimintatapoja. Vieraskieliseen koulutukseen on muun muassa laadittu suositukset yhteisiksi valintaperusteiksi. Ammattikorkeakouluissa tullaan myös keskittämään vieraskielisen haun neuvonta samaan tapaan, kuin nuorten koulutuksen yhteishaussa on tehty. Hakijoiden neuvonta keskitetään jatkossa admissions officeen.
	USP:n säännöt ratifioineille yhteisöille postitamme kokouksesta tietoa keväällä.
	USP:n kotisivuja on uudistettu. Nyt sieltä löytyy mm. osio Tietoa ulkosuomalaisille, joka sisältää hyödyllistä informaatiota eri asioista.  www.usp.fi 
	USP:n aloitelomake nyt netissä
	Uuden yhteishaun tarkoituksena on helpottaa koulutukseen hakevien asemaa ja tiedonsaantia. Tähän mennessä hakijan on pitänyt olla valppaana koko ajan, kun ei ole tiennyt, millaista koulutusta ja missä päin Suomea voisi milloinkin olla tarjolla. Myös ulkomaiset hakijat saavat entistä paremmin tietoa suomalaisesta korkeakoulutuksesta: vieraskielisen koulutuksen yhteishaku on kansainvälisesti ainutlaatuisen hyvin organisoitu palvelu.
	Ulkosuomalaisparlamentin viides varsinainen ja samalla 10-vuotisjuhlaistunto järjestetään Helsingissä Finlandia-talossa 10.-11. syyskuuta 2007.
	Haku netissä – www.admissions.fi 
	Vieraskielisen yhteishaussa panostetaan sähköiseen hakemiseen ja myös tiedotukseen verkon kautta. Nettihaku muuttaa hakemisen ajasta ja paikasta riippumattomaksi myös eri aikavyöhykkeillä oleville hakijoille. Vieraskielisen koulutuksen haulle on oma suora hakuosoitteensa www.admissions.fi, josta löytyy paitsi nettihakemus myös tietoa opiskelusta Suomessa.
	"EU perustuu lakeihin. Jos velvoitteita ei täytetä, sillä on oltava seuraamuksia", laajentumiskomissaari Olli Rehn sanoi Brysselissä.
	Suomalaistapahtumia Kreikassa
	Komission ehdotuksen mukaan EU:n on jäädytettävä kahdeksan neuvottelulukua jäsenyysneuvotteluissa. Lisäksi muiden lukujen osalta EU-jäsenyysneuvotteluita ei voida päättää, ellei Turkki suostu unionin vaatimuksiin. Kaikkiaan Turkin on neuvoteltava unionin kanssa ennen sen jäsenyyttä 35 eri asiakokonaisuudesta.
	Suomen eduskunnan 100-vuotisjuhlanäyttelyn avajaiset
	Kreikankielisen Suomen eduskunnan 100-vuotisjuhlanäyttelyn "Oikeus ääneen – luottamus lakiin" avajaiset pidettiin 16.10.06 Ateenan yliopiston historiallisessa museossa Plakassa.
	Vieraskielisen koulutuksen yhteishaussa on ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavat vieraskieliset koulutusohjelmat lukuun ottamatta vieraskielistä aikuiskoulutusta, joka jää yhteishaun ulkopuolelle. Haku syksyllä 2007 alkavaan vieraskieliseen koulutukseen on 15.1.–9.2.2007. Valintakokeet järjestetään 2.4.–11.5.2007 välisenä aikana.
	Neuvotteluyritykset Turkin kanssa kariutuivat maanantaina, kun puheenjohtajamaan Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja ilmoitti viime hetken yritysten jälkeen, ettei edellytyksiä sopimukselle ollut.
	Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana maailmaa kiertävän näyttelyn avasi kansanedustaja Martin Saarikangas. Puheessaan hän totesi näyttelypaikan olevan erinomaisen paikan eduskunnan 100-vuotisjuhlanäyttelylle, sillä paikka on demokratian syntypaikan, Akropoliin, juurella.
	EU on vaatinut, että Turkin on päästettävä myös unionin jäsenmaan Kyproksen alukset satamiinsa ja lentokoneet maan lentokentille.
	Lisätietoja Opetushallituksesta: Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku: projektipäällikkö Annika Grönholm, puh. +358 9 77477725, annika.gronholm@oph.fi
	Hän kertoi vuoden 1906 valtiopäiväuudistuksessa merkittävää olleen naisten saamat täydet valtiolliset oikeudet, jotka koskivat myös ehdolle asettumista vaaleissa.
	Turkki on jo allekirjoittanut tämän mahdollistavan sopimuksen, mutta se ei ole suostunut vahvistamaan sitä. Turkki ei ole myöskään suostunut tunnustamaan vuonna 1974 miehittämäänsä Kyprosta.
	Hakuajat Suomen yliopistoihin vaihtelevat
	Kreikankielinen näyttely kiinnosti monia ja tilaisuudessa oli läsnä sekä paikallisia suomalaisia, kreikkalaisia että diplomaattikuntaa.
	(Sutinat 13/2006 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	EU:n jäsenmaat päättävät komission ehdotuksesta joulukuussa.
	Suomessa ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa voi opiskella tutkinto-opiskelijana joko tavallisessa suomen- tai ruotsinkielisessä koulutuksessa tai erillisessä vieraskielisessä (yleensä englanninkielisessä) koulutusohjelmassa.
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	Komission ehdotus herättänee riitaisuuksia jäsenmaiden keskuudessa, koska esimerkiksi ranskalaiset olisivat halunneet tiukempaa suhtautumista Turkkia kohtaan. Vastaavasti esimerkiksi Britannia ei halunnut, että Turkkia rangaistaisiin ankarasti.
	Sähköistä äänestämistä kokeillaan kunnallisvaaleissa (Suomi.fi 13.10.2006)
	Suomessa on 20 yliopistoa. Hakukäytännöt suomalaisiin yliopistoihin voivat tuntua sekavilta, koska yliopistoissa tiedekunnat päättävät itse uusien opiskelijoiden valinnasta. Esimerkiksi eri yliopistoihin samaa ainetta opiskelemaan hakevat joutuvat perehtymään erilaisiin hakukäytäntöihin ja valintakriteereihin.
	Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) on määrä vielä huomenna matkustaa Turkkiin keskustelemaan pääministeri Racep Tayyip Erdoganin kanssa jäsenyysneuvotteluista.
	Äänestyspaikalla tapahtuvaa sähköistä äänestämistä kokeillaan vuoden 2008 kunnallisvaaleissa kolmessa Uudenmaan vaalipiirin kunnassa, oikeusministeriö kertoo.
	Erdogan on sanonut, ettei Turkki voi hyväksyä EU:n komission esitystä Turkin EU-neuvottelujen osittaisesta jäädyttämisestä.
	Sähköistä äänestämistä kokeillaan Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä. Äänioikeutetut voivat kokeilussa äänestää sähköisesti kyseisten kuntien yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja vaalipäivän äänestyspaikoissa.
	Yliopisto-opiskelijat valitaan yleensä erityyppisten valintakokeiden kautta. Yliopistot järjestävät suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen valintoja pääosin keväällä ja alkukesällä, mutta erillisvalinnoissa, kuten esimerkiksi vieraskielisiin koulutusohjelmiin valinta usein tapahtuu muina aikoina (yleisimmin tammikuussa). Siksi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin tutustuminen Suomessa tarjolla oleviin opiskelumahdollisuuksiin ja varata perehtymiseen paljon aikaa. Alkuun pääsee tutustumalla Discover Finland –sivustoon www.discoverfinland.fi
	EU:n jäsenmaat avasivat palvelumarkkinoitaan (Helsingin Sanomat 15.11.2006)
	Myös sähköistetyissä äänestyspaikoissa äänioikeutetut voivat halutessaan edelleen äänestää perinteiseen tapaan äänestyslipulla. Laitos- ja kotiäänestyksessä ei ole mahdollisuutta sähköiseen äänestykseen.
	Palvelujen kauppa jäsenmaiden välillä tulee helpottumaan tulevaisuudessa, sillä europarlamentti hyväksyi keskiviikkona äänestyksessään lopullisesti niin kutsutun palveludirektiivin. 
	Äänestyspaikoissa vaaliviranomaiset varmistavat äänestäjän henkilöllisyyden ja tulostavat tälle sähköisen äänestyskortin. Tämän avulla äänestäjä tunnistautuu sähköiseen järjestelmään. Hän merkitsee tietokoneen näyttöruudulle ehdokkaan numeron tai valitsee ruudulta vaihtoehdon, jonka mukaan hän ei anna ääntään kenellekään ehdokkaista. Äänestäjällä on siis mahdollisuus äänestää myös tyhjää.
	"Teemme tänään sisämarkkinahistoriaa", EU:n puheenjohtajamaan Suomen kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen hehkutti europarlamentissa Strasbourgissa.
	Alla olevasta osoitteesta löydät suoraan linkit suomalaisten yliopistojen sivuille, joihin on koottu tietoa ulkomailta Suomeen opiskelemaan hakeville. Sivut ovat englanninkielisiä.
	Direktiivistä on kiistelty vuosia. Muun muassa ranskalaisten pelkäämien "puolalaisten putkimiesten" vuoksi lopullinen direktiivi on vain vesitetty versio alkuperäisestä, paljon kattavammasta ehdotuksesta. Lain ulkopuolelle jäivät muun muassa yleishyödylliset palvelut. 
	www.discoverfinland.fi/studying/higher_education_in_finland/universities/institutions.hmtl
	Oikeusministeriön mukaan sähköisellä äänestämisellä voidaan nopeuttaa äänestysmenettelyä, vähentää viranomaistyötä ja säästää kustannuksia.
	Kun kiinnostava koulutusohjelma on löytynyt, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan kyseisen tiedekunnan opintosihteeriin ja selvittää, miten ulkomailla kouluopintonsa suorittaneena kannattaa siihen hakea opiskelemaan.
	Palvelumarkkinoiden avaaminen on katsottu EU:ssa välttämättömäksi, sillä unionin bruttokansantuotteesta palvelujen osuus on 70 prosenttia.
	(europa.eu.int)
	"On tärkeää, ettei työpaikkojen kasvulle aseteta turhia esteitä", euroedustaja Anneli Jäätteenmäki perusteli direktiivin tärkeyttä. 
	Kirja suomalaisten oudoista harrastuksista
	EU jäädyttää osan Turkin EU-neuvotteluista
	(Helsingin Sanomat 29.11.2006)
	Kummalliset Kansanhuvit -kirja tuo samoihin kansiin neljäkymmentä omalaatuista suomalaista harrastusta – avantouinnista saappaanheittoon ja kaljakellunnasta ämmänlänkiviestiin. Tämä suosittu kirja on saatavana myös englanniksi (Funny Finnish  Pursuits). Tilaukset Suomi-Seuran tuotepalvelun kautta: www.suomi-seura.fi 
	Kauppa- ja teollisuusministeriön arvion mukaan palveludirektiivi tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille palvelualan yrityksille.
	Turkin peräänantamattomuus Kyproksen kiistan neuvotteluissa johti keskiviikkona siihen, että EU-komissio ehdotti jäsenyysneuvotteluiden osittaista jäädyttämistä turkkilaisten kanssa.
	Euroopan meret yritetään puhdistaa 15 vuodessa (Helsingin Sanomat 13.11.2006)
	Suuri valiokunta kannattaa EU:n perustuslain ratifiointia 
	Kuviointi on vaihdettavissa tarpeen mukaan – useitakin kertoja vuodessa.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2006)
	Itämeri ja muut Euroopan meret pyritään saamaan kuntoon vuoteen 2021 mennessä.
	– Yhteistyömme Koneen kanssa avaa meille täysin uuden ympäristön, jossa yhdistyvät suomalainen design, laatu ja tekninen huippuosaaminen innovatiivisella tavalla. Yhteistyössä toteutuu molempien osapuolten päämäärä tuoda design osaksi ihmisten arkea, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen.
	Eduskunnan suuri valiokunta on päätynyt puoltamaan EU:n perustuslakisopimuksen ratifiointia eli EU:n perustuslain oikeudellista hyväksymistä. Valiokunnan päätös tehtiin äänin 19-3.
	Euroopan unionissa on valmisteilla erityinen meriympäristödirektiivi, jonka tavoitteena on saada merten ekologinen tila hyväksi viidessätoista vuodessa.
	Ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin (r) mukaan Suomi pyrkii siihen, että jäsenvaltiot pääsevät sopuun direktiivin sisällöstä ja mertensuojelun tavoitteista joulukuussa ympäristöministerien kokouksessa.
	Kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto vastustivat ratifiointia ja kaksi sosiaalidemokraattia äänesti tyhjää.
	Koneen toimitusjohtaja Matti Alahuhta sanoo, että yhtiö haluaa korostaa aiempaa enemmän muotoilun merkitystä kaikilla liiketoimintansa alueilla.
	Äänestyksessä valiokunta torjui myös vihreiden esityksen, jonka mukaan Suomessa tulisi varautua kansanäänestykseen hyväksyttäessä mahdollista uudistettua EU:n perustuslakiesitystä.
	Sekä Enestam että EU:n komission ympäristöosaston johtaja Peter Gammeltoft arvioivat aikataulun haasteelliseksi mutta realistiseksi.
	– Tarjoamme asiakkaillemme entistä yksilöidympiä ja samalla muotoilultaan tyylikkäitä ratkaisuja. Marimekko-designin soveltaminen Koneen hisseihin tuo ainutlaatuisen lisän palveluvalikoimaamme, Alahuhta sanoo.
	Helsingissä alkoi maanantaina kolmipäiväinen kansainvälinen Itämeri-kokous, johon osallistuu 350 asiantuntijaa.
	Valiokunnan mukaan perustuslakisopimus on kokonaisuutena merkittävä askel eteenpäin EU:n kehittämisessä. Se toteaa, että sopimuksen hyväksyminen eduskunnassa merkitsee sitoutumista sopimukseen kokonaisuutena, muttei sido Suomea sopimuksen sisältämiin yksittäisiin ratkaisuihin tai määräyksiin yhteydestä irrotettuna.
	– Nämä kaksi vahvaa kansainvälistä brändiä tukevat toisiaan ja tarjoavat arkkitehtoniselle suunnittelulle uuden ulottuvuuden, hän jatkaa.
	Helsinki-Vantaalle kaavaillaan kolmatta lentoterminaalia 
	(Helsingin Sanomat 25.11.2006)
	Lausuntoaan varten valiokunta kuuli Eurooppa-ministeri Paula Lehtomäkeä ja eduskunnan puhemiestä Paavo Lipposta.
	Fazerin Sininen ja Arabia tunnetuimmat brändit (Suomen Sillan Uutisviikko 38/2006)
	Helsinki-Vantaan lentoasemalle joudutaan rakentamaan uusi suuri lentoterminaali ehkä jo kymmenen vuoden kuluttua. Ilmailulaitos eli nykyinen Finavia tutkii kolmannen terminaalin rakentamista joko ykkös- ja kolmoskiitoradan väliin tai vaihtoehtoisesti samojen kiitoratojen länsipäähän Tikkurilantien pohjoispuolelle.
	Fazerin Sininen ja Arabia jakavat Suomen tunnetuimman brändin tittelin tänä vuonna. Markkinointi & Mainonta -lehden ja Taloustutkimuksen tutkimuksessa kolmannen sijan vei Fiskars. Nokia on yhdeksäntenä.
	Valmistajan vastuu tuotteen virheestä myös EU-tasolle 
	(Kuluttajaviraston uutiskirja 11.10.2006)
	Jos kuluttaja on Suomessa ostanut virheellisen tuotteen, hän voi kääntyä virheen oikaisussa halutessaan joko myyjän, valmistaja tai maahantuojan puoleen. Pääsääntöisesti kukaan näistä ei voi siirtää vastuuta toiselle. Euroopan tasolla valmistajan vastuun kirjaamista direktiiviin ollaan parhaillaan selvittämässä, sillä direktiivissä vastuu tavaran virheestä on vain myyjällä.
	Bränditutkimuksessa selvitettiin yli 1 000 tuotemerkin arvostus suomalaisten mielissä.
	"Lentoaseman matkustajamäärä kasvaa tänä vuonnakin 20 prosentin vauhtia. Aasian-liikenne ja siihen liittyvä syöttöliikenne Eurooppaan käyttävät pian nykyisten ulkomaan- ja kotimaanterminaalin kapasiteetin. Koneille ei enää riitä matkustajasiltapaikkoja", toteaa Finavian kenttätoiminnan johtaja Reijo Tasanen.
	Nokian brändi hakkaa Coca-Colan Aasiassa
	(Digitoday 30.10.2006)
	Nokian brändi on paras Aasiassa. Suuressa bränditutkimuksessa se hakkasi ylivoimaisesti maailman johtavana brändinä pidetyn Coca-Colan, joka sijoittui vasta seitsemänneksi. Tietotekniikkabrändit ovat muutenkin vahvoilla Aasiassa, sillä Media-lehden tiedustelun top-kympissä niitä on peräti viisi.
	Kuluttajavirasto kannattaa lämpimästi myös valmistajan vastuun kirjaamista direktiivitasolle. Tällä hetkellä EU:n kilpailusäännösten mukaan tuotteelle annettu takuu on voimassa myös toisesta EU-maasta ostetussa tavarassa ja korjausta tai korvausta voi hakea maahantuojalta tarvitsematta kääntyä sen maan myyjän puoleen, josta tuote on ostettu. Kuluttajakauppaa koskevissa direktiiveissä tällaista mainintaa ei kuitenkaan ole.
	Mikäli uusi terminaali rakennettaisiin kiitoratojen väliin, toteutettaisiin lähtöselvitys entiseen tapaan nykyisissä terminaaleissa, joista järjestettäisiin matkustajille kuljetus maan alitse automaattiajoneuvolla uuteen lentoterminaaliin.
	Kansainvälisen Synovate-tutkimuslaitoksen mielipidetiedustelussa parhaista brändeistä Nokiaa seurasivat Sony Nestle, Colgate Palmolive ja Panasonic.
	Käytännöllisempänä vaihtoehtona voisi olla uuden point to point -terminaalin rakentaminen lentokenttäalueen länsipäähän. Näin terminaaleihin saataisiin myös toinen ajoyhteys ja runsaasti uutta pysäköintitilaa autoille. Jatkoyhteydelliset lennot säilyisivät edelleen vanhoissa terminaaleissa, mutta suorat lennot ja myös lomalennot voitaisiin siirtää uuteen terminaaliin.
	Aasian Top 1000 -brändiselvityksessä kyseltiin ihmisten mieltymyksiä yhdeksältä eri markkina-alueelta: Kiina, Hongkong, Taiwan, Filippiinit, Thaimaa, Malesia, Singapore, Intia ja Indonesia. Synovate haastatteli 500:ä 16-64-vuotiasta kultakin markkina-alueelta. Kiinassa ja Intiassa kysely kohdistettiin 750 hengen otokseen kolmannen ja neljännen kokoluokan kaupungeissa.
	Valmistajan vastuu tavaran virheestä on erityisen tärkeä sellaisissa tilanteissa, joissa myyjäyritys on esimerkiksi mennyt konkurssiin. Ostettaessa tavaroita ulkomailta, voi eteen tulla tilanne, jossa myyjä on jokin pikkuliike, mutta valmistaja suuri tunnettu yritys. Tällöin kuluttajalle olisi luultavasti helpompaa kääntyä valmistajan puoleen, sillä valmistaja voi olla paremmin valmistautunut reklamaatiotilanteiden hoitoon ja verkostoitunut jopa kuluttajan kotimaahan.
	Marimekko sisustaa Koneen hissit
	(Taloussanomat 03.11.2006)
	Nokia aloittaa yhteistyön USA:n armeijan kanssa (Talousuutiset 07.11.2006)
	Kone ja Marimekko ovat sopineet lisenssiyhteistyöstä, joka tuo Marimekon kuviot hissikorien sisäpintoihin.
	Pääsääntöisesti kuluttajat kääntyvät virhetilanteissa myyjän puoleen ja vain harvoin suoraan valmistajan puoleen. Näin ollen valmistajan vastuun lisääminen direktiiviin ei todennäköisesti lisää valmistajan taakkaa merkittävästi tai aiheuta ongelmia kilpailukyvylle. 2006/49/5252
	Nokia aloittaa yhteistyön Yhdysvaltojen armeijan kanssa. Yhteistyöllä selvitetään Nokian teknologian hyödyntämistä ase- ja puolustussovelluksissa.
	Yhtiöiden mukaan yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden soveltaa Marimekon designia hissikorin sisäseinän vaihdettavaan pintamateriaaliin.
	Nokian tiedotteen mukaan tutkimusyhteistyössä selvitetään tietokoneiden, gsm- ja wcdma-teknologioiden, langattoman tiedonsiirtoyhteyden wimaxin ja verkkosovellusten hyödyntämistä armeijan toiminnassa.
	Marimekon tuotteet tulevat osaksi tuotetta, joka kulkee nimellä Kone Deco.
	Kone Deco sisältää sekä valmiita vaihtoehtoja että asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja. Marimekon kuvioinnin saa myös jo olemassa oleviin hisseihin.
	Halva on suomalainen perheyhtiö ja tunnettu erityisesti salmiakki- ja lakritsimakeisista.
	Ensi vaiheessa osapuolet arvioivat, miten Nokian erilaiset laitteet ja ratkaisut sopivat yhteen armeijan teknisten vaatimusten kanssa.
	Lukiolaisten liitto pyysi viime viikolla opetusministeriötä selvittämään, voidaanko tietokoneita käyttää kirjoituksissa nykyistä enemmän.
	PISA-ohjelman toteutuksesta Suomessa tietoa netissä 
	Yhteistyö alkaa loppuvuoden aikana. Se käsittää päätelaitteiden ja verkkolaitteisen testausta ja koekäyttöä.
	Kalliomäki ja Lahtinen korostavat Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalaisessa, että tietokonevastaamisen pitää olla kouluissa jokapäiväinen käytäntö ennen kuin kaikki halukkaat voivat ylioppilastutkinnon kokeissa kirjoittaa vastauksensa tietokoneella.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2006)
	Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus vastaa OECD:n kansainvälisen oppimistulosten arviointiohjelman PISA 2006 toteutuksesta Suomessa. Suomi on menestynyt aiemmilla PISA-kierroksilla (2000 ja 2003) erinomaisesti. Menestys on herättänyt maailmalla kasvavaa kiinnostusta Suomea ja suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan.
	Helsinki–Tallinna -rautatietunneli Itämeren hankelistalle
	(Suomen Sillan Uutisviikko 43/2006)
	Ajatus rautatietunnelin rakentamisesta Helsingistä Suomenlahden ali Tallinnaan on noussut jälleen esiin. Hanke kirjattiin yhdeksi niistä liikennehankkeista, joita Itämeren alueen 11 metropolia sitoutuvat ajamaan eteenpäin ja joille kaupungit hakevat Euroopan unionilta rahoitusta.
	"Iso osa koulutöistä tehdään tietokoneella, mutta äärimmäisen harvoissa kouluissa koevastausten kirjoittamiseen käytetään tietokonetta", Lahtinen sanoo.
	Koulutuksen arviointikeskus on julkaissut englanninkielisen PISA 2006 -sivuston. Sisältö on moniaineksinen ja se pyrkii jäsentämään laaja-alaisesti suomalaisuuden ja koulutuksen välisiä yhteyksiä. Sivujen sisällöllisestä toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus. 
	Lisäksi valtakunnallisissa tutkinnoissa käytettävien tietokoneiden olisi oltava yhteismitallisia, jotta kokelaita kohdeltaisiin tasapuolisesti.
	Lista Baltic Metropoles -verkoston liikennehankkeista julkistettiin maanantaina Helsingissä kaupunginjohtajien yhteisen kokouksen päätteeksi.
	Tähän ei päästä lähivuosina, koska lukioissa ei ole riittävästi tietokoneita ja osa niistä vanhoja. Erityisen ongelmallista on matematiikan ja luonnontieteiden suoritusten tekeminen tietokoneella, Lahtinen sanoo.
	www.PISA2006.helsinki.fi 
	Helsinki–Tallina -tunneli tai vaihtoehtoisesti rautatielauttayhteys otettiin ainoana uutena hankkeena listalle. Tunneli on osa Rail Baltica -rautatieyhteyttä, jota kaupungit ovat ajaneet Varsovan ja Tallinnan välille.
	Yhteishaku siirtyy nettiin
	Ministeri Kalliomäki ja Lahtinen korostavat sitä, että he eivät tyrmää Lukiolaisten liiton aloitetta.
	(Suomi.fi 08.11.2006)
	Vuonna 2008 ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen voi hakea internetin kautta, opetusministeriö kertoi keskiviikkona.
	Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen mukaan tavoitteena on pidentää Rail Balticaa etelässä Berliiniin ja pohjoisessa Pietariin.
	"Nyt on keskitytty kehittämään ylioppilastutkinnon sisältöä ja rakennetta. Kaikkea ei voi muuttaa kerralla", Kalliomäki toteaa.
	Sähköinen haku- ja koulutustietojärjestelmä kehitetään palvelemaan entistä paremmin hakijoita, koulutuksen järjestäjiä sekä muita ammatillisen ja lukiokoulutuksen toimijoita. Yhteishaussa haetaan opiskelupaikkoja kuten tähänkin asti keväällä ja syksyllä, mutta vuodesta 2008 lähtien keväisin on vain yksi yhteinen hakuaika.
	Yhä useampi kokelas käyttää ylioppilastutkinnon kokeissa jo nyt tietokonetta apunaan. Tämä johtuu siitä, että erilaisten erityisjärjestelyiden määrä on 2000-luvulla yli kaksinkertaistunut
	Itämeren alueen 11 metropolin verkostoon kuuluvat Berliini, Helsinki, Kööpenhamina, Malmö, Oslo, Pietari, Riika, Tallinna, Tukholma, Varsova ja Vilna.
	Helsinki Day Spa pääsi Voguen listalle
	Suomen koulujen laajakaistapeitto Euroopan huippua (Digitoday 02.10.2006)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2006)
	Nettihaun tavoitteena on helpottaa koulutukseen hakeutumista sekä tehostaa koulutustarjontaan liittyvää tiedotusta.
	Helsinki Say Spa on päässyt maailman 19 parhaan span listalle muotilehti Voguessa.
	Suomen kouluista 90 prosenttia on EU-komission tuoreen tutkimuksen mukaan ottanut käyttöön laajakaistayhteydet. Suomalaiskoulut sijoittuvat tutkimuksessa kärkisijoille. Tutkimuksessa selvitettiin myös tietotekniikan käyttöä kouluissa.
	Opetusministeriön mukaan järjestelmän avulla saadaan opiskelupaikat täytettyä entistä paremmin. Lisäksi päällekkäistyötä saadaan vähennettyä.
	Englannin Vogue on listannut marraskuun numerossaan maailman parhaat spat artikkelissaan The World's most glamorous spas. Helsinki Day Spa on listalla 16.
	Vogue on kelpuuttanut mukaan 19 spata. Mukana ovat mm. maailmankuulut Chiva-som Thaimaasta ja Landmark Mandarin Oriental Hongkongista. Euroopasta listalla on mukana kuusi spata. Helsinki Day Spa on listan ainoa pohjoismainen spa. 
	Perjantaina julkaistun Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 –tutkimuksen mukaan laajakaista on käytössä 67 prosentissa eurooppalaiskouluista.
	Suomalaiset oppikirjat kiinnostavat maailmalla (Suomen Sillan Uutisviikko 39/2006)
	Suomalaiset oppikirjat herättävät kiinnostusta ulkomailla. Oppikirjoja on myyty mm. Baltiaan ja muualle Eurooppaan.
	Mikä tahansa internet-yhteys on 96 prosentissa eurooppalaiskouluista, kerrotaan EU-komission tiedotteessa. Yhdysvalloissa laajakaista on 95 prosentissa kouluista.
	www.dayspa.fi 
	Radion kulttuuriuutisten mukaan nyt Otava myy historian ja yhteiskuntaopin kirjasarjan käännösoikeudet Japaniin. Maassa on jo aiemmin ilmestynyt versio WSOY:n julkaisemasta äidinkielen oppikirjasta.
	Halva pistää Lordilla suut makeiksi
	Muissakin Pohjoismaissa sekä Hollannissa, Virossa ja Maltalla koulujen laajakaistan levinneisyys on 90 prosentin luokkaa, kun taas Kreikassa, Puolassa, Kyproksella ja Liettuassa jäädään alle 35 prosentin. Suomi sijoittui koulujen laajakaistan yleisyydessä kuudenneksi.
	(Taloussanomat 19.10.2006)
	Kotimainen makeisyhtiö Halva ottaa osansa Suomen heavy-menestyksestä. Halva alkaa valmistaa Lordi-makeisia, toiveenaan viennin pönkittäminen.
	Teoksia ei voida julkaista sellaisinaan, vaan niitä on muokattava kunkin maan opetussuunnitelman mukaiseksi.
	Yhtenä syynä suomalaisten oppikirjojen menekkiin pidetään Suomen koulujärjestelmän hyvää mainetta. Suomalaisten oppimistulokset on todettu kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa erinomaisiksi.
	Perheyhtiö Halva on sopinut levy-yhtiö Sony BMG:n kanssa Lordi-makeisten valmistuksesta. Pussit tulevat kauppojen valikoimiiin lokakuussa.
	Koulujen laajakaistan levinneisyys näyttää tutkimuksen mukaan olevan melko yhdenmukainen koko maan laajakaistapeiton kanssa. Poikkeuksia ovat Viro, Malta ja Espanja. Niiden koulujen laajakaistalevinneisyys on huomattavasti suurempi kuin koko maan.
	Makeispussien ulkoasun on suunnitellut Lordi-yhtyeen keulamies Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu.
	Ylioppilastutkinto kirjoitetaan jatkossakin käsin (Helsingin Sanomat 01.10.2006)
	Koulutus-, kulttuuri- ja monikielisyyskomissaari Jan Figel kehottaa jäljessä olevia maita voimistamaan laajakaistapyrkimyksiään, sillä tietoyhteiskuntataitojen kehittäminen on komission suositusten mukaan Euroopan kou
	Halva perustelee Lordin käyttöä makeispusseissa kotimaisen kulttuuri-ilmiön edistämisellä. Yhtiö toivoo Lordin kansainvälisen menestyksen siivittävän myös Halvan näkyvyyttä ulkomailla. Halvan tuotannosta menee vientiin neljännes.
	Opetusministeri Antti Kalliomäen (sd) mukaan ylioppilaskirjoituksissa ei vielä lähivuosina voi vastata tietokoneen avulla. Samaa mieltä on ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja Aatos Lahtinen.
	Suomen euroviisuedustaja 2007 valitaan 12 kutsutun artistin joukosta
	lutuksen uudistamisen yksi tärkeimmistä tavoitteista.
	(Helsingin Sanomat 08.11.2006)
	Työryhmä patistaa korkeakouluja lisäämään yhteistyötä. Myös yhdistymisiä tulisi harkita.
	Vähiten koululaisia yhtä tietokonetta kohti eli 3,8 - 5,5 oli Tanskassa, Britanniassa ja Luxemburgissa ja eniten eli 19 Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Portugalissa ja Kreikassa. Euroopan keskiarvoksi tuli kymmenen. Yhdysvalloissa yhtä tietokonetta on jakamassa neljä koululaista.
	Suomen euroviisuedustaja vuosimallia 2007 voi olla dramaattista rockia nuorisosuosikin tyyliin (Lovex), surf-iskelmää (Jani & Jetsetters) tai uudelleen heviä (Thunderstone). Tai sitten jotain aivan muuta.
	Raportin ovat laatineet professori John Davies Britanniasta, professori Erik Thulstrup Tanskasta, tutkimusjohtaja Lillemor Kim Ruotsista ja tohtori Thomas Weko OECD:n sihteeristöstä.
	Yleisradio julkisti keskiviikkona iltapäivällä ne 12 kisaan kutsumaansa artistia, joista Suomen edustaja valitaan. Edellä mainittujen lisäksi karsintoihin osallistuvat Beats and Styles, Hanna Pakarinen, Humane, Jann Wilde & Rose Avenue, Johanna Kurkela, Jukka Kuoppamäki, Katra, Kentala ja Laura.
	Opettajista 90 prosenttia oli käyttänyt vuoden sisällä tietokonetta oppituntien valmisteluun ja 74 prosenttia myös opetuksen apuvälineenä. Yli 80 prosenttia opettajista uskoo, että tietokoneiden ja internetin käyttö opetuksessa lisää oppilaiden motivaatiota ja tarkkaavaisuutta ja että niistä on paljon hyötyä opetuksessa.  
	Kamerakännykät osaksi koulutyötä
	(ITViikko 28.09.2006)
	Brieftec Oy tuo markkinoille kouluympäristöille suunnatun Brieftec Binder –sovelluksen. Yhtiön mukaan Brieftec Binder on tutkivan oppimisen mobiili- ja verkko-oppimisympäristö, jonka avulla kamerapuhelimet ja uudet viestintävälineet sidotaan osaksi oppimisprosessia ja jokapäiväistä koulutyötä.
	Kutsuartistit on valittu levy-yhtiöiden ja artistien kanssa syksyn aikana käytyjen neuvottelujen pohjalta.
	Suomalaisopettajista 85 prosenttia oli vuoden sisällä käyttänyt tietokonetta opettamiseen. 69 prosenttia oli kuitenkin käyttänyt ict:tä vain alle joka kymmenennellä oppitunnilla ja vain seitsemän prosenttia joka toisella tunnilla. Näillä luvuilla Suomi sijoittui ict-käytön intensiivisyydessä vasta sijalle 24.
	Kilpailukappaleet tekijätietoineen julkistetaan viimeistään tammikuun ensimmäisellä viikolla 2007.
	Oulun koululaiset ovat muutaman vuoden ajan saaneet kokeilla Brieftec Binderia suunnistamisen, kierrätyksen tutkimisen ja kasvioiden rakentamisen apuna. Sovelluksen vastaanotto koululaisten keskuudessa on ollut positiivinen, ja opettajat ovat nähneet järjestelmän mielekkäänä opetusmenetelmänä, yhtiö mainitsee.
	Suomen karsinnat alkavat ensi tammikuun 20. päivänä. Ne toteutetaan viime vuoden malliin tammi–helmikuussa.
	Koko Euroopan tasolla suurimpana syynä siihen, ettei tietokonetta käytetä opetuksessa, kerrottiin tietokoneiden puute. Niin kertoi 50 prosenttia opettajista. Toiseksi suurimmaksi syyksi kerrottiin se, ettei opetettavaa aihetta voi esittää tietokoneella. Sitä mieltä oli 24 prosenttia vastaajista.
	Neljässä Tampereelta suorana televisioitavassa alkukarsinnassa on kussakin mukana kolme kutsuartistia. Jokainen esittää kaksi sävelmää. Toinen näistä selviytyy jatkoon puhelin- ja tekstiviestiäänestyksen kautta.
	Brieftec Binder on käytettävissä joko koulun tai oppilaan omalla matkapuhelimella - "siellä missä jotakin mielenkiintoista tapahtuu".
	Lopullinen valinta tapahtuu Suomen karsinnan finaalissa, joka järjestetään Turussa 17. helmikuuta. Kaikki 12 kutsuartistia ovat silloin mukana, yhdellä kappaleella jokainen. Tv-katsojat valitsevat voittajan kaksivaiheisessa puhelin- ja tekstiviestiäänestyksessä.
	Sovelluksen avulla oppilaat tekevät havaintoja opettajan asettamien turvallisten rajojen sisällä. Havainnot voivat olla tekstiä, kuvia, äänitallenteita videokatkelmia tai haastatteluja. Havaintoihin yhdistetään automaattisesti paikkatieto.
	Tutkimus tehtiin viime keväänä kaikissa 25:ssä EU:n jäsenvaltiossa sekä Norjassa ja Islannissa. Tutkimukseen sisältyy kaksi tutkimusta: koulututkimus, jossa haastateltiin yli 10 000 pääopettajaa, sekä ict-käyttötutkimus, jossa haastateltiin yli 20 000 luokanopettajaa.
	Alkukarsinnat ja Turun finaalin juontavat Heikki Paasonen ja Jaana Pelkonen. Karsintalähetysten uutisankkurina toimii Simo Frangén.
	Havainnot tallentuvat verkko-oppimisjärjestelmään, jonka avulla oppilas rakentaa oppimiskokonaisuudet muille oppilaille jaettavaan ja esitettävään muotoon. Itse hankkimaansa tietoa oppilas käyttää opettajan johdolla verkko-oppimistyökaluja hyödyntäen.
	OECD suosittelee siirtymään lainapohjaiseen opintotukeen 
	Lordi-yhtye toi viime vuonna Ateenasta Suomelle ensimmäisen euroviisuvoiton, joten Yleisradio järjestää Eurovision laulukilpailun tänä vuonna. Kaksivaiheinen kilpailu pidetään Helsingissä 10. ja 12. toukokuuta 2007.
	(Helsingin Sanomat 03.10.2006)
	Sovellus on kehitetty yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa Moop-projektissa ja se perustuu opettajien luomaan pedagogiseen oppimismalliin, joka integroituu luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä koulutyötä.
	Pitkittyneet opiskeluajat ovat suomalaisen korkeakoulutuksen heikkous, huomautetaan tuoreessa OECD:n arviointiraportissa. Neljän asiantuntijan mukaan Suomen korkeakoululaitos on kuitenkin yleisesti ottaen tarpeeksi vahva vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.
	Euroviisuehdokkaat 2007:
	Beats and Styles,
	www.beatsandstyles.com 
	Hanna Pakarinen
	Juice Leskinen on kuollut
	Opiskeluaikoja työryhmä lyhentäisi vaikuttamalla opiskelijavalintoihin ja opiskelijoiden taloudelliseen asemaan.
	www.hanna-pakarinen.com 
	(Helsingin Sanomat 25.11.2006)
	Humane
	www.humanemusic.com 
	Taiteilija Juice Leskinen on kuollut. Hän kuoli 56-vuotiaana perjantaina sairaalassa Tampereella.
	Asiantuntijat suosittelevat opintolainaan pohjautuvaa opintotukijärjestelmää. Opintolainan takaisinmaksu tulisi sitoa opiskelijan myöhempään maksukykyyn. Samalla säästyisi julkisia varoja kehittämään keskeisiä asioita korkeakouluissa.
	Jani & Jetsetters
	www.jetsetters.fi 
	Jann Wilde & Rose Avenue
	Leskinen sairasti muun muassa munuaisten vajaatoimintaa, maksakirroosia ja diabetesta.
	www.jwra.net 
	Johanna Kurkela
	www.wmserver.net/johannakurkela 
	Juice, oikealta nimeltään Pauli Matti Juhani Leskinen, oli suomalaisen ja suomenkielisen kevyen musiikin tunnetuimpia tekijöitä: laulaja, lauluntekijä ja muusikko.
	Yksi puute Suomen korkeakouluissa on työryhmän mukaan ulkomaisten opettajien, tutkijoitten ja opiskelijoiden vähäinen määrä.
	Jukka Kuoppamäki
	(ei kotisivuja)
	Katra
	Suomen pitäisi lisätä korkeakoulutuksensa mainontaa ja parantaa ulkomaisten opettajien mahdollisuuksia edetä urallaan. Jo nyt Suomi menettää aivovuotona lahjakkuuksia ulkomaille, asiantuntijat huomauttavat.
	www.katra.fi 
	Juice Leskinen opiskeli 1970-luvun alussa diplomikielenkääntäjäksi, mutta ammattimuusikon ura sivuutti opiskelut.
	Kentala
	www.kentala.net 
	Laura
	Leskisen levytysura kesti 33 vuotta, jona aikana hän levytti 26 albumia. Niitä on myyty yhteensä yli puoli miljoonaa kappaletta.
	www.lauravoutilainen.fi 
	OECD:n asiantuntijat lisäisivät korkeakoulujen itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta. He suosittelevat yliopistojen muuttamista oikeushenkilöiksi, joko voittoa tavoittelemattomiksi yhteisöiksi tai säätiöiksi.
	Lovex
	www.lovex.fi 
	Yleisön rakastamia Juicen kappaleita ovat muun muassa Syksyn sävel, Viidestoista yö, Marilyn, Mä lähden maalle, Pyhä toimitus, Rakkauden ammattilainen, Musta aurinko nousee ja Norjalainen villapaita.
	Thunderstone
	www.thunderstone.org 
	Yhtiö- tai säätiömallia suositellaan myös ammattikorkeakouluille. Kaikkien korkeakoulujen toimintaa tulisi muuttaa yrittäjämäisempään suuntaan.
	Sibeliustalon jälkeen kuudenneksi Allison nostaa Walt Disney Hallin Los Angelesissa.
	"Eihän tähtäintä saa jättää sellaiselle tasolle, jolle jo yltää kurottamatta", Mr Lordi sanoi.
	Ensi Euroviisujen teema on True Fantasy
	(Yle Online 27.11.2006)
	Gramophone on yksi maailman tunnetuimmista klassiseen musiikkiin keskittyvistä aikakauslehdistä.
	Kööpenhaminan gaala oli palkintojen 13 vuotta jatkuneen historian pienimpiä. Pääareenalla oli vain 3 000 kutsuvierasta. Noin 500 työntekijän armeija pystytti kuluneella viikolla juhlapaikalle 33 rekalla tuotua kalustoa. 300 turvamiestä valvoi illalla pop-tähtien ja levymoguleiden turvallisuutta.
	Ensi kevään Euroviisut rakennetaan viime vuosien tapaan yhden teeman ympärille. Yleisradio on valinnut teemaksi True Fantasy eli Tosia unelmia. Euroviisut pidetään Helsingissä toukokuussa.
	RSO:n levylle Gramophone-palkinto
	(Suomen Sillan Uutisviikko 38/2006)
	Euroviisuista vastaava tuottaja Heikki Seppälä Yleisradiosta perustelee valintaa näin:
	Radion sinfoniaorkesterin Magnus Lindberg –äänite on saanut äänilevyteollisuuden arvostetuimman kansainvälisen palkinnon, Classic FM Gramophonen. Ondinen ja Yleisradion yhteistyössä tuottama levy sisältää Magnus Lindbergin klarinettikonserton sekä orkesteriteokset Gran Duo ja
	Torstain juhlan uutuutena oli aiempaa laajempi internetin käyttö. Pääjuhla Kööpenhaminen Bella Centeristä samoin kuin ulkolavan ohjelma kaupungin keskustasta oli nähtävissä suorana myös netissä. Näiden lisäksi yksinomaan netissä oli nähtävissä näyttelijä ja rock-muusikko Juliette Lewisin juontama backstage-show, jossa haastateltiin yleisökysymyksin gaalan esiintyjiä. 
	- Teeman täytyy antaa visuaaliselle suunnittelulle mahdollisuuksia moniin eri toteutuksiin. Haluamme myös, että teemassa on mukana suomalaisuus.
	Esiin nostetaan muun muassa vastakohtaisuuksia, joita Suomeen on liitettävissä: esimerkiksi valo ja pimeys, pohjoisen tunturit ja etelän saaristot, vahva sidos luontoon ja nopea tekninen kehitys, vaiteliaisuus ja toisaalta voima ja luova hulluus, jota Lordikin tavallaan edusti.
	Chorale.
	RSO:n Lindberg-levytys on yksi kansainvälisesti palkituimmista suomalaisen taidemusiikin levytyksistä. Orkesteria johtaa kapellimestari Sakari Oramo.
	Husky Rescue soi Sopranosissa
	(Yle Online 24.11.2006)
	Klassisen levyalan tärkein julkaisu, brittiläinen Gramophone-lehti, valitsee vuosittain kuusi äänitettä, joille myönnetään Classic FM Gramophone -palkinto. Palkintogaala oli torstaina Lontoossa.
	Eurovision laulukilpailun ilmeen ja lavastuksen luovat nuoret suomalaiset suunnittelijat.
	Suomalaisen Husky Rescuen New Light of Tomorrow on saanut soittoaikaa amerikkalaisessa tv-sarjassa Sopranosissa. Biisi kuullaan ensi tiistaina Suomessa nähtävässä jaksossa.
	Alun perin YLE kutsui yli kymmenen visuaalisen ilmeen alan ammattilaista ja toimistoa ideoimaan sekä viisujen yleisilmettä että kilpailun lavastusta.
	Aki Kaurismäki palkittiin Pietarissa
	Elokuvafaninakin tunnettu Husky Rescuen nokkamies Marko Nyberg on sanojensa mukaan aina toivonut saavansa musiikkiaan elokuviin tai telesiviosarjoihin. Nyberg kertoo saaneensa musiikkiinsa vaikutteita muun muassa David Lynchin ja Lukas Moodyssonin ohjauksista.
	Visuaalisen ilmeen suunnittelijaksi valittiin graafinen toimisto Dog Design, jonka tiimissä ovat Ilona Ilottu (s. 1970), Petri Salmela (s. 1971) ja Eeva Sivula (s. 1967).
	(Helsingin Sanomat 03.10.2006)
	Aki Kaurismäki vastaanotti Itämeren tähti –tunnustuspalkinnon maanantaina Pietarissa Talvipalatsin Eremitaasi-teatterissa järjestetyssä seremoniassa.
	Lavastuksen suunnittelevat Kristian Schmidt (s. 1978), Jenni Viitanen (s. 1981), Samuli Laine (s. 1983) ja Kalle Ahonen (s. 1981) Taideteollisesta korkeakoulusta.
	Palkinnon ojensi kuvernööri Valentina Matvijenko. Samassa yhteydessä Pietariin oli kutsuttu esitettäväksi Kaurismäen elokuva Ariel vuodelta 1988.
	Husky Rescue on muutenkin niittänyt mainetta Yhdysvalloissa. Alkusyksystä kokoonpano nähtiin Chicagon Lollapalooza-festivaaleilla - ensimmäisenä suomalaisesiintyjänä festarin historiassa.
	Visuaaliset ratkaisut julkistetaan tammikuussa.
	Euroviisujen pääyhteistyökumppaniksi on valittu TeliaSonera.
	Nyt kolmannen kerran jaettu palkinto myönnetään vuosittain merkittäville kulttuurin ja taiteen edustajille, jotka työskentelevät Itämeren alueella. Se on tunnustus työstä, joka kehittää ja vahvistaa alueen humanitaarisia yhteyksiä.
	Sen suunnitelmissa on tarjota uudenlaisia interaktiivisia laajakaista- ja mobiilipalveluita ensi vuoden alusta lähtien.
	PMMP:lle platinaa vuorokaudessa
	(Yle Online 16.11.2006)
	- Kumppanuus TeliaSoneran kanssa tarjoaa yleisöllemme uuden tavan kokea Eurovision laulukilpailut puhelimella. Samalla palvelu merkitsee uutta askelta tapahtuman teknisessä ja kaupallisessa kehitystyössä, arvioi Euroopan yleisradioliiton EBU:n TV-ohjelmapäällikkö Bjørn Erichsen.
	PMMP:n eilen julkaistu Leskiäidin tyttäret –levy on myynyt yli 30 000 kappaletta ja ylittänyt platinarajan vuorokaudessa levynjulkaisun jälkeen. Levyn ensimmäinen listasijoitus selviää ensi viikon keskiviikkona.
	Kaurismäen lisäksi palkinnon saivat tänä vuonna liettualainen teatterin uudistajana tunnettu ohjaaja Eimuntas Nekrosius sekä puolalainen säveltäjä Krzysztof Penderecki.
	PMMP:n edellistä Kovemmat kädet -levyä on myyty yli 75 000 kappaletta ja levy viihtyi Suomen virallisella albumilistalla yhtäjaksoisesti yli vuoden ajan. Kuulkaas enot! –debyyttilevyä on myyty yli 30 000 kappaletta.
	Röllistä tehdään kolmas pitkä elokuva
	(Yle Online 28.11.2006)
	Lordi myhäili astuessaan miljardiyleisön eteen (Helsingin Sanomat 03.11.2006)
	Mielikuvitushahmo Röllin luoja Allu Tuppurainen pääsee esittämään metsänpeikkoa myös animaatiossa. Tuppurainen antaa äänensä piirros-Röllille, joka seikkailee ensi vuoden joulukuussa ensi-iltansa saavassa kotimaisessa elokuvassa.
	Suorana Kööpenhaminasta lähetetty MTV Music Awards -show on samalla yksi Euroopan suurimmista televisio-ohjelmista 1,4 miljardilla potentiaalisella katsojallaan.
	Lahden Sibeliustalo viidenneksi paras maailmassa (Suomen Sillan Uutisviikko 39/2006)
	Lahden Sibeliustalo rankataan korkealle maailman parhaiden konserttitalojen listalla brittilehti Gramophonen Awards 2006 –erikoisnumerossa.  Musiikkikriitikko John Allison listaa lehdessä kymmenen suosikkikonserttitaloaan ympäri maailmaa. Sibeliustalo yltää viidenneksi.
	"Olen melko varma, että täällä ei ole montaa rock-artistia – ainakaan sellaista, joka näyttää tältä", euroviisuvoittaja Mr Lordi eli Tomi Putaansuu myhäili valmistautuessaan esiintymään yhdessä musiikkiteollisuuden vuosikalenterin tärkeimmistä tapahtumista.
	Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Rölli esiintyy piirroshahmona. Klassisesti käsin piirretyssä kokoillan elokuvassa ääninäyttelevät Tuppuraisen lisäksi Saija Lentonen, Aarre Karén, Jyrki Kovaleff, Matti Ranin ja Esa Saario. Filmin ohjaa Pekka Lehtosaari.Röllin sydän on kolmas pitkä elokuva Röllistä. Hahmo oli ensi kertaa valkokankaalla vuonna 1991 elokuvassa Rölli - hirmuisia kertomuksia. Toinen peikkoelokuva oli Rölli ja metsänhenki, joka sai ensi-iltansa vuonna 2001.
	Ennen Lordia suomalaista artisteista vain Bomfunk MC's on esiintynyt MTV:n gaalassa.
	Allisonin mukaan ”Uusista konserttitaloista mikään ei vedä vertoja Suomen Sibeliustalolle Lahdessa. Puisen kuoren sisällä istuminen tuntuu siltä kuin olisi ison mahtavan soittimen sisällä”.
	Esiintyvien artistien taiteelliset kunnianhimot ja alan teollisuusluonne eivät Mr Lordin mielestä ole ristiriidassa.
	"Meille tämä ei ole ikinä ollut minkäänlainen ongelma. Hyvinhän ne istuvat yhteen."
	Vertailunsa ykkössijalle Allison asettaa Lontoon Wigmore Hallin, jota seuraavat brittiläinen Glyndebournen ooppera, Dresdenin Semperoper ja Wienin Musikverein.
	Tuppurainen loi hyväntahtoisen, mutta välillä myös äksyn Röllin 1980-luvun puolivälissä. Metsässä asuva laulava peikko esiintyi aluksi satukasetissa, mutta eteni pian television 
	Useimmille artisteille pääsy esiintymään MTV:n gaalassa on urakehityksen kannalta mahdollisuus, josta ei kieltäydytä.
	lastenohjelmiin. Rölli-ohjelmia on tehty televisioon 55 jaksoa. Lisäksi Tuppurainen on tehnyt peikosta kaksi näytelmää.
	Taiteen keskustoimikunta myönsi Tuppuraiselle lastenkulttuurin valtionpalkinnon vuonna 2001. Tänä vuonna Rölli valittiin kaikkien aikojen Satusuomalaiseksi Yleisradion äänestyksessä. Toiseksi sijoittui pikku Myy ja kolmanneksi Rokka.
	Myös muut suomalaiset, kertaalleen keskeyttäneet ja super-rallisäännön perusteella maanantaina uudelleen startanneet Juha Salo ja Jari Ketomaa joutuivat jättämään kilpailun kesken. Salolta hajosi moottori ja Ketomaalta vaihdelaatikko.
	Rallin voitti Australian Cody Crocker, joka myös nappasi Aasian-Tyynenmeren rallimestaruussarjan voiton.
	Jadesoturi myyty yli 30 maahan
	(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2006)
	AJ Annilan ohjaama fantasiaa ja kung-fua yhdistävä elokuva Jadesoturi on saanut Suomen ensi-iltansa. Jadesoturi on ensimmäinen suomalainen elokuva, joka pääsee teatterilevitykseen myös Kiinassa.
	Selänteelle täyteen 500 NHL-maalia
	(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2006)
	Teemu Selänne iski 500. runkosarjamaalinsa NHL:ssä, kun Anaheim vieraili Denverissä Coloradon vieraana. Colorado voitti ottelun rangaistuslaukausten jälkeen maalein 3-2.
	Amerikkalaissäätiö palkitsi keramiikkataiteilija Riitta Talonpojan 
	Kalevalan inspiroima tarina yhdistää suomalaisen ja kiinalaisen mytologian, ja elokuvan tapahtumat kulkevat rinnakkain nykypäivän Suomessa ja muinaisessa Kiinassa.
	(Helsingin Sanomat 07.11.2006)
	Selänteestä, 36, tuli 36. NHL-pelaaja, joka ylitti 500 maalin rajan ja toinen suomalaispelaaja Jari Kurrin lisäksi. Tämä kausi on Selänteen 14. Pohjois-Amerikassa.
	Keramiikkataiteilija Riitta Talonpoika sai mittavan palkinnon. Kuvan teos "Siemen" on marakassi eli soitin ja puu-uunipoltettua keramiikkaa.
	Jadesoturi-elokuvan oikeudet on myyty jo ennakkoon yli 30 maahan. Määrä on suomalaisten pitkien fiktioelokuvien kansainvälisessä teatterilevityksessä merkittävä. Esimerkiksi Kiinassa elokuvaa näytetään 70 kaupungissa.
	NHL:ssä Selänne on edustanut neljää seuraa: Winnipegiä, Anaheimia, San Josea ja Coloradoa. Hän on ylittänyt kolme kertaa 50 runkosarjamaalin rajan yhdellä kaudella, tulokaskaudellaan 1992-93 (76 maalia) sekä kausilla 1996-97 (51) ja 1997-98 (52). Selänne on pelannut 982 ottelua NHL:ssä, Denverin peli mukaan lukien. Tällä kaudella Selänne on iskenyt jo kahdeksan maalia.
	Amerikkalainen keramiikkataiteen säätiö Maija Grotell Research Fund on myöntänyt palkinnon keramiikkataiteilija Riitta Talonpojalle. Maija Grotell Fellowship Award –palkinnon arvo on 15.000 dollaria.
	Elokuva sai maailman-ensiesityksensä Toronton kansainvälisillä filmijuhlilla syyskuussa.
	Säätiön edustaja, newyorkilaistaiteilija Jeff Schlanger luovutti palkinnon tiistaina Helsingissä.
	Timo Sarpaneva on kuollut
	(Taloussanomat 6.10.2001)
	Riitta Talonpoika (s. 1961 Lappeenrannassa) on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1989. Hän asuu ja työskentelee Fiskarsissa. Talonpoika suunnittelee ja toteuttaa työnsä valtaosin itse käsin dreijaten. Hänelle tunnusomaisia ovat monivärisesti käsinmaalatut käyttöesineet.
	Suomi kaasutteli enduron MM-kultaa
	Teollisesta muotoilustaan tunnettu Timo Sarpaneva on kuollut. Sarpaneva kuoli tänä aamuna 79-vuotiaana.
	(Yle Online 19.11.2006)
	Suomi täytti tavoitteensa ajamalla enduromoottoripyöräilyn MM-joukkuekultaa sunnuntaina Uuden-Seelannin Lake Taupossa päättyneessä kuuden päivän mittaisessa kisassa.
	Timo Sarpaneva on kansainvälisesti arvostettu kuvanveistäjä, suunnittelija ja professori, joka tunnetaan ennen kaikkea teollisesta muotoilustaan.
	Riitta Talonpoika on osallistunut useisiin yhteis- ja yksityisnäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla. Hän on perustajaosakas taidekäsityöliike Okra Oy:ssä. Taiteellisen työnsä ohella Riitta Talonpoika toimii opetustehtävissä, muun muassa keramiikkataiteen tuntiopettajana Taideteollisessa korkeakoulussa.
	Hän suunnitteli urallaan runsaasti klassikoiksi muodostuneita käyttöesineitä muun muassa lasista ja metallista.
	Suomen kautta aikojen seitsemäs joukkuemestaruus irtosi ylivoimaisella, lähes 13 minuutin erolla Ranskaan. Pronssia ajoi Espanja. Suomen aiemmat mestaruudet ovat vuosilta 1996, 1998, 1999, 2002, 2003 ja 2004.
	Sarpaneva oli syntynyt 31. lokakuuta 1926.
	Schjerfbeckin maalauksesta korkein hinta Lontoon Christiesillä
	- Mestaruus tuli tasaisen varmalla ja nopealla suorituksella, kuten oli suunniteltukin. Vaikka kelit vaihtelivatkin viikon aikana huonosta hyvään, niin suoritustasomme ei heilahdellut. Joukkueesta huokui hyvä yhteishenki ja itsevarmuus. Luotimme täysin toisiimme, korosti kunniakierrokselta palannut Aro.
	Maija Grotell Research Fund edistää keramiikkataidetta Yhdysvalloissa. Säätiö on nimetty suomalaissyntyisen, Yhdysvalloissa keramiikkataiteen opettajana työskennelleen taiteilijan Maija Grotellin (1899–1973) mukaan. Säätiö haluaa muistaa Grotellin kotimaata myöntämällä palkinnon suomalaiselle keramiikkataiteilijalle.
	(Helsingin Sanomat 01.11.2006)
	Helene Schjerfbeckin maalaus Ryöväri paratiisin portilla huudettiin tiistai-iltana kovimmalla hinnalla Christie'sin taidehuutokaupassa Lontoossa. Yksityinen henkilö osti vuonna 1925 maalatun teoksen lähes 940.000 eurolla.
	Suomi juhli Uudessa-Seelannissa MM-kultaa kuusikolla Juha Salminen, Petri Pohjamo, Samuli Aro, Mika Ahola, Jari Mattila, Marko Tarkkala.
	Christie'sin tiistainen huutokauppa Nordic Art and Design keskittyi pelkästään pohjoismaiseen taiteeseen. Myynnissä oli myös Albert Edelfeltin maalaus Syksyinen rantamaisema Haikossa, 1883. Maalauksen myyntihinnaksi tuli miltei 280.000 euroa.
	Suomalaiset rallikuskit keskeyttivät Kiinassa
	(Yle Online 27.11.2006)
	Suomalaiskuljettajien urakka päättyi keskeytyksen Aasian-Tyynenmeren rallisarjan ja samalla Kiinan sarjan päättäneessä kilpailussa Longyoussa Kiinassa. Jarkko Miettinen oli rallin päätösetapilla neljäntenä, kun hänen Mitsubishi-ajokistaan petti vetoakseli etapin ensimmäisellä erikoiskokeella.
	Lintuinfluenssan vaara ensi keväänä viimevuotista suurempi 
	Hyviä myyntihintoja huudettiin myös Asger Jornin nimettömästä maalauksesta, 1945, jonka hinnaksi tuli noin 550.000 euroa, sekä Vilhelm Hammershöin kahdesta maalauksesta, En unge Pige, som hölder af en kande, 1884, josta huudettiin 514.000 euroa ja Interiör, 1891, jonka hinnaksi tuli noin 480.000 euroa.
	(Helsingin Sanomat 25.11.2006)
	Lintuinfluenssan vaara Euroopassa ja Suomessa näyttää ensi keväänä jopa suuremmalta kuin viime keväänä.
	- Totta kai harmittaa, etenkin kun edelläni lähteneillä oli myöhemmin ongelmia. Mutta palkinnot jaetaan maalissa ja turha näitä on jossitella. Kilpailu oli erittäin vaativa pitkään jatkuneiden sateiden pehmitettyä tiet äärettömän liukkaaksi mutavelliksi. En ole koskaan ajanut näin hankalissa olosuhteissa, Miettinen kommentoi.
	Heinäkuun jälkeen tautia on tavattu linnuissa Afrikassa, Egyptissä ja Etelä-Venäjällä eli paikoissa, joiden yli muuttolintuja lentää Suomeen.
	Viimekeväiset varotoimet, kuten siipikarjan pitäminen sisätiloissa, aiotaankin toistaa Suomessa tulevana keväänä.
	Nuorisotutkija, valtiotieteen tohtori Jaana Lähteenmaa sanoo, että kyse on aidosta muutoksesta nuorisokulttuurissa.
	Tutkija Kati Heinonen-Tuomaalan käynnistämä hanke on osa tutkimusta, jossa on seurattu yli 10.000 suomalaisen naisen ja miehen kasvua ja kehitystä lapsuudesta myöhäisaikuisuuteen. Helsingin yliopiston mukaan hankkeen käytössä oleva aineisto on historiallisesti ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.
	Tautia aiheuttava H5N1-virus muuntuu edelleen, ja asiantuntijat seuraavat tiiviisti Kaakkois-Aasian tilannetta. Kiinassa leviää siipikarjassa viruksen haara, johon lintujen rokote ei tehoa. Indonesiassa taas todetaan jatkuvasti uusia ihmisten tartuntoja ja kuolemia. Niiden takia täytyy ehkä Suomenkin muuttaa tilaamansa ihmisten mallirokotteen koostumusta. Rokote valmistuu ensi tai seuraavana vuonna.
	Lähteenmaan mukaan nuorten juomista ei ole juuri tutkittu Suomessa laadullisesti 20 vuoteen, vain juotu viinan määrä on kiinnostanut. Siksi tutkijat eivät tiedä raittiustrendin todellisia syitä.
	Pääkaupunkiseudun päihdehuollon asiakkaista yhä useampi on nainen. Helsingin Sanomien tekemän selvityksen mukaan Espoossa päihdehoitoon tulevista kolmasosa on naisia. Neljä vuotta sitten osuus oli neljännes.
	Lukineuvoloihin tulvii asiakkaita
	(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2006)
	Tautiin on kuollut tänä vuonna ennätysmäärä ihmisiä eli 75. Kaikkiaan on varmistettu 258 ihmistartuntaa ja 153 kuolemaa vuoden 2003 jälkeen.
	Suomeen perustetuissa lukineuvoloissa on ensimmäisenä toimintavuotena ollut runsaasti asiakkaita. Käyntiaikoja neljän lukiasiamiehen puheille on joutunut odottamaan jopa kuukauden.
	Helsingissä ja Vantaalla naisten osuus on kasvanut 35 prosenttiin. Myös ikäihmisten juomisen lisääntyminen näkyy A-klinikoilla.
	Suomen huumeongelma yhä EU:n helpoimpia (Suomen Sillan Uutisviikko 46/2006)
	Leena Palotie USA:n tiedeakatemiaan
	Lukineuvolat pyrkivät auttamaan nuoria ja aikuisia, jotka ovat lukemis- ja kirjoitusvaikeuksistaan huolimatta selvittäneet koulunsa tavallisessa luokassa eivätkä erityisoppilaina. Muihinkin oppimisvaikeuksiin apua on tarjolla. Erilaisista oppimisvaikeuksista kärsiviä arvioidaan olevan noin 20-25 prosenttia suomalaisista.
	(Taloussanomat 11.10.2006)
	Suomen huumetilanne on selvästi helpompi kuin monien muiden maiden, osoittaa tuore EU:n huumeraportti.  Esimerkiksi Euroopassa suurta huolta herättävää kokaiinia on Suomessa käyttänyt prosentti alle 24-vuotiaista, kun Britannian ja Espanjan käyttäjämäärä on viisinkertainen. Vain amfetamiinin kulutus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa.
	Akatemiaprofessori Leena Palotie on kutsuttu Yhdysvaltain tiedeakatemian lääketieteen instituutin jäseneksi. Palotie on ensimmäisen suomalainen instituutissa. Yhdysvalloissa jäsenyyttä pidetään suurena kunnianosoituksena.
	Lukineuvoloita ja lukiasiamiehiä on Suomessa Helsingissä, Joensuussa, Tampereella ja Vaasassa.
	Helsingin yliopistossa ja Kansanterveyslaitoksella työskentelevä Palotie on yksi viidestä tänä vuonna valitusta ulkomaalaisesta jäsenestä. Muut kolme ovat britanniasta, ja yksi Ruotsista.
	Vuoden 2007 loppuun jatkuvalla hankkeella pyritään luomaan lukineuvoloille valtakunnallinen toimintamalli. Hanketta hallinnoi Opetushallitus. 
	Kannabis on edelleen EU-maiden yleisin huume. Joka viides aikuinen on käyttänyt sitä ainakin kerran ja 1524 -vuotiaista 344 prosenttia. Suomen luku on alle kymmenen prosenttia.
	Instituutin jäseneksi valitaan henkilöitä, jotka ovat tehneet merkittävää työtä lääketieteen, terveydenhoidon ja kansanterveyden edistämiseksi. Valintaa instituutin jäseneksi pidetään Yhdysvalloissa yhtenä suurimmista kunnianosoituksista lääketieteen ja terveydenhoidon alalla.
	Rahoitusta on saatu Euroopan sosiaalirahastolta ESR:ltä.
	Noin puoli miljoonaa eurooppalaista on korvaushoidossa heroiinin takia.
	Alkoholikuolemat lisääntyneet edelleen
	(Suomi.fi 01.11.2006)
	Suomen diabetesohjelmalle WHO:n palkinto
	(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2006)
	Palotie on sekä Suomen että Euroopan tiedeakatemian jäsen. Hän johtaa Suomen Akatemian Kansantautien genetiikan huippuyksikköä sekä pohjoismaista Nordic Centre of Excellence in Disease Genetics –huippuyksikköä.
	Alkoholikuolemat ovat lisääntyneet edelleen, Tilastokeskus kertoo.
	Suomen kansallinen diabetesohjelma DEHKO 2000–2010 on saanut maailman terveysjärjestön WHO:n lihavuudenehkäisypalkinnon. Valintaperusteluissaan WHO toteaa kehittämisohjelman olevan vertaansa vailla maailmassa.
	Alkoholi nousi viime vuonna työikäisten miesten yleisimmäksi kuolemansyyksi ohi sepelvaltimotaudin. Työikäisillä naisilla alkoholisyyt olivat lähes yhtä yleinen kuolemansyy kuin rintasyöpä. 
	Leena Palotie on vastaanottanut viime viikkoina sekä Fernströmin säätiön jakaman suuren pohjoismaisen palkinnon että eurooppalaisen Prix van Gysel -tiedepalkinnon.
	Viime vuonna alkoholisyihin kuoli kaikkiaan noin kaksi tuhatta suomalaista. Kuolleita oli noin 150 enemmän kuin edellisenä vuonna.
	Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohanke Dehkon 2D -hanke on viiden sairaanhoitopiirin, Kansanterveyslaitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja Diabetesliiton yhteishanke. Sitä vetää Diabetesliitto.
	Alkoholin käyttö lisää myös tapaturmaan joutumisen vaaraa ja on osallisena usein myös itsemurhissa. Erityisesti työikäisten miesten kaatumistapaturmien määrä on lisääntynyt viime vuosina. Itsemurhista vajaa kolmannes tehdään humalassa.
	Palkinto jaettiin torstaina WHO:n Euroopan lihavuudentorjunnan ministerikokouksessa Istanbulissa. Ohjelmaa on alettu toteuttaa myös muissa maissa.
	Eurooppalainen innovointi nytkähtää eteenpäin Espoossa (Digitoday 15.11.2006)
	Euroopan kilpailukyky ja innovatiivisuus ovat Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä teemoja. Osana Suomen puheenjohtajakauden virallista ohjelmaa julkistetaan ensi maanantaina eurooppalainen Living Labs –verkosto, jota kuvataan ensiaskeleeksi kohti uutta eurooppalaista innovaatiojärjestelmää. 
	Moni nuori ei käytä lainkaan alkoholia
	Tutkimus selvittää sikiöiden stressiä
	(Yle Online 27.11.2006)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2006)
	Raittiiden nuorten määrä lisääntyy jo kuudetta vuotta, kertoo Helsingin Sanomat.
	Suomessa alkaa tutkimushanke sikiöaikana koetun stressin vaikutuksesta psyykkiseen hyvinvointiin. Helsingin yliopiston kehityspsykologian tutkimusryhmä selvittää, onko äitien raskaudenaikainen stressi talvi- ja jatkosodan aikana vaikuttanut vauvoihin ja siten vaikuttanut heidän myöhempään psyykkiseen hyvinvointiinsa.
	Stakesin kyselyssä noin joka neljäs lukion ekaluokkalainen ilmoitti pidättäytyvänsä alkoholin käytöstä. Kuusi vuotta sitten samanikäisistä lukiolaisista raittiita oli 15 prosenttia.
	Lanseeraus tapahtuu Espoon Dipolissa järjestettävässä European Network of Living Labs: A Step towards a European Innovation System -konferenssissa.
	Konferenssiin osallistuu noin kolmesataa EU-maiden tutkimus-, teknologia- ja innovaatiopoliittista asiantuntijaa julkiselta sektorilta, tutkimuslaitoksista ja yritysmaailmasta. Paikalla on myös ministeritason alustajia tulevista puheenjohtajamaista sekä korkean ta
	Nuorten juominen vähenee, vaikka alkoholin kokonaiskulutus on jatkanut kasvuaan. Viime vuonna suomalaiset joivat viinaa puhtaaksi alkoholiksi muutettuna jo 10,6 litraa henkeä kohden.
	Tutkijat selvittelevät myös, onko sotalapsien erossa olo vanhemmistaan yhteydessä heidän psyykkiseen hyvinvointiinsa.
	Tutkimuksen ensimmäinen tavoite on selvittää, vaikuttavatko raskauden kesto ja vauvan syntymäkoko myöhempään hyvinvointiin.
	Kouluterveyskyselyn mukaan entistä harvempi kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalainen juo itsensä kaatokänniin kerran kuussa. Muutos on selvä kahden vuoden takaiseen.
	Euroopan komissio ylistää Suomen ja Hollannin kykyä tuhota roskapostia, mistä muiden EU-maiden pitäisi ottaa kiireesti mallia.
	son delegaatio Kiinasta, valtioneuvosto kertoo. 
	Helsingin alueella on tutkimuksen mukaan runsaasti tahoja, jotka tukevat innovaatioita ja erityisesti mobiilikehitystä. Näiden ansiosta Helsingissä voidaan tarjota avoimia ympäristöjä mobiilipalvelujen kehittämiseen ja testaamiseen. Muun muassa mobiili-tv-testialusta, Octopus-mobiilisovellusten testauspalvelu sekä RFID-testiympäristö ovat esimerkkejä mobiilipalvelujen kehittäjille tarjottavista testimahdollisuuksista. Suomesta mWatch-raportissa oli mukana kuusi mobiilipalvelua: TeliaSoneran mobiili-tv, Navicoren navigointiohjelmisto, Fonectan Finder-yhteystietohaku, Ilmatieteen laitoksen Weatherproof-sääpalvelu, Eniron puhelinluettelo sekä Finnairin check-in-palvelu. 
	Konferenssissa julkistettavaan eurooppalaiseen Living Labs -verkostoon kuuluu käynnistysvaiheessa kaksikymmentä toimijaa kuudestatoista Euroopan maasta. Mukana on myös yli sata aktiivista tutkijaa ja merkittävä joukko eurooppalaisia innovatiivisia yrityksiä. 
	Komissio julkaisi maanantaina informaatioyhteiskunnan toimintaa vaarantavasta roskapostista tiedoksiannon, jossa se kehottaa EU-maita ryhtymään tosissaan toimiin vaarallisten tietokoneohjelmien tuhoamiseksi ja virusten levittäjien kuriin panemiseksi.
	EU:n telekomissaari Viviane Reding on kyllästynyt jäsenmaiden antamiin poliittisiin sitoumuksiin tietokonerikollisten kuriinpanosta, sillä ne eivät ole johtaneet käytännön toimiin kuin aniharvassa EU-maassa.
	Living Labs keskittyy uusien tietoyhteiskuntapalveluiden, liiketoimintojen, teknologioiden ja markkinoiden kehittämiseen ja se asettaa ihmisen tuotekehityksen ja innovaatioiden keskiöön.
	Kyse ei ole komission mielestä aina edes rahasta, vaan tahdon puutteesta.
	Verkosto on osa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, jossa yritykset, viranomaiset ja kansalaiset yhteisvoimin luovat, kehittävät ja testaavat uusia palveluja, liiketoimintaa, markkinoita ja tekniikoita arjen ympäristöissä. 
	– Hollanti on 570.000 euron investoinneilla saanut roskapostin vähenemään jopa 85 prosenttia, sanoo Redingin puhemies Martin Selmayr.
	www.livinglabs-europe.com 
	Suomessa teollisuuden ja julkisen vallan yhteistyö on tuottanut Selmayrin mukaan erinomaista tulosta.
	Pääministeri palkitsi tietoyhteiskunnan parhaita käytäntöjä
	Pääministeri Matti Vanhanen julkistaa konferenssissa myös tuleville puheenjohtajamaille ja EU-komissiolle luovutettavan Helsinki-manifestin. Manifestissa nostetaan esille Lissabonin strategian tavoitteiden edistämiseen liittyvät konkreettiset toimenpide-esitykset, jotka on valmisteltu lokakuussa järjestetyn Networked Business and Government – Something Real for the Lisbon Strategy –konferenssin tulosten pohjalta.
	(Talouslehti.com 29.11.2006)
	–·Suomessa tietosuojaohjelmat ovat pudottaneet roskapostin määrän sähköpostiviesteissä 80 prosentista 30 prosenttiin, sanoo Selmayr.
	Pääministeri Matti Vanhanen palkitsi yhdessä liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen kanssa torstaina 23. marraskuuta tietoyhteiskunnan parhaita käytäntöjä.
	Roskapostin määrä on noussut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Vaikka valtaosa siitä tulee edelleen Yhdysvalloista ja Kiinasta, myös viisi Euroopan maata sijoittuvat kymmenen pahimman saastuttajan listalle.
	Kilpailun palkintosumma oli yhteensä 35 000 euroa. Kilpailussa jaettiin kunkin kilpailusarjan parhaalle tietoyhteiskuntakäytännölle 10.000 euron palkinto sekä yksi 5 000 euron erikoispalkinto. Kilpailusarjoja oli vuonna 2006 kolme: Uudet innovaatiot, Tehokkuus ja tuottavuus sekä Tietoturvan edistäminen ja soveltaminen.
	Suomalaisyrityksillä Euroopan parhaat nettisivut – tutkimus (Kauppalehti 23.11.2006)
	Kun Yhdysvallat tuottaa 22 prosenttia maailman roskapostista, Euroopasta siitä on peräisin 25 prosenttia.
	Suomalaisyrityksillä on keskimäärin parhaat yritysverkkosivut Euroopassa, kertoo ruotsalaisen viestintätoimisto Hallvarsson & Halvarssonin julkaisema tutkimus. 
	Roskapostista syntyi komission tiedonannon mukaan 39 miljardin euron kustannukset viime vuonna maailmassa. Saksassa kustannukset olivat 3,5 miljardia, Britanniassa 1,9 miljardia ja Ranskassa 1,4 miljardia euroa.
	Uudet innovaatiot -kilpailusarjassa palkittiin Kulutuskapula ry:n Kulutuskapula. Tehokkuus ja tuottavuus -sarjan voiton vei Verohallituksen Esitäytetty veroilmoitus. VTT:n Pk-yrityksen riskienhallinta voitti Tietoturvan edistäminen ja soveltaminen -sarjan. Kilpailun tuomaristo päätti lisäksi luovuttaa erikoispalkinnon A-klinikkasäätiön Päihdelinkille. Lisäksi kussakin kilpailusarjassa jaettiin kunniamaininnat.
	Energiayhtiö Fortum sijoittuu tutkimuksessa neljännelle sijalle Euroopan 165 suurimman yrityksen joukossa.
	Pohjoismaisessa vertailussa oli mukana 194 yritystä ja siinä konepajakonserni Metso sijoittuu toiselle, Fortum kolmannelle ja metsäyhtiö Stora Enso viidennelle sijalle. Seuraavilla suomalaissijoituksilla ovat Kesko ja TeliaSonera. Pohjoismaisen vertailun kärkisijan vei Danske Bank.
	Presidentti ojensi Innosuomi-palkinnon Silecsille (Digitoday 28.11.2006)
	Tasavallan presidentin valtakunnalliset Innosuomi-palkinnot jaettiin kolmannentoista kerran tänään Presidentinlinnassa. Voittajien joukossa oli muun muassa espoolainen Silecs Oy. 
	Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä yhteensä 79 käytäntöä. Parhaiden käytäntöjen palkitsemisen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä, edistää tietoyhteiskuntaan liittyvien hyvien käytäntöjen leviämistä koko yhteiskunnassa sekä kannustaa innovatiivisuuteen ja käytäntöjen jatkokehitykseen.
	Helsinki sijoittui Euroopan kärkikastiin mobiilipalveluiden vertailussa
	Silecsin polymeerimateriaaliteknologia parantaa muisti-, logiikka- ja digitaalilaitteiden suorituskykyä ja vähentää virrankulutusta.
	(Sektori.com 22.11.2006)
	Yhtiön materiaalit auttavat elektroniikkateollisuutta kehittämään entistä parempia matkapuhelimia, tietokoneita ja muita jokapäiväisiä elektroniikkalaitteita. Tuotteet yksinkertaistavat mikropiirien valmistusta prosessivaiheita vähentämällä, mikä siten alentaa tuotantokustannuksia ja lopputuotteiden hintaa kuluttajille. 
	Helsinki sijoittui kärkikastiin mWatch Europe –tutkimuksessa, jossa vertailtiin Euroopan 21 eri paikkakunnan mobiilipalveluja. mWatch-raportti arvioi Euroopan johtavia "mobiilikaupunkeja", joissa infrastruktuuri ja hallinto tukevat parhaiten palveluinnovaatioiden kehitystä. Vertailun ykköseksi nousi Tallinna, Helsinki sijoittui toiseksi. 
	Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen. Muut tuomariston jäsenet olivat tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto; tietohallintojohtaja Jouni Keronen, Fortum Oyj; toimitusjohtaja Tarja Virmala, Tietoalojen liitto ja toimitusjohtaja Reijo Svento, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry.
	Silecs kehittää myös optisia materiaaleja yhdessä näyttövalmistajien kanssa, tavoitteena parantaa taulutelevisioiden, monitorien ja matkapuhelinten kuvanlaatua.
	mWatch Europe on Living Labs Europen ja EU-rahoitteisen mClusters-projektin teettämä Euroopan laajuinen tutkimus eri alueiden mobiilipalveluiden nykyisestä tilasta ja käytöstä sekä alueiden valmiuksista kehittää näitä. Tutkimuksessa on arvioitu yhteensä 80 mobiilisovellusta eri puolilta Eurooppaa. "Helsingin alueella on vahvasti panostettu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön. Suomalaiselle yhteiskunnalle tyypilliset piirteet, kuten avoimuus ja luottamus, ovat avainasemassa myös uusien mobiilipalvelujen tutkimuksessa ja kehityksessä", Living Labs Europen toimitusjohtaja Jakob H. Rasmussen sanoo. 
	EU ylistää Suomea roskapostien tuhoamisesta (IT Viikko 28.11.2006)
	Yhtiöllä on tuotteiden ja teknologian ympärillä yli kolmekymmentä patenttia ja patenttihakemusta maailmanlaajuisesti. Silecs Oy on yksityisomistuksessa oleva kansainvälisten sijoittajien rahoittama yhtiö. 
	EU:n mallimaassa Suomessa roskapostin määrä sähköpostissa on Euroopan komission mukaan pudonnut 80 prosentista 30 prosenttiin yritysten ja viranomaisten yhteistyön avulla.
	Kilpailussa jaettiin viisi samanarvoista valtakunnallista Innosuomi-palkintoa ja kaksi kunniamainintaa.
	Muut palkinnon saaneet olivat:
	Näin turvatarkastus etenee sujuvasti
	- Suorakanava Oy, Pori: Rakentajille suunniteltu interaktiivinen verkkopalvelu 
	(Helsingin Sanomat 06.11.2006)
	- Suomen Tenava päiväkoti Oy, Espoo: Uudenlainen päivähoidon kokonaiskonsepti
	Lisätietoja
	Pakkaa jo kotona matkatavarasi siten, että sijoitat kaikki suuret nestepakkaukset, kuten tuliaisviinat, shampoot, hiuslakat ja terävät esineet ruumaan menevään matkalaukkuun. 
	www.helsinki-vantaa.fi/turvatarkastus 
	- Footbalance System Oy, Helsinki: Footbalance-tuote- ja palvelukonsepti yksilöllisesti muotoiltaville pohjallisille
	www.ilmailuhallinto.fi/matkustajienturva 
	Presidentti Haloselle kansainvälinen solidaarisuuspalkinto(Tasavallan presidentin kanslian tiedote, 01.11.2006)
	Käsimatkatavaroina kuljettamasi nestemäiset aineet on pakattava valmiiksi litran vetoiseen läpinäkyvään muovipussiin.
	- Solving Oy Ab, Pietarsaari: Raskaiden taakkojen räätälöity siirtojärjestelmä 
	Kunniamaininnan saivat:
	Pusseja sallitaan yksi kappale. Siihen sijoitetut hajuvesipullot, hiusgeelit tai hammastahnat eivät saa olla pakkauskooltaan desilitraa suurempia. 
	- Idean Research Oy, Espoo: Mobiili- ja telekommunikaatioalalla käyttäjäläheistä tutkimusta ja suunnittelua
	Tasavallan presidentti Tarja Halonen on valittu kansainvälisen Silver Rose –solidaarisuuspalkinnon saajaksi. Palkitsemisperusteissa korostetaan hänen työtään Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission puheenjohtajana sekä jatkuvaa toimintaa ihmiskasvoisen globalisaation edistämiseksi.
	- Tieto-Oskari Oy, Kajaani: Uusi rakenteiden kunnonvalvontajärjestelmä
	Lentokentän turvatarkastuksessa asetetaan läpivalaisuhihnalle erikseen päällystakki, pikkutakki tai jakku sekä käsimatkatavaraksi otettava laukku. Korut, kännykän, lompakon ja avaimet voi laittaa läpivalaistavan takin taskuihin. 
	Tiedotteen mukaan palkitut edustavat innovatiivisia yrityksiä, joita Suomen teollisuus ja palvelusektori tarvitsee. Tämän vuoden teemana oli "Osaaminen ja oivallukset palvelutuotteiksi". 
	Presidentti Halonen osallistuu palkintojenjakotilaisuuteen, joka järjestetään tiistaina 7. marraskuuta Euroopan parlamentissa Brysselissä. Palkinnon presidentti Haloselle luovuttaa Ison-Britannian varapääministeri John Prescott. Muita palkinnon saajia ovat Sudanin kidutuksen vastainen järjestö SOAT sekä israelilainen työntekijöiden oikeuksia puolustava järjestö Kav La O’ved. Kansainvälinen Solidar-järjestö myöntää Silver Rose –palkinnon vuosittain henkilöille tai järjestöille, jotka ovat toimineet sosiaalisen oikeudenmukaisuuden hyväksi.
	Nestepakkauksia sisältävä pussi, tietokone tai suuret sähkölaitteet on aseteltava erikseen muista matkatavaroista tarkastushihnalle. Tietokone on nostettava pois kantolaukusta.
	Kaikkiaan palkintoehdokkaina oli 222 yritystä, yhteisöä tai henkilöä. Iso osa ehdokkaista oli teknologiateollisuus-, ict- ja palvelutoimialoilta.
	Valtakunnallisten palkintojen lisäksi on jaettu maakunnalliset Innosuomi-palkinnot.
	Mikäli turvatarkastuksessa löytyy poistettavia esineitä, ne voi luovuttaa korvausta vastaan säilytettäväksi, siirtää kuljetettavaksi lentokoneen ruumassa tai luovuttaa turvatarkastajalle hävitettäväksi. 
	Marraskuun loppu harvinaisen leuto
	(Yle Online 27.11.2006)
	Presidentti Halonen vierailee Brysselissä myös Euroopan komissiossa ja tapaa komission jäsenet Margot Wallströmin ja Olli Rehnin. Lisäksi hän pitää puheen Solidar-järjestön yleiskokouksessa keskiviikkona 8. marraskuuta.
	Viikonloppuna syntyi uusia marraskuun lopun lämpötilaennätyksiä läntisessä ja pohjoisessa Suomessa.
	Lämpimintä oli Kauhavalla, jossa mitattiin sunnuntaina 10,5 astetta. Oulussa lämmintä oli 8,5 astetta, Rovaniemellä 7 astetta.
	Erkki Toivanen nimettiin Reilun kaupan lähettilääksi (STT 12.10.2006)
	Lumiraja vetäytyy nopeasti yhä pohjoisemmaksi leudon sään takia, vaikka marraskuun alussa lunta oli ajankohtaan nähden paksulti.
	Erkki Toivanen on valittu Suomen ensimmäiseksi Reilun kaupan lähettilääksi. Yleisradion ulkomaankirjeenvaihtajana tutuksi tullut Toivanen on laajasti arvostettu yhteiskunnallinen keskustelija, perusteli Reilun kaupan edistämisyhdistys valintaansa.
	Nyt lunta on enää Kainuussa, Koillismaalla sekä Itä-, Keski- ja Pohjois-Lapissa. Lapissa oli erittäin vähän lunta marras-joulukuun vaihteessa viimeksi vuonna 2000.
	Suomesta lähtiessäsi voit kuljettaa lentokoneessa mukanasi tarvitsemiasi lääkkeitä ja lääkintävälineitä, kuten insuliinipumppua. Resepti kannattaa aina olla mukana.
	Valtakunnallinen marraskuun loppupuolen lämpöennätys on 11,6 astetta Ahvenanmaan Jomalasta vuodelta 1994. Yli kymmenen asteen lämpötiloja on havaittu sitä ennen vuosina 1986 ja 1978. Tarkastelujakso alkaa vuodesta 1961.
	“Halusimme valita Reilun kaupan puolestapuhujaksi yhteiskunnallisen vaikuttajan, joka on reilun kaupan takana ja edistää Reilua kauppaa luontevasti omassa toiminnassaan”, valisti toiminnanjohtaja Tuulia Syvänen Reilun kaupan edistämisyhdistyksestä.
	Muoviset tai puiset sukkapuikot sekä virkkuukoukut ovat sallittuja. Muusta materiaalista valmistetut puikot on sijoitettava ruumaan. Päällysvaatteissa voi kuljettaa mukana yhtä tupakansytytintä tai tulitikkuaskia. Käsimatkatavaroissa tai ruumassa niiden kuljettaminen on kiellettyä.
	Toivanen perusteli sitoutumista tehtäväänsä sillä, että kehitysmaissa asuvia ihmisiä tulisi auttaa omaehtoisen kasvun ja talouskehityksen alkuun. Reilukauppa on tässä tehtävässä Toivasen mielestä avainasemassa.
	Tiukennetut turvaohjeet astuivat voimaan lentokentillä (Taloussanomat 06.11.2006)
	Matkustamossa ovat kiellettyjä kaikki terävät ja leikkaavat esineet, joiden terän mitta on yli kuusi senttiä. Niitä ovat esimerkiksi monitoimiveitsi, korkkiruuvi, taltta, ruuvimeisseli ja sakset. 
	Lentokentillä otettiin tänään käyttöön tiukennetut ohjeet nesteiden kuljettamisesta käsimatkatavaroissa.
	Erkki Toivanen on ensimmäinen Reilun kaupan lähettiläs Suomessa. Lähettilään valinnasta tehdään jokavuotinen perinne.
	Matkustaja voi viedä nesteitä mukanaan käsimatkatavaroissa lentokoneen matkustamoon enintään yhden desilitran kokoisissa pakkauksissa, joiden tulee mahtua yhden litran kokoiseen läpinäkyvään muovipussiin, joka läpivalaistaan. 
	Ruumaan on sijoitettava myös ampuma-aseet, patruunat ja niiden jäljennökset, kuten myös pamput, patukat ja yli 30 senttiä pitkät taskulamput.
	Suomen naiset ovat maailman kolmanneksi tasa-arvoisimpia 
	(Taloussanomat 21.11.2006)
	Isot urheiluvälineet kuten pesäpallo-, jääkiekko- ja golfmailat on pakattava ruumaan, samoin suksisauvat, biljardikepit, luistimet ja kalastusvälineet. 
	Helsinki-Vantaan lentokentällä uusiin määräyksiin on valmistauduttu lisäämällä henkilökuntaa sekä tuomalla lähtöauloihin pakkauspöytiä ja -pusseja nesteiden uudelleen pakkausta varten.
	Pohjoismaat sijoittuvat kärkeen World Economic Forumin sukupuolten tasa-arvoa käsittelevässä raportissa. Suomi on kolmas Ruotsin ja Norjan jälkeen.
	Lentokoneessa kokonaan kiellettyjä aineita ovat muun muassa räjähteet, kaasut, tulenarat nesteet, fosforia sisältävät suksivoiteet, ilotulitteet, valoraketit, syövyttävät ja hapettavat aineet, valkaisuaineet, peroksidit sekä tartuntavaaralliset ja radioaktiiviset aineet. 
	Eurooppalaismaista esimerkiksi Ranska löytyy vasta 70. sijalta 115 maan joukosta, ja Italia on niinkin heikolla tilalla kuin 77:s.
	Turvatarkastukset kestävät kuitenkin jonkin verran aiempaa kauemmin, joten kentälle kannattaa saapua hieman tavallista aiemmin. 
	Suomi 11. sijalla maailman elinolovertailussa
	Yksikään maa ei ole sveitsiläisen WEF-säätiön mukaan kuitenkaan täysin pystynyt kuromaan umpeen sukupuolten välistä kuilua.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2006)
	Profeetta Muhammedin pilakuvien piirtäjiin kohdistuneet uhkaukset tiputtivat viime vuoden ykkösen Tanskan yhdeksänneksitoista.
	Suomi on 11. sijalla torstaina julkaistussa YK:n kehitysohjelman UNDP:n inhimillisen kehityksen indeksissä. Listan ykkönen oli tänäkin vuonna Norja.
	Pohjoismaissakin tämä on onnistunut vasta 80-prosenttisesti. Hiukan yllättäen Suomessa eniten korjattavaa olisi koulutuksen tasa-arvoistamisessa.
	Yhdysvaltojen sijoitus on 53:s, kun se vielä vuonna 2002 oli 17:sta. Dramaattisen pudotuksen yhtenä syynä pidetään presidentti George W. Bushin hallinnon politiikkaa pitää epäilyttävinä kaikkia toimittajia, jotka kyseenalaistavat "terrorin vastaisen sodan". Suuri putoaja on myös Japani.
	Raportti mittaa elinoloja 177 maassa. Inhimillisen kehityksen indeksi koostuu eliniänodotuksesta, koulutustasosta, lukutaitoisten osuudesta ja kansantulosta asukasta kohti. Viime vuonna Suomi oli 13. sijalla.  Huonoimmat elinolot UNDP:n mukaan on Nigerissä.
	WEF huomauttaa, että Pohjoismaat ovat vahvoilla myös WEF:n julkaisemassa kilpailukykyraportissa.
	Ruotsi on ainoa maa, jossa on yhtä paljon mies- ja naisministereitä sekä –parlamentaarikkoja.
	Euroopassa huonoiten asiat ovat yleisesti entisissä Neuvostomaissa. Bolivia ja Bosnia sen sijaan nousivat 20 parhaan maan joukkoon.
	Muissa Pohjoismaissa naisten osuus näistä poliittisista paikoista on ainakin kolmasosa.
	Suomi pitää asemansa parhaassa luottoryhmässä (Helsingin Sanomat 14.11.2006)
	Viidentenä olevan Saksan ongelma on sukupuolten välinen suuri palkkakuilu. Työelämän epätasa-arvoisuus vetää samoin Italian ja Ranskan sijoituksia taaksepäin.
	"Valitettavasti mitään ei ole muuttunut lehdistön vapautta pahiten loukkaavissa maissa. Journalistit riskeeraavat yhä elämänsä ja vapautensa yrittäessään pitää meidät ajan tasalla", järjestö pahoittelee.
	Luottoluokituslaitos Standard & Poor's vahvisti tiistaina Suomen valtion pitkäaikaisen velan parhaaseen AAA-luokkaan. Kaksi muuta luottoluokittajaa Moody's ja Fitch Ratings ovat jo aiemmin luokittaneet Suomen parhaaseen ryhmään. 
	Venäjän 49. tilaa WEF kommentoi huomauttamalla, etteivät naiset ole yltäneet yhdellekään ministeripostille Venäjällä, ja parlamentaarikoista vain noin kymmenen prosenttia on siellä naisia.
	Reportterit ilman rajoja -järjestön lista perustuu kirjeenvaihtajien, journalistien, lakiasiantuntijoiden ja ihmisoikeusaktivistien arvioihin.
	Paras luottoluokitus tarkoittaa, että Suomi saa helposti lainaa kansainvälisiltä markkinoilta. Luottoluokituksen ansiosta myös lainan korot ovat matalammat kuin huonompiin luokkiin sijoitetuilla mailla.
	Myös USA:ssa ongelmana ovat naisten poliittiset mahdollisuudet, joissa Yhdysvallat on vasta 66. maa 115:n joukossa.
	Välimerenmaiden sijoituksia:
	Portugali, sija. 10.
	Turkki, EU:n ehdokasmaa, pitää tasa-arvoisuusrankingissa miltei perää 105. sijalla.
	Kreikka, sija 32.
	S&P piti käsityksensä Suomen taloudesta ennallaan, sillä Suomi on kuulunut sen luokituksessa ykköskastiin jo muutaman vuoden. 
	Italia, sija 40.
	Arabimaista parhaimmalle sijoitukselle yltää Kuwait 86:ntena.
	Espanja, sija 41.
	Israel, sija. 50.
	www.weforum.org/en/index.htm 
	S&P kiittelee Suomea vakauteen tähtäävästä talouspolitiikasta. Pitkällä aikavälillä rakennetyöttömyys ja väestön ikääntyminen kuitenkin hidastavat talouskasvua ja heikentävät julkisen talouden kestävyyttä.
	Turkki, sija. 98.
	Välimeren maiden sijoituksia:
	Suomi yhä maailman vähiten korruptoitunut maa (Helsingin Sanomat 06.11.2006)
	Espanja, 39. sija
	Portugali, 42. sija
	Kreikka, 65. sija
	Suomi jakaa yhdessä Islannin ja Uuden-Seelannin kanssa kärkisijan maailman vähiten korruptoituneiden maiden listalla, ilmenee Transparency International - järjestön maanantaina julkistamasta selvityksestä. 
	Malta, 70. sija
	Selvitys: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin maa (Kauppalehti 24.11.2006)
	Italia, 81. sija
	WWF: Suomalaisten ympäristörasitus maailman suurimpia 
	Suomi on tuoreen selvityksen mukaan Euroopan kilpailukykyisin maa. Bryssel on puolestaan Euroopan kilpailukykyisin alue. Sen sijaan suurin osa Euroopan unionin tuoreista jäsenmaista pärjää kilpailukykyvertailussa huonosti. Tiedot selviävät britannialaisen Sheffieldin ja yhdysvaltalaisen George Washington yliopiston tekemästä selvityksestä. 
	Asiantuntijoille ja liikemiehille suunnatussa kyselyssä on mukana 163 maata.
	(Helsingin Sanomat 24.10.2006)
	Tasaväkisen kärkikolmikon jälkeen vähiten korruptoituneiden maiden joukkoon lukeutuvat muun muassa Tanska, Singapore ja Ruotsi.
	Suomen ekologinen jalanjälki henkeä kohden on WWF:n mukaan suurimpia maailmassa energian kokonaiskulutuksen ja paperin ja puun kulutuksen vuoksi, kertoo WWF:n tiistaina julkaistu Living Planet -raportti.
	Korruptio vaivaa etenkin köyhiä valtioita. Kehnoin tilanne on Transparency Internationalin mukaan Guineassa, Irakissa, Burmassa ja Haitissa. 
	Kilpailukykyä mitattiin muun muassa selvittämällä, kuinka paljon maa tai alue investoi tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Siinä tarkasteltiin myös tuottavuutta, palkkoja, työttömyysastetta ja bruttokansantuotetta suhteessa väkilukuun. 
	Raportissa käytetään mittarina ekologista jalanjälkeä. Se mittaa muun muassa ihmisen kuluttamien uusiutuvien luonnonvarojen määrää suhteessa niiden uusiutumiskykyyn.
	Järjestö haastatteli myös 55 000 ihmistä 69 maassa selvittääkseen kansalaisten käsityksiä korruptiosta.
	Ihmiskunnan aiheuttama ympäristörasitus kasvaa koko ajan. Koko ihmiskunnan ekologinen jalanjälki on yli kolminkertaistunut 1960-luvun alusta lähtien.
	Pääkaupunkiseutu nappasi aluevertailussa toisen sijan. Tutkimuksen mukaan alue on verrattain pieni, mutta vaikuttaa vahvasti Suomen talouden kilpailukykyyn.
	Vain Kolumbian, Georgian, Hongkongin, Indonesian, Kenian ja Singaporen asukkaat arvioivat, että korruptio oli vähentynyt heidän maassaan viimeisen kolmen vuoden aikana. 
	1980-luvun lopusta lähtien ekologinen jalanjälki on ylittänyt planeettamme kapasiteetin. Edellisen raportin julkaisuajankohtana vuonna 2003 ylitys oli jo noin 25 prosenttia.
	Kolmessatoista maassa, joukossa muun muassa Intia ja Israel, yli puolet vastaajista arvioi, että korruptio oli lisääntynyt viime vuosina paljon.
	Suomalaiset Euroopan kolmanneksi lihavimpia (Helsingin Sanomat 15.11.2006)
	Suomi on lehdistönvapauden kärkimaa
	Suomalaiset ovat Euroopan kolmanneksi lihavimpia, kertoo BBC. Tieto perustuu Euroopan komission tilastoihin.
	Yleisesti negatiivisimman arvion maansa korruptiosta antoivat Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maiden vastaajat. 
	(Helsingin Sanomat 24.10.2006)
	Suomi on lehdistönvapauden kärkimaa. Reportterit ilman rajoja -järjestön tutkimuksessa ykkössijan jakavat Suomen kanssa Irlanti, Islanti ja Alankomaat.
	Kaikkein lihavimpia ovat maltalaiset ja kreikkalaiset. Hoikimpia ovat italialaiset ja ranskalaiset. 
	www.transparency.org 
	Välimerenmaiden sijoituksia:
	Keskivertokansalaiset ovat jonkin verran liian lihavia 20 EU-maassa. Suomen jälkeen lihavien listalla ovat Luxemburg, Unkari, Kypros, Liettua, Slovenia, Tanska ja Britannia.
	Espanja, sija 23.
	Sen sijaan Pohjois-Koreassa lehdistön vapautta rikotaan pahiten maailmassa. Journalistien oikeuksia poljetaan pahoin muun muassa Turkmenistanissa, Eritreassa, Kuubassa, Kiinassa ja Iranissa. Myös Venäjä on 168 maata käsittävän listan loppupäässä sijalla 147.
	Portugali, sija 26.
	Italia, sija 45.
	Kreikka, sija 54.
	Turkki, sija 60.
	Keksit säilyvät herkullisina pitempään: Aseta keksipurkkiin kaksi sokeripalaa ja sokeri kerää turhan kosteuden keksipurkista ja kekseistä. Sokeripalat eivät valitettavasti estä keksivarkaita tai joulutonttuja avaamasta keksipurkkia!
	Komissio suunnittelee aloittavansa ensi vuonna ohjelman liikalihavuuden taltuttamiseksi. Liikalihavuuden katsotaan kytkeytyvän lukuisiin terveysongelmiin, muun muassa sydänsairauksiin.
	Kvittenien kuoriin pistellään muutamia neilikoita ja hedelmien päälle kaadetaan punaviini ja sokeri. Omenien ylle ripotellaan kanelia. Uunivuoka siirretään varovaisesti uuniin, jossa lämpöä +200 C astetta ja annetaan paistua tunnin verran. Välillä voi kääntää omenapuolikkaat ympäri vuoassa. 
	Linus Torvalds ylsi Time-lehden sankarien joukkoon (Helsingin Sanomat 13.11.2006)
	Perunat säilyvät pussissa kauemmin sisällä: Aseta omena perunapussiin ja perunat kestävät ilman hometta ja kosteusvaurioita, kiitos siis omenan!
	Lopuksi hedelmäjälkiruoka nostetaan uunista ja kaiverretaan pienellä lusikalla kvittenien siemenkodat pois. Tarjoillaan uunihedelmät liemensä kera ja lisäksi suositellaan lusikallista vaniljajäätelöä tai paksuhkoa jogurttia (10 % rasvapitoisuus). Maukasta jälkiruokahetkeä!
	Suomalainen Linus Torvalds on kelpuutettu Time-lehden nimeämien sankarien joukkoon. Tänään maanantaina ilmestynyt Time on valinnut 60 vuoden sankarit sen kunniaksi, että lehti on vuodesta 1946 ilmestynyt vanhan mantereen painoksena.
	Metalliset työkalut työkalupakissa säilyvät uusina: Aseta pakkiin parisen hiilipalasta esim. grillihiiltä ja hiili kerää liian kosteuden työkaluista säilytyksen aikana. Ja ruoste pysyy kaukana!
	Sankareiksi on nimetty muiden muassa Nelson Mandela, Charles de Gaulle, Vaclav Havel, Helmut Kohl, Jean Monet, Margaret Thatcher, kuningas Juan Carlos, The Beatles, Pablo Picasso, Maria Callas, Sofia Loren, Juri Gagarin ja prinsessa Diana.
	Mustikkatalkkunahyve
	Kristallikruunut saadaan säihkyviksi: Valmistetaan seos 1 desilitrasta etikkaa ja 1 desilitrasta vettä. Seoksessa kastetaan puhdistusliina ja puserretaan kuivaksi ja pyyhitään valaisimen kristalli- ja metalliosat. Seosta ei kannata kokeilla valaisimen sähköliittimiin!
	2 dl erikoiskermaa
	1-2 rkl sokeria
	1 tölkki maitorahkaa tai rasvaista jogurttia (10 %)
	Näiden menneiden ja nykyisten suuruuksien joukossa on myös Linus Torvalds. Peter Gumbelin kirjoittamassa henkilökuvassa käydään läpi Torvaldsin elämänvaiheet ja saavutukset avoimen Linux-käyttöjärjestelmän kehittäjänä. Torvaldsia luonnehditaan todelliseksi vallankumoukselliseksi.
	vähän maitoa
	40 g talkkunajauhoja
	Kun flunssa iskee (kreikkalaisten tuntema versio) ja tehojuoma valmistetaan seuraavasti:
	sitruunan mehua
	2 dl mustikkaa (joko tuoretta tai pakastettua survottuna)
	1/3 osaa whiskyä (merkillä ei ole väliä)
	Torvalds on Time-lehden nuorimpien sankarien joukossa.
	1/3 hunajaa
	Vatkataan erikoiskerma vaahdoksi. Sekoitetaan aineet keskenään, lisää maitoa tarpeen mukaan.
	1/3 tuoretta sitruunasta puristettua mehua
	Aineosat sekoitetaan voimakkaasti lasissa tai tehosekoittimen avulla. Nautitaan saman tien ja jäädään odottamaan vaikutusta! Mikäli tehojuoma ei välittömästi tehoa oloon niin valmistetaan toinen annos, samat aineosat! Hyvästi flunssa!
	Isyysneuvolan perustajasta Vuoden Isä
	Hyveen voi valmistaa myös puolukasta tai punaherukoista.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2006)
	Vuoden Isäksi on valittu oululainen psykiatri ja perheterapeutti Hannu Säävälä. Kahden lapsen isä on ollut perustamassa Suomen ensimmäistä isyysneuvolaa Ouluun sekä käynnistänyt siellä mieskaveritoimintaa lapsille, joiden jokapäiväisestä elämästä puuttuu miehen läsnäolo.
	Vaalea glögi
	5 dl omenatuoremehua
	Ruokapalsta
	Ulkosuomalaisen niksinurkka
	Toimitus surffaili Internetissä
	1 dl maustelientä
	sokeria
	100 tuntia puheaikaa Kreikan sisällä ja ulkomaille paikallispuhelun hintaan! www.viva.gr 
	tilkka punssia tai kirkasta viinaa tai rommia
	kuorittuja manteleita rusinoita 
	Säävälä on myös yksi isyyspakkaukseen kuuluvan Isän Kirjan kirjoittajista, ja hän on tehnyt vuosia väkivallan vastaista työtä. Väitöskirjansa hän teki isä-poikasuhteesta.
	sitruunaviipaleita
	Joulupukin kirje lähetetään Napapiirin postileimalla leimattuna, ja sen voit tilata mihin tahansa osoitteeseen kaikkialle maailmassa.
	Pane lasien pohjalle mantelit, rusinat ja tilkka alkoholia mikäli haluat. Kuumenna mehu ja mausteliemi höyryäviksi. Kaada laseihin.
	Vuoden Isä -palkinto myönnettiin lauantaina ensimmäistä kertaa. Palkitun valitsi sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen (sd.). Ehdokkaista antoivat arvionsa sosiaali- ja terveysministeriö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Väestöliitto, Miessakit sekä Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis.
	Mauri Kunnaksen kuvittama kirje ja postikortin kokoinen vuoden 2007 seinäkalenteri lähetetään joulupostimerkillä varustetussa Kunnaksen hahmoilla kuvitetussa kuoressa. Suomeen menevät Joulupukin kirjeet on tilattava viimeistään 15.12.; ulkomaille menevät viimeistään 6.12.2006, ja se maksaa 7 euroa osoitteelta.
	Mausteliemi:
	1 dl vettä
	2 palaa inkivääriä
	2 kanelitankoa
	40 kokonaista neilikkaa
	2 rkl kokonaista kardemummaa
	www.posti.fi/postimerkkikeskus/pukinkirje/pukinkirje.htm 
	2 dl rusinoita
	Mittaa kaikki aineet kattilaan ja keitä hiljalleen noin tunnin ajan. Jäähdytä seos ja siivilöi. Säilytä jääkaapissa.
	Talvihedelmiä uunissa 
	Eduskunnan uudistetut internet-sivut on avattu. Uutta ovat sisältörakenne, hakupalvelut sekä visuaalinen ilme. 
	(kvittenit ja omenat sylikkäin uunivuoassa)
	Reseptiin tarvitaan:
	www.eduskunta.fi 
	3-4 kokonaista kvitteniä (kreik. Kidoni)
	– Eduskunta 100 – vuotta
	3-4 hapahkoa omenaa
	http://uutisruutu.eduskunta.fi/Resource.phx/ek100/index.htx 
	Punaviiniä läikähtää vaatteelle: Tuoreen tahran ylle kaadetaan valkoviiniä, punainen väri häviää välittömästi ja vaate voidaan pestä normaalisti pesukoneessa.
	1 juomalasillinen edullista punaviiniä
	1 juomalasillinen hienoa sokeria
	– Eduskunnan historia
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