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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvää alkanutta uutta vuotta lukijat,
Joulu ja vuodenvaihde ovat taas takana, samoin mitä kummallisin Suomen talvi.
Olin tammikuussa käymässä synkässä, lumettomassa Suomessa. Olin niin iloinen etukäteen, kun pitkästä aikaa pääsen talvella
Suomeen ja mikä pettymys; ei lunta mis-
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Pankkiyhteys:
Alpha Bank, 703-00-2310-010761
IBAN: GR9301407030703002310010761, SWIFT: CRBAGRAAXXX
Suomi-koulun opettajat:
Riitta Douhaniaris
Sari Asimoglou
Marjut Katoniemi-Kutsuridis
Suomi-kirjaston hoitaja:
Päivi Pulkki-Georgopoulou

sään.
Minua oli pyydetty pitämään puhe Suomi 90
– juhlavuoden avajaisissa Finlandia-talolla
tammikuun alussa.
Kun ohjelma Finlandia-talolla alkoi, mietin
mitä minä teen täällä, pitämässä puhetta yli
1.500 ihmiselle, ja jännitys alkoi kasvaa! Kädet hikosivat ja polvet tärisivät kun ohjelma
eteni ja oma vuoroni läheni. Jokin ihme kuitenkin tapahtui ja jännitys hävisi juuri ennen
kuin oli aika astua lavalle yhdessä Umayya
Abu-Hannan, Israelista Suomeen muuttaneen palestiinalaisen, kanssa.
Puheemme aihe oli Suomi kuva läheltä ja
kaukaa ja se oli jaettu neljään osaan - kieli,
koti, rakkaus ja me - joista vuoronperään
puhuimme Umayyan kanssa.
Kieleni ei mennyt solmuun, niin kuin minulle
yleensä käy, ja puhe sujui kohtalaisen hyvin.
Kiitos kaikille puheesta kiittämään tulleille –
se lämmitti mieltä!
Kiitos myös Suomi-Seuralle, osoittamastaan
luottamuksesta minua kohtaan!
Suomi siis viettää 90-vuotisjuhliaan, mutta
niin juhlii tasavuosia myös meidän ulkosuomalaisten kaksi ”ylimääräistä kotia”, kuten
puheessani mainitsin. ”Helsingissä toimiva
Suomi-Seura ry, joka äidillisesti hoivaa ja
auttaa meitä”, täyttää 80 vuotta sekä ”Ulkosuomalaisparlamentti, joka isällisesti ajaa
meidän asioita täällä kotimaassamme” täyttää 10 vuotta.

puh. 2310 446867
puh. 23920 63143
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puh. 2310 950879

Eduskuntavaalit 2007
Ennakkoäänestys suoritetaan ulkomailla
keskiviikosta lauantaihin 7.-10.3.2007.
Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on
asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutensa voi halutessa tarkistaa maistraateista
tai niiden palveluyksiköistä.
Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys
henkilöllisyydestään. Hänen tulee esittää
passi tai muu vastaava valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja
Väestörekisterikeskus lähettää henkilökohtaiset ilmoitukset äänioikeudesta niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Tämä ilmoitus on syytä ottaa
mukaan äänestyspaikalle. Ilmoituskortista näkyy mm. se, missä vaalipiirissä
asian-omainen on äänioikeutettu eli
minkä vaalipiirin ehdokkaita hän voi äänestää.
Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan ole esteenä äänestämiselle. Ilmoituskorttia ja/tai sen sisältöä voi tiedustella maistraateista, joiden yhteystiedot
löytyvät
internet-osoitteesta
www.maistraatti.fi.
Ennakkoäänestyspaikat Kreikassa
löydät tiedotteen kohdasta ”Ateenan
suurlähetystö tiedottaa”
Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilta
www.vaalit.fi joista löytyy myös muiden
maiden ennakkoäänestyspaikat tai ulkoministeriön nettisivuilta www.formin.fi.

Kuvassa vasemmalta (ylärivi) Jaana Karhunen, Riitta Douhaniaris, Despina Tzounopoulu, Mikis
Douhaniaris, Aleksis Bresas, (alarivi) Nikos Bresas, Ira Douhaniari, Elisa Vlahopoulou.
Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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Meillä ulkosuomalaisilla on siis kolminkertainen syy juhlia!
Seuramme yleiskokous on taas pidetty. Seuramme on aktiivinen ja niin kuin toimintakertomuksesta kävi ilmi, oli seuramme mukana
viime vuonna todella monessa tapahtumassa. Kiitos siitä kuuluu kaikille seuramme aktiivisille jäsenille!
Johtokunnan puolesta haluan esittää kiitokset siitä että sama johtokunta valittiin jatkamaan tehtäväänsä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään taas myös Thessalonikissa. Toivonkin
että mahdollisimman moni tulisi äänestämään!
Oikein hyvää kevättä teille kaikille, missä
sitten olettekaan!

Marko Suomalainen
Puheenjohtaja

Seuran ja jäsenten toimintaa
Adventtikirkko 2.12.2006
Vapaassa kreikkalaisevankelisessa kirkossa
pidettiin adventtijumalanpalvelus 2.12.2006
ja tilaisuudesta vastasi Rodoksen turistipappi
Erkki Ranta.
Läsnä oli myös kanttori Anna Tokola, joka
säesti kirkkoharmoonilla kauniita joululauluja, joita laulettiin yhdessä.
Erkki Ranta valotti kuulijoita rakkaiden joululaulujen mielenkiintoisista syntymätaustoista.
Lämminhenkisen tilaisuuden jälkeen nautittiin kirkkokahvit kauniin ja valoisan kirkkosalin lämpiössä. Kirkkokahvit ja pullat tarjosi
ystävällisesti kirkon toiminnanjohtaja Dimosthenis Katsarkas.
Adventtikirkko toteutettiin yhteistyönä Pireuksen Merimieskirkon ja seuran nimissä.
Vierailut
Rodoksen turistipappi Erkki Ranta ja puolisonsa Riitta saapuivat pikavierailulle Thessalonikiin 2.12.2006. Pariskunnan mukana saapui myös turistikanttori Anna Tokola. Yksipäiväiseen vierailuun sisältyi käynti Thessalonikin Suomi-koululla, tutustuminen Thessalonikin arkeologiseen museoon, lyhyt kävelykierros kaupungin jouluaukiolla (Aristotelous-aukio avautui samana päivänä yleisölle)
ja Adventtikirkkotapahtuman toteuttaminen
Vapaassa kreikkalaisevankelisessa kirkossa,
osoitteessa A.Fleming 42 (Itäinen Thessaloniki , Hippokrateen sairaalan lähellä).
On syytä mainita, että Rodoksen turistipappi
Erkki Ranta on teologian tohtori, jonka tutkimusaiheena on Qumranin eli Kuolleen meren
tekstilöydöt. Puoliso Riitta Ranta on kuvataiteilija.
Pohjois-Kreikan suomalaisten tapaaminen ja
seuran pikkujoulut
Seuran perinteiset pikkujoulut ja PohjoisKreikan suomalaisten tapaaminen toteutettiin yhteistapahtumana lauantaina 9.12.2006
tavernassa “1901” Thessalonikissa. Ateenan

Suomen suurlähetystö ystävällisesti tuki tapahtumaa lähettämällä kutsukortit.
Virallisen ohjelman aloitti illan emäntä Outi
Holopainen, joka toivotti juhlaväen tervetulleeksi.
Edelleen seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen piti puheen sekä kuluneesta seuran toimintakaudesta että Suomi-Seura ry:n
toiminnasta. Varapuheenjohtaja Jaana Karhunen jatkoi pitämällä esitelmän Ulkosuomalaisparlamentista.
Vastaavasti suurlähettiläs Ole Norrbackin
juhlatervehdys luettiin läsnäolijoille ja lopuksi Pireuksen Merimieskirkon sosiaalikuraattori Kristina Sandberg-Peppas johdatteli kuulijat Merimieskirkon toimintaan Kreikassa.
Puheiden jälkeen oli aika joulurunojen lausunnalle ja yhteislaululle. Glögin ja pipareiden nautiskelua seurasi ohjelmassa muutama leikkimielinen yleisökisa ja älyjumppaa
tietokilpailun muodossa. Ilta huipentui vielä
joulupukin saapumiseen Suomen Lapista.
Lopuksi nautittiin jouluinen ateria hyvässä
seurassa. Paikalle oli saapunut mukava määrä Suomen ystäviä läheltä ja kaukaa – Thassokselta ja Pireuksesta saakka. Läsnä oli
myös Thessalonikin kunniakonsuli Ioannis
Kasazis.
Thessalonkin Suomi-koulu on saanut kirjalahjoituksen
Thessalonikin Suomi-koulun johtokunta ja
opettajat kiittävät lämpimästi saadusta kirjalahjoituksesta Pireuksen Merimieskirkkoa ja
etenkin sos.kuraattori Kristina SandbergPeppas’ta. Kirjalahjoitus saapui Thessalonikiin Kristina Sandberg-Peppas’in mukana
9.12.2006, jolloin vietettiin Pohjois-Kreikan
suomalaisten tapaamista ja seuran pikkujoulujuhlaa. Uudet lastenkirjat on sijoitettu koulun kirjastoon, josta Suomi-koulun oppilaat
voivat niitä lainata.
Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlat
Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlat pidettiin sunnuntaina 17.12 Suomi-koulun tiloissa.
Suomen Eduskunnan
Thessalonikissa

100-vuotisnäyttely

Suomen suurlähetystö yhdessä Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran kanssa järjesti Suomen
Eduskunnan 100-vuotisnäyttelyn Thessalonikin kansainvälisellä lentokentällä.
Näyttelyn avasi Suomen suurlähettiläs Ole
Norrback ja se oli avoinna 18.12.2006 –
02.01.2007
Keilailukilpailu
Pohjois-Kreikan 5. vuosittainen keilailukilpailut järjestettiin sunnuntaina 28.1.
Kilpailuun oli perinteisesti kutsuttu kaikki
Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen sekä
kreikkalaisia jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua seuran toimintaan.
Keilailukilpailussa pidettiin lasten, nuorten ja
aikuisten sarja ja kaikki pelaajat suorittivat
harjoituskierroksen jälkeen yhden pelikierroksen jonka pistetulos ratkaisi voittajat.
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Lastensarjan voitti Ira Douhaniari, pistemäärällä 113, toiseksi tuli Nikos Bresas, pistemäärällä 90, ja kolmanneksi Elisa Vlahopoulou, pistemäärällä 79.
Lastensarjan voittaja sai makeispussin. Lisäksi sarjan kolme ensimmäistä saivat sijoituksistaan kunniakirjat.
Nuortensarjan voitti viime vuoden tapaan
Aleksis Bresas, tänä vuonna pistemäärällä
105, toiseksi tuli Miksi Douhaniaris. Sarjassa
ei ollut useampia pelaajia, joten kolmatta sijaa ei tullut.
Aikuistensarjan voitti tänä vuonna seuramme puheenjohtajan vaimo, Despina Tzounopoulou, pistemäärällä 105, toiseksi tuli Riitta
Douhaniaris, pistemäärällä 92, sekä kolmanneksi Jaana Karhunen, pistemäärällä 89.
Aikuisten- ja nuortensarjojen voittajille luovutettiin kiertopalkintoina puiset keilat, aikuisten sarjan voittajalle normaalikokoinen ja
nuorten sarjan voittajalle pienempi. Lisäksi
molemman sarjan kolme ensimmäistä saivat
sijoituksistaan kunniakirjat.
Kiertopalkintokeiloihin poltettiin taas kolvilla
voittajien nimet. Voittajat luovuttavat kiertopalkinnot ensi vuoden keilailukilpailuissa uusille voittajille. Jos sama henkilö voittaa keilan kolme kertaa peräkkäin, hän saa sen
omakseen.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen
yleiskokous
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran sääntömääräinen säännöllinen yleiskokous pidettiin
11.02.2007, alkaen klo 11.00, tavernan
“1901” tiloissa, Thessalonikin keskustassa.
Läsnä oli 9 maksanutta jäsentä.
Kokouskutsu postitettiin kaikille jäsenille, joita vuoden 2006 lopussa oli 25.
Yleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan SuomiSeuran puheenjohtaja Marko Suomalainen,
joka totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
Edelleen seurasi kreikkalainen perinne eli
“vasilopitan leikkaus”. “Flouri” eli onnenkolikko löytyi jäsen Riitta Douhaniariksen pullaviipaleesta, joten perinteen mukaan seura toivottaa onnekasta vuotta kolikonomistajalle.
Riitta Douhaniaris sai lisäksi illalliskortin kahdelle tavernan emännältä eli rva Efrosinilta.
Seuraavaksi yleiskokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Riitta Douhaniaris ja sihteeriksi Marjut Katoniemi-Kutsuridis.
Kokouksessa käsiteltiin seuran toimintakertomus kaudelta 2006-2007 ja edelleen käsiteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelma kaudelle 2007-2008.
Kauden 2007-2008 toimintasuunnitelmaehdotus hyväksyttiin ja sen mukaan:
- seuran kirjastotilassa jatketaan kirjojen lajittelua hyllyihin
- Seuran tilaisuuksista päätettiin seuraavat:
o kuukausitapaamiset muutetaan kiertoluontoiseksi jäsenten (aakkosjärjestyksessä) kesken, jäsenet vastuussa tapaamispaikasta, viisi kokoontumiskertaa vuodessa: maalis-, huhti-, touko-,
loka- ja marraskuu. Tapaaminen kuun
ensimmäinen sunnuntai – ajalla ei väliä, joko aamu tai ilta. Tapaamisiin toivotaan suomea puhuvia paikalle. Vuorotteleva vastaava ilmoittaa sähköpostilla viikkoa ennen tulevan tapaamisen
ajankohdan ja paikan.
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- osallistuminen Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille
- kirjaston avajaiset
- adventtikirkko yhteistyönä Suomen Merimieskirkon kanssa
- pikkujoulut
- keilailukilpailut
- Seuran tiedote Venttiili tulee ilmestymään
neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-,
syys- ja marraskuu). Vastaavasti Varaventtiili-kuukausitiedote ilmestyy 10 kertaa vuodessa (paitsi heinä- ja elokuu) ja
se toimitetaan vain jäsenille.
- Helmikuun apurahaa Suomi-Seura ry:ltä
päätettiin anoa seuran nettisivujen tekemiseen.
Rahastonhoitaja Päivi Pulkki-Georgopoulou
tiedotti kokousväkeä tilivuoden 2006 tuloista
ja menoista. Valvovan toimikunnan jäsenet
Sari Asimoglou ja Päivi Voutilainen vahvistivat seuran tilinpäätöksen tarkistetuksi. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden seuran
johtokunnalle koskien vuoden 2006 tilinpäätöstä.
Edelleen hyväksyttiin tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2007. Seuran liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää samana, eli liittymismaksu on € 30 ja jäsenmaksu € 20. Jäsenmaksu tulee maksaa seuran pankkitilille
ALPHA BANK: 703-00-2310-010761 tai maksun voi hoitaa suoraan rahastonhoitajalle
Päivi Pulkki-Georgopouloulle. Jäsenmaksut
on maksettava 30.04.2007 mennessä ja
pankkiin maksettaessa on ehdottomasti mainittava maksajan nimi.
Seuraavaksi valittiin seuran johtokunta ja
johtokunnan jäseniksi valittiin uudestaan
kaksivuotiskaudelle Marko Suomalainen (puheenjohtaja), Jaana Karhunen (varapuheenjohtaja), Marjut Katoniemi-Kutsuridis (sihteeri), Päivi Pulkki-Georgopoulou (rahastonhoitaja) ja Outi Holopainen (jäsen). Johtokunnan varajäseneksi valittiin Riitta Douhaniaris.
Edelleen valittiin Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran valvovan toimikunnan jäseniksi Rauni
Puurunen ja Päivi Voutilainen. Varajäseneksi
valittiin Johanna Rounio.
Lisäksi valittiin Venttiilin toimituskunta, jossa
jatkavat Marko Suomalainen ja Marjut Katoniemi-Kutsuridis. Vastaavasti Varaventtiilin
toimituskuntaan valittiin Marko Suomalainen
ja Päivi Pulkki-Georgopoulou.
Seuraavaksi oli vuorossa aloitteiden käsittely. Seuran pikkujoulujen luonteesta keskusteltiin ja pitopaikasta otetaan vastaan ehdotuksia syyskuun 2007 loppuun mennessä.
Kokous päätti, että pikkujoulujen ateria tulisi
olla lihaa, ohjelmatarjontaa tulisi olla ja kuluva 2007 on juhlavuosi (Suomi 90 vuotta!) ja
illalliskortin hinta noin € 20 jäsenille.
Ulkosuomalaisparlamenttia (USP) ja siihen
liittyviä asioita esitteli seuran USP – vastaava
Jaana Karhunen. Ulkosuomalaisparlamentin
seuraava, viides varsinainen istunto järjestetään Helsingissä Finlandia-talossa 10.-11.
syyskuuta 2007. Istunto on samalla USP:n
10-vuotisjuhlaistunto. Seuran virallisena
edustajana lähtee istuntoon Jaana Karhunen
ja vastaavasti Thessalonikin Suomi-koulua
edustamaan lähtee Marko Suomalainen.
Seura on asettanut alueemme varapuhe-

miesehdokkaaksi syyskuun 2007 yleiskokoukseen Jaana Karhusen.
Lopuksi käsiteltiin muut asiat. Jäsen Outi Holopainen esitteli Ateenassa syyskuussa 2007
järjestettävää Satu-festivaalitapahtumaa, johon toivotaan seurastamme osanottajia. Perustettiin toimikunta, vetäjänä Outi Holopainen, jonka tehtävänä on valmistella ohjelmaehdotus (kansanperintöä koskevaa satuaineistoa) festivaaleja koskien. Toimikunta
kokoontuu 18.02.2007 seuran kirjastotiloihin.
Seuran johtokunta kiittää kaikkia yleiskokoukseen saapuneita jäseniä sekä tavernan
“1901” emäntää Efrosini Georgopoulua onnistuneen kokouksen järjestelyistä tavernan
tiloissa.
Kreikan opetusministeriöltä 20.000 euron
lahjoitus Joensuun yliopiston teologian laitokselle Kreikan kielen vahvistamiseen

(Suomen Ortodoksinen Kirkko, Ortodoksisia
uutisia 30.01.2007)

Kreikan suurlähettiläs Dimitri Loundras vieraili Joensuun yliopistossa tiistaina 30.1.
Suurlähettiläs tutustui muun muassa Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian koulutusohjelman tarjoamaan kreikan kielen
sekä soveltavan kasvatustieteen laitoksen
ortodoksisen uskontodidaktiikan opetukseen.
Kreikan opetusministeriö on myöntänyt
20.000 euroa kreikan kielen vahvistamiseksi
Joensuun yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Tällä hetkellä opetusohjelmaan kuuluvat Uuden testamentin kreikan, liturgisen
reikan ja nykykreikan kurssit. Opetusohjelmaa tullaan kehittämään tulevaisuudessa.
Lukijoille tiedoksi:
Kreikkaa Joensuun yliopistossa opettaa seuramme jäsen Ioannis Lampropoulos.

kia kevään ja kesän aikana lisää uusia
dvd:eitä ja lautapelejä.
Koulutilat
Toinen luokkahuoneemme (leikkiryhmä +
5.-6. lk) Kalamarian koululla on nykyään ko.
koulun varastotila, jonne on kertynyt pino
vanhoja pulpetteja ym. Totesimme tilan vaaralliseksi ja täysin sopimattomaksi opetustilaksi. Rehtori onkin jo antanut meille luvan
käyttää muita luokkia, joten siirrymme meille
tarjottuihin tiloihin heti.
Poissaolot
Muistutetaan, että poissaolo Suomi-koulustakin vain sairaustapauksissa tai muun vakavan syyn takia. Poissaolosta tulee ilmoittaa
opettajalle edellisenä päivänä tai kouluaamuna aikaisin. Johtokunta päätti, että oppitunnit pidetään, vaikka paikalla olisi vain yksi
oppilas ja että opettajille maksetaan suunnitelluilta opetuskerroilta normaali palkka,
vaikkei tunnit toteutuisikaan.
Kevätretket
Päätettiin, että leikkiryhmä ja 1.-2. lk retkeilee esim. lähipuistoissa ja isommat saavat
päättää retkikohteensa hieman myöhemmin.
Yhteisellä päätöksellä todettiin ”Waterland” –
vesipuiston olevan sopimaton retkikohde.
Jotkut ryhmät keräävät jo retkirahoja ja pienimmät ottavat sitten kyseisenä päivänä tarvittavan summan mukaan retkelle.
Kevään tunneista
Pääsiäisloman takia Suomi-koulutunteja ei
ole 7.4. eikä 14.4.2007
Suomi-koulun lasten kirjoitelmia
Laiskurin päivä

Matilda Bletsa, 8 v

Thessalonikin Suomi-koulu tiedottaa
Thessalonikin Suomi-koulun johtokunta kokoontui sunnuntaina 4.2.2007. Kokouksen
aikana esille tulleita asioita mm:
Talousasioista
• Opetushallituksen apuraha täksi lukuvuodeksi oli pienempi kuin viime vuonna, joten pyritään järjestämään varojen hankintaa mm. kirpputorin merkeissä (lauantaina 5.5.2007). Kyseinen päivä olisi lapsille
leikki-, peli- ja urheilupäivä koululla ja
isommat oppilaat (+ osa vanhemmista)
toimisivat myyjinä kirpputorilla. Myytävät
tavarat kerätään keskuudestamme – jokaiselta varmasti löytyy jotain poisannettavaa, hyväkuntoista tavaraa! Eli: Älkää
heittäkö pois hyväkuntoisia vaatteita, kenkiä, leluja, kirjoja, astioita, videoita tai mitä tahansa, jota voisi kirpparilla myydä!!!
• Koulumaksujen aika on taas käsillä, joten
hoidetaanhan asia kuntoon 3.3.2007
mennessä.
• Päätettiin, että syksyllä kerätään ylimääräinen ”optiomaksu”, 20 € /perhe mikäli
koulun rahatilanne niin vaatii.
• Suomi-seuran apurahoilla koululle on hankittu digikamera ja joitakin lasten ja nuorten dvd-elokuvia. Tarkoituksena on hank-
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Matilda Bletsa

Olipa kerran ihminen, joka oli hyvin, hyvin
laiska. Se oli paha juttu, sillä ylihuomenna
pidettäisiin kilpailu ahkeruudesta.
- Mutta mikä huoli sillä minulle on? hän sanoi rauhallisesti.
Että saatte kunnolla ymmärtää, hän oli niin
laiska, ettei viitsinyt edes mennä sänkyyn!
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Vihdoin tuli lauantai, jolloin pidettäisiin ne
suuret kilpailut ahkeruudesta. Sinä päivänä
ukko pakottautui nousemaan aikaisin. Kun
oli kilpailun aika, niin ensin piti kantaa laatikoita, joissa oli yksi kurpitsa kannettavana
yhteen kuorma-autoon. Sitä mies ei kautta
leukapartansa olisi tehnyt, mutta pakottautui
tekemään sen ja hänen pistetilanteensa oli
edelleenkin nolla. Seuraavaksi oli kasvimaasta nostettava porkkanoita, salaattia, kurkkua, tomaattia, pinaattia ja kurpitsoja. Siitä
en voisi kertoa, mitä mies teki, mutta kerron
silti. Hän ei ottanut koriin vihanneksia, vaan
söi ne ja jotkut hän piilotti taskuunsa.
Nyt oli viimeisen kilpailun aika ja se oli neulominen. Neulominen oli onneksi miehen
lempipuuha ja hän kutoi semmoisen madon,
jota ei voi mikään kirja kertoa eikä mikään
kynä kuvailla. Niin upea se oli! Kilpailu oli
päättynyt. Jannelle, Mikolle ja Annalle jaettiin kultamitali. Ja arvatkaas mitä? Hopeisen
mitalin sai mies, meidän tarinan sankari ja
Emma.
Tämä satu näyttää, että kannattaa olla ahkera. Muista olla ahkera!

Hania,
Suurlähetystön toimipaikka, Hotel Kydon,
Platia S. Venizelou, Tzanakaki 1, 73100
Hania, 7.3.2007 klo 10.00-17.00
Heraklion,
Suurlähetystön toimipaikka, Rodos Tours
Traveland, Monis Ankarathou 4, 71202,
Heraklion, 7.3.2007 klo 10.00-17.00
Thessaloniki,
Suurlähetystön toimipiste, Taverna 1901,
Katouni 9, 54 625 Thessaloniki, 7-8.3.2007
klo 14.00-20.00
Leena Vuorio Suomeen, Merja Luostarinen
Kreikkaan

Nikos Bresas

Matkalla ihmelinnun kanssa

Jaakko Drosinakis, 7 v

Suomi-Seura ja USP tiedottavat

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

Olipa kerran ihmelintu, jonka selässä lensin
taivaalla ja myrsky yllätti. Tehtiin äkkilasku
ja piilouduttiin luolaan. Luolassa oli monsteri, joka söi meidät. Ihmelintu leikkasi nokallaan monsterin vatsan puhki ja ulkona olikin
kaunis ilma!

USPn Välimerenmaiden, Lähi-idän ja Afrikan
maiden alueen varapuhemiesehdokkaat

Axu Grönvall,

Ateenan suurlähetystö tiedottaa

(www.finland.gr)

Eduskuntavaalien enakkoäänestys Kreikassa
Ateena,
Suurlähetystö, Hatziyianni Mexi 5, 11528
Ateena, 7-9.3.2007 klo 10.00-15.00 ja
10.3.2007 klo 10.00-14.00
Jaakko Drosinakis

Laiskurin tarina

Nikos Bresas, 8
Olipa kerran laiskuri, joka laiskotteli kaiket
päivät. Se katsoi telkkaria ja pelasi tietsikalla.

Kos,
Kunniakonsulaatti, V-Tours Travel Agency,
Head Office, Marmaroto, 85300 Kos,
8.3.2007 klo 10.00-17.00

Mummo ja koira

Patras,
Kunniakonsulaatti, Superfast Ferries, Othonos Amalias 12, 26223 Patras, 8.3.2007 klo
09.00-18.00

Minulla on koira. Sen nimi on Sessu. Se on
rodultaan Dobermanni. Mummoni Irja hoitaa
Sessua. Sessu on Irjan paras turvakoira.

Rodos,
kunniakonsulaatti, Hotel Manousos, G.Leon
25, 85100 Rodos, 7-8.3.2007 klo 09.0014.00

Axu Grönvall, 9 v

Konsuli Leena Vuorio palasi tammikuun lopulla Suomeen.
Hänen tilallaan aloitti ensimmäinen helmikuuta Merja Luostarinen joka tuli tänne
Kreikkaan Lusakasta, Sambiasta.
Tiedotteen toimituskunta kiittää Leenaa kuluneista vuosista ja mahtavasta yhteistyöstä
sekä toivottaa Merjan tervetulleeksi Kreikkaan!

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Ulkosuomalaisparlamentin Välimeren maiden, Afrikan ja Lähi-idän alueen aluekokouksessa Helsingissä, toukokuussa 2005, päätettiin asettaa ehdollepanotoimikunta, jonka
tehtäväksi asetettiin alueemme eri yhteisöjen varapuhemiesehdokkaiden kartoitus niin,
että ehdokkaiden henkilötiedot voitaisiin toimittaa kaikille alueemme USPn säännöt ratifioineille yhteisöille kevään 2007 aikana, eli
hyvissä ajoin ennen syyskuun aluekokousta,
jossa tullaan äänestämään alueemme uusi
varapuhemies ja hänen varahenkilönsä.
Ilmoittelun tuloksena toimikunnalle lähetettiin viiden ehdokkaan henkilötiedot, jotka on
lähetetty edelleen kaikille alueemme USP:n
säännöt vahvistaneille yhteisöille 19. helmikuut 2007. Ehdokkaat, heidän sähköpostiosoitteet ja heidät asettaneet yhteisöt ovat:
- Dalmasson Riitta, riceg@tiscali.it
Rooman Suomi-koulu
- Heikkinen Arto, artohei@gmail.com
Club de Leones Torremolinos/Suomi
- Karhunen Jaana,
jaanakarhunen@yahoo.gr
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
- Kauranen Suvi, suvilla@suvilla.com
Kulttuuriyhdistys Kaleva
- Viertola-Cavallari Ritva, ritva@libero.it
Club Suomi-Finlandia Ancona
Tarvittaessa ottakaa ehdokkaisiin suoraan
yhteyttä mahdollisia lisätietoja halutessanne.
Nähdään syksyllä aluekokouksen ja USPn
täysistunnon merkeissä Helsingissä!
Ehdollepanotoimikunnan puolesta,

Marko Suomalainen
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Kirjeäänestys ja Suomi-koulut esillä (Sutinat

1/07 - Suomi-Seuran järjestötiedote)

USP:n puhemies, Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Pertti Paasio, Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Paula Selenius ja parlamenttisihteeri Irene Gröhn tapasivat eduskuntaryhmien puheenjohtajia perjantaina 2.2. Tavoitteena on saada kirjeäänestys tulevan uuden
hallituksen hallitusohjelmaan. USP ja sen
sihteeristö Suomi-Seura seuraavat tilannetta
ja ovat edelleen yhteydessä asianomaisiin
tahoihin asian edistämiseksi.
Tiistaina 6.2. toiminnanjohtaja Selenius ja
parlamenttisihteeri Gröhn tapasivat peruspalveluministeri Liisa Hyssälän. Tavoitteena
oli selvittää, voisiko sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa budjetistaan Suomi-koulujen
alle kolmivuotiaiden ryhmiä. Suoraan sellaista budjettikohtaa sosiaali- ja terveysministeriön budjetissa ei ole, vaan se edellyttäisi kokonaan uuden budjettikohdan avaamista.
USP:n 10-vuotisjuhlaistunto järjestetään
syyskuussa (Sutinat 14/06 - Suomi-Seuran

järjestötiedote)

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) seuraava
istunto järjestetään Helsingissä Finlandia-talossa 10.–11. syyskuuta 2007.
Kaikki järjestöt, jotka ovat ratifioineet USP:n
säännöt, voivat lähettää edustajansa istuntoon. Jokainen yhteisö on oikeutettu lähettämään yhden edustajan istuntoon, yhteisö,
jonka jäsenmäärä ylittää 500, saa lähettää
kaksi edustajaa ja yhteisö, jonka jäsenmäärä
on yli 1 000 voi lähettää kolme edustajaa.
Yhteisön
tulee
ilmoittautua
istuntoon
10.6.2007 mennessä.
Aloitteet pyydämme lähettämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta saamme ne ministeriöihin ja päättäjille kommentoitavaksi ennen kesälomia. Sääntöjen mukaan aloitteet on toimitettava sihteeristöön
10.6.2007 mennessä, mutta toivomme siis,
että lähetätte aloitteet mahdollisimman aikaisin. Lisätietoja aloitteiden tekemisestä ja
lomakepohja on osoitteessa www.usp.fi. Lomakkeita voi myös tilata sihteeristöstä, sähköposti: info@usp.fi
Säännöt vahvistaneille yhteisöille postitetaan
kutsut istuntoon helmi-maaliskuussa.
USP:n nettisivut (www.usp.fi) ovat uudistuneet. Sivuilta löydät tietoa tulevasta istunnosta, aloitteiden tekemisestä ja aloitelomakkeet, tietoa ulkosuomalaisille sekä tietoa
ajankohtaisista asioista. Toivomme, että
käytätte sivuja hyödyksenne.
Paluumuuttajan infopäivä siirtyy viikolla (Su-

tinat 14/06 - Suomi-Seuran järjestötiedote)

Suomi-Seuran järjestämän Paluumuuttajan
infopäivän pitopäivä on muuttunut.
Tilaisuus järjestetään 24. elokuuta, kun se
alun perin piti pitää 17. elokuuta.
Koulutus tapahtuu kello 10  14 Suomi-Seuran tiloissa (Mariankatu 8, Helsinki).
Infopäivän aiheina ovat mm. maahanmuutto, terveyden hoito, eläkkeet, verotus, asunnon ja työn hankinta, lasten koulunkäynti
ym.

Hinta: Suomi-Seuran jäsenet €30, muut €50.
Lisätietoja: info@suomi-seura.fi, puh. +3589-6841210.
Ajankohtaista USP:n asioista (Sutinat 14/06

- Suomi-Seuran järjestötiedote)

Kansalaisuuslain muutos on yksi USP:n merkittävimmistä saavutuksista. Muistutamme,
että ilmoitusmenettelyllä Suomen kansalaisuuden saa 31.5.2008 asti. Aikaa on siis
enää vuosi ja viisi kuukautta.
Ulkosuomalaisten eläkkeiden verotus aleni,
kun lähdeverosta luovuttiin vuoden 2006
alusta. Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma hyväksyttiin kesällä 2006. Lisäksi USP:n saavutuksista voidaan mainita mm. Suomi-kotien
harjoitteluohjelma, joka toimii erinomaisesti.
Tänä vuonna on 36 opiskelijaa ollut harjoittelijana Suomi-kodeissa.
Vastoin USP:n ponnisteluja ja tahtoa YLE
Radio Finlandin lyhyt- ja keskiaaltojen lähetykset loppuvat vuodenvaihteessa. Kansanedustaja Pertti Hemmilä (kok) on tehnyt
eduskunnassa kirjallisen kysymyksen YLE
Radio Finlandin lakkauttamisesta.
Suomi-koulujen toiminnan kehittämisestä ja
rahoituksen puolesta USP on käynyt keskustelemassa sekä opetusministerin, opetushallituksen pääjohtajan kanssa että eduskunnan valiokunnissa. Kansanedustaja Tuija
Nurmi (kok) on tehnyt kirjallisen kysymyksen
Suomi-koulujen valtionavun kehittämisestä.
Kirjeäänestyksen saamiseksi ulkosuomalaisille USP:n puhemiehistö on tavannut oikeusministeri Leena Luhtasen (sd) ja eduskunnan
perustuslakivaliokunnan jäseniä, ja sihteeristö on ollut yhteydessä sekä oikeusministeriöön että ulkoasianministeriöön asian tiimoilta. USP pyrkii saamaan asian seuraavaan
hallitusohjelmaan.
USP on pyrkinyt edistämään myös Suomen
ja Australian välisen sosiaaliturvasopimuksen
syntymistä sosiaali- ja terveysministeri Tuula
Haataisen (sd) ja ministeriön edustajien tapaamisessa 22.11.2006. Ministeriöstä vakuutettiin, että asiaa pyritään edistämään. USP
tulee seuraamaan aktiivisesti asian edistymistä.
USP:n Itä-Euroopan aluekokous pidetään
Helsingissä 2.12.2006 ja Keski-Euroopan
aluekokous Hampurissa 10.2.2007. KeskiEuroopan varapuhemies Päivi Oksi-Walter lähettää kutsut jälkimmäiseen kokoukseen lähiaikoina.
Eduskuntavaalit 2007 (Sutinat 14/06 – Suo-

mi-Seuran järjestötiedote)

Vuoden 2007 eduskuntavaalien vaalipäivä on
18.3.2007. Ennakkoäänestys järjestetään
Suomessa 7.-13.3.2007 ja ulkomailla 7.10.3.2007. Yleistietoa ja vaalien aikataulut
ovat osoitteessa: www.vaalit.fi
Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
Saadaksesi äänioikeusilmoituksen kotiin postissa muista päivittää muuttuneet tietosi
maistraattiin, mieluiten vielä tämän vuoden
puolella (ohjeet alla).
Äänestää voi myös ilman äänioikeusilmoitusta, kunhan vaalipaikalla pystyy todistamaan

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Suomen kansalaisuutensa esimerkiksi passilla.
Ulkosuomalainen äänestää siinä vaalipiirissä,
missä hän oli kirjoilla viimeksi Suomessa
asuessaan. Lapset kulkevat vanhempien mukana. Jos et ole koskaan asunut Suomessa,
maistraatti selvittää sinulle väestökirjanpitokuntasi ja siten äänestyspiirisi.
Tiedotamme eduskuntavaaleista tulevissa
järjestötiedotteissa, Suomen Sillan numerossa 1/2007 sekä Suomen Sillan Uutisviikossa.
Päivitä tietosi maistraattiin (Sutinat 14/06 –

Suomi-Seuran järjestötiedote)

Muistathan aina päivittää tietosi maistraattiin. Kun Suomen kansalainen asuu ulkomailla, säilyvät hänen henkilö- ja asumistietonsa
Suomessa ajantasaisina vain, jos hän itse
huolehtii tietojensa ilmoittamisesta Suomeen. Tällaisia tietoja ovat mm. tiedot avioliitosta, avioerosta, lasten syntymästä ja
asuinosoitteesta.
Osoitetietojen päivittämisellä varmistetaan,
että Suomen viranomaisten lähettämät asiakirjat, kuten esimerkiksi valtiollisiin vaaleihin
liittyvät äänioikeusilmoitukset, lähetetään oikeaan osoitteeseen. Kun tiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajantasaisia, myös Suomen passin saaminen on nopeampaa.
Ulkosuomalainen voi ilmoittaa muuttuneet
tiedot joko omaan maistraattiinsa tai
Tampereen maistraattiin, Toijalan palveluyksikköön:
Tampereen maistraatti
Toijalan palveluyksikkö
PL 29
FI-37801 TOIJALA
FINLAND
Puh +358 3 549 4511, faksi +358 3 549
4555.
Toijalan maistraatti toimittaa tiedot eteenpäin oikeaan maistraattiin. Jos et ole koskaan asunut Suomessa tai et tiedä kotikuntaasi, maistraatti selvittää sinulle väestökirjanpitokuntasi.
Kun osoitteesi muuttuu ulkomailla -lomake
löytyy internetistä osoitteesta www.lomake.fi
Ilmoituksen voi tehdä myös vapaamuotoisella kirjeellä.
Tiedot voi ilmoittaa myös lähimpään Suomen
edustustoon. Tällöin on kuitenkin tärkeää
huomata varmistaa, että edustusto lähettää
tiedot myös Suomeen maistraattiin. Kuriiriposti voi kuitenkin kulkea harvoin, joten parasta on ilmoittaa tiedot suoraan itse maistraattiin, etenkin juuri vaalien alla. Hätätilanteiden varalta olisi kuitenkin hyvä, jos myös
edustustoilla on ajantasaiset tiedot alueen
ulkosuomalaisista. Suositeltavaa onkin ilmoittaa muuttuneet tiedot sekä maistraattiin
että edustustoon.
Lisätietoja: www.vaestorekisterikeskus.fi tai
www.maistraatti.fi.
Suomi-koulujen määrärahat palautumassa
ennalleen (Sutinat 14/06 - Suomi-Seuran

järjestötiedote)

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat
sopineet eduskunnassa ensi vuoden talousarvioon tehtävistä lisäyksistä. Lisäysten yhteissumma on hieman alle 56 miljoonaa eu
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roa. Lisäyksestä tekee lopullisen päätöksen
eduskunnan täysistunto joulukuussa.
Talousarvioon palautetaan mm. Suomi-koulujen, ystävyysseurojen, kansainvälisen yhteistyön ja Venäjä-instituutin määrärahat
leikkaamattomina.
Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentin
puhemiehistö olivat vedonneet voimakkaasti
valtionvarainministeriöön ja opetushallitukseen sekä lisäksi eduskunnan sivistysvaliokuntaan ja valtiovarainvaliokunnan sivistysja tiedejaostoon Suomi-koulujen määrärahan
korottamiseksi tai pitämiseksi edes ennallaan. Tänä vuonna valmistuneen Suomi-koulujen toimintaedellytyksiä kartoittaneen selvityksen mukaan koulut tarvitsevat kipeästi
lisää tukea.
Englanninkielinen Pisa 2006 – sivusto avattu

(Sutinat 14/06 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus vastaa OECD:n kansainvälisen oppimistulosten arviointiohjelman PISA 2006:n toteutuksesta Suomessa. Suomi on menestynyt aiemmilla PISA- kierroksilla (2000 ja
2003) erinomaisesti. Menestys on herättänyt
maailmalla kasvavaa kiinnostusta Suomea ja
suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan.
Koulutuksen arviointikeskus on julkaissut
pääasiassa kansainväliselle yleisölle tarkoitetun englanninkielisen PISA 2006 -sivuston.
Sen tarkoituksena on osaltaan vastata lisääntyneeseen tiedon tarpeeseen. Sisältö on
moniaineksinen ja se pyrkii jäsentämään laaja-alaisesti suomalaisuuden ja koulutuksen
välisiä yhteyksiä. Sivujen rakentamisessa on
pyritty säilyttämään niin huumori kuin asiallisuus mahdollisimman luettavassa muodossa.
Sivun osoite on www.PISA2006.helsinki.fi
Sivujen sisällöllisestä toteutuksesta vastaa
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus ( www.helsinki.fi/cea).
Itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuosi käynnistyi

(Sutinat 1/07 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuosi
avattiin 4. tammikuuta Finlandia-talossa Helsingissä. Juhlallisuuksiin osallistui mm. tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka avasi
juhlavuoden.
Suomen kunnille lähetettiin kutsu, jossa pyydettiin jokaista kuntaa nimeämään kaksi tai
kolme eri-ikäistä ja eritaustaista kuntalaista
osallistumaan juhlavuoden avaukseen. Tilaisuuteen haluttiin saada osallistujiksi läpileikkaus kaikista suomalaisista. Avaukseen osallistui 1 700 vierasta. Myös ulkosuomalaisille
oli lähetetty kutsu tapahtumaan.
Juhlavuoden tunnus on ME!, joka viittaa
suomalaisuuden laajuuteen: kantaväestön ja
vanhojen vähemmistöjen lisäksi uussuomalaisiin ja ulkosuomalaisiin.
Finlandia-talon tapahtumassa ulkosuomalaisten puheenvuoron esitti Kreikassa asuva
Marko Suomalainen ja uussuomalaisten puheenvuoron piti Umayya Abu-Hanna.
Juhlavuoden teemoja ovat historia ja tulevaisuus, luonto ja kesä, kieli ja kulttuuri, musiikki, muotoilu sekä liikunta ja urheilu.

Muita juhlavuoden päätapahtumia ovat SuomiAreenan yhteydessä järjestettävä uus- ja
ulkosuomalaistapahtuma 18.7. Porissa sekä
Iloinen Vartti Itsenäiselle Suomelle 5.12.
kaikkialla Suomessa. Myös ulkosuomalaisparlamentin 10-vuotisjuhlaistunto Helsingissä 10.-11. syyskuuta sisältyy juhlavuoden
ohjelmaan.
Valtioneuvoston kanslia asetti tammikuussa
2006 valtuuskunnan ja toimikunnan valmistelemaan ja toteuttamaan Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuotta 2007. Valtuuskuntaa johtaa kulttuuriministeri Tanja Saarela ja toimikuntaa opetusministeriön kansliapäällikkö Harri Skog.
Juhlavuoden nettisivut: www.suomi90.fi
Suomen kansalaisuus takaisin maksutta
sotaveteraaneille (Sutinat 1/07 - Suomi-Seu-

an järjestötiedote)

Suomen kansalaisuuden menettäneet sotaveteraanit saavat kansalaisuuden takaisin
maksutta. Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlan kunniaksi sisäasiainministeriö on
muuttanut sisäasiainministeriön asetusta Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta siten, ettei henkilöltä, joka osoittaa
osallistuneensa Suomen armeijassa vuosina
1939-1945 kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen sotiin, peritä maksua
kansalaisuusilmoituksen käsittelystä. Asetusmuutos tuli voimaan 1.1.2007.
Kansalaisuuden myöntäminen edellyttää, että hakija täyttää kansalaisuuslaissa säädetyt
edellytykset kansalaisuuden saamiselle.
Vuonna 2003 voimaan tullut kansalaisuuslaki
mahdollistaa entisen Suomen kansalaisen tai
tämän jälkeläisen kansalaisuuden saamisen
ilmoituksesta, jos hakija tai hänen vanhempansa on menettänyt Suomen kansalaisuuden aikaisemmin kansalaisuuslakien menettämissäännösten perusteella. Ilmoitus tulee
jättää viimeistään 31.5.2008. Kansalaisuusilmoitus maksaa 240 euroa. Alaikäisen ja toisen maailmansodan johdosta sotalapsena olleen osalta käsittelymaksu on 100 euroa.
Tukea Suomi-kouluille (Sutinat 1/07 – Suoi-

Seuran järjestötiedote)

Suomi 90 -juhlavuoden aikana myytävien
juhlatuotteiden (esim. tulitikut) tuotosta osa
annetaan hyväntekeväisyyteen. Suomi 90 –
toimikunta ja valtuuskunta päättivät vuoden
2006 lopulla, että nämä tuotot ohjataan ulkomailla toimiville Suomi-kielikouluille vahvistamaan suomen kielen ja kulttuurin säilymistä myös kotimaan ulkopuolella. Tuotot
kanavoidaan Suomi-Seura ry:n kautta. Kannattaa siis ostaa näitä tuotteita ja siten tukea Suomi-kouluja!
Opiskelemaan Suomeen (Sutinat 1/07 –

Suomi-Seuran järjestötiedote)

Hakeminen ammatilliseen ja lukiokoulutukseen Suomessa
Yhteishaku syksyllä 2007 alkavaan ammatilliseen ja lukiokoulutukseen on 29.1.20.2.2007. Hakuopas löytyy osoitteesta:
www.oph.fi (valitse opiskelijapalvelut -> hakeminen koulutukseen). Suora linkki sivulle:

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

www.oph.fi/SubPage.asp?path=1;441;3370;
3388
Yleensä ulkomailla peruskoulutuksen suorittanut hakee Suomen lukioon tai ammattioppilaitokseen niin sanotun joustan valinnan
kautta. Kannattaa ottaa yhteyttä suoraan siihen oppilaitokseen, johon on hakemassa ja
tarkistaa hakemiseen liittyvät asiat. Oppilaitosten kotisivut löytyvät Opetushallituksen
hakemistosta: www.edu.fi/koulut/ (valitse
”oppilaitosryhmä” valikosta lukiot ja ammatilliset oppilaitokset)
Suomessa on tarjolla vieraskielistä (englanninkielistä) lukio- ja ammattikoulutusta. Vieraskieliseen koulutukseen haetaan suoraan
oppilaitokseen. Tietoa koulutustarjonnasta
löytyy osoitteesta www.koulutusnetti.fi (valitse koulutustarjontahaku, vuosi 2007, sopiva koulutusala, esim. lukio-opetus ja opetuskielivalikosta englanti).
Hakeminen ammattikorkeakouluihin
Syksyllä 2007 alkavan ammattikorkeakoulujen vieraskielisen (englanninkielisen) koulutuksen yhteishaku on 15.1.– 9.2.2007. Hakuopas osoitteessa:
www.oph.fi/koulutusoppaat/AMK_VK_opas_
netti.pdf
Syksyllä
2007
alkavien suomen- ja
ruotsinkielisten ammattikorkeakouluopintojen yhteishaku on 26.3. – 13.4.2007. Hakuopas löytyy osoitteesta
www.oph.fi/koulutusoppaat/AMK_valintaopa
s_2007.pdf
Hakeminen yliopistoihin
Yliopistojen hakuajat vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Useimpiin koulutuksiin haku ajoittuu keväälle.
Suomessa kauppatieteiden sekä diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutukseen on yhteisvalinta. Lisätietoja osoitteista:
www.kauppatieteet.fi
www.dia.fi
Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saaneille hakijoilla on usein omat erilliset opiskelijavalinnat, jotka ajoittuvat yleensä vuoden alkuun. Ulkomailla koulunsa käyneiden on syytä AINA tarkistaa hakukäytännöt suoraan
sen yliopiston tiedekunnan opintotoimistosta, johon suunnittelee hakevansa.
Yliopistot julkaisevat omia valintaoppaita,
jotka löytyvät ylipistojen kotisivuilta, ja joita
voi hakea osoitteesta: www.edu.fi/koulut
(valitse ”oppilaitosryhmä” valikosta yliopistot
ja korkeakoulut).
Alle olevista linkeistä löytyy yliopistojen laatimia ohjeita kansainvälisiä hakijoita varten.
Huomaa, että listalla on vain osa Suomen
yliopistoista
Helsingin yliopisto:
www.helsinki.fi/admissions/materials/Interna
tional_Applicant's_Guide_2007.pdf
Helsingin kauppakorkeakoulu:
www.hse.fi/EN/education/admission/
Joensuun yliopisto:
www.joensuu.fi/students/forms.html
Jyväskylän yliopisto:
www.jyu.fi/en/study/degree/apply/hakuopas
07-08.doc
Kuopion yliopisto:
www.uku.fi/english/education.shtml
Oulun yliopisto:
www.oulu.fi/intl/ulkkariopas07-08_eng.pdf
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Vaasan yliopisto:
www.uwasa.fi/kv-asiat/english/studying/
Turun yliopisto:
www.utu.fi/en/studying/apply/
Tampereen yliopisto:
www.uta.fi/studies/
Lapin yliopisto:
www.ulapland.fi/?deptid=8387
Kuopion yliopisto:
www.uku.fi/english/education.shtml
Åbo akademi:
www.abo.fi/fa/ie/master/admission.htm
Teknillinen korkeakoulu:
http://opiskelemaan.tkk.fi/pdf/erillisvalinnat_
low.pdf
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
www.lut.fi/en/international_students/index.h
tml
Haastateltavana Anneli Jäätteenmäki
Tiedotteemme toimittaja tapasi Suomen entisen pääministerin, nykyisen Euroopan parlamentin jäsenen, Anneli Jäätteenmäen, lentokoneessa, hänen työmatkallaan Helsingistä
Strasbourgiin. Leppoisasta keskustelusta
muodostunut haastattelu on nyt tässä teidän
luettavissanne:
1. Mikä on opintotaustasi ja mistä päin Suomen olet kotoisin?

Olen kotoisin Lapualta, jossa minulla on vieläkin vapaa-ajanasunto. Olen koulutukseltani
juristi. Valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi
1980 Helsingin yliopistosta ja samana vuonna minusta tuli varatuomari.
2. Mitä olet tehnyt työksesi ennen politiikkaa?

Työurani alkuvaiheissa toimin ensin vuoden
verran työmarkkinajuristina kunnallisessa sopimusvaltuuskunnassa. Sen jälkeen kävin ulkoministeriön diplomaattikurssin ja minut sijoitettiin UM:n protokollaosastolle. Sieltä tie
vei vuonna 1982 Lapuan kaupungin lakimieheksi.
1983 sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski pyysi minut avustajakseen, joten jäin
virkavapaalle Lapualta. Lyhyen ajan toimin
myös keskustan eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä.
3. Milloin ja miten lähdit mukaan politiikkaan
ja päädyit kansanedustajaksi. Missä tehtävissä olet palvellut?

Politiikkaan lähdin oikeastaan mukaan jo
opiskeluaikoina. Eduskuntaan minut valittiin
ensimmäisen kerran vuonna 1987. Sain yli
9.000 ääntä, mikä oli aikamoinen yllätys monille. Oikeusministerinä olin Ahon hallituksessa 1994–95. Pääministerinä toimin vuonna 2003. Olen ollut europarlamentaarikko
vuodesta 2004. Vuodesta 2005 lähtien olen
ollut myös Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja.
4. Koetko, että naispoliitikon on tehtävä
enemmän töitä saadakseen saman arvostuksen kuin miespoliitikko?

Naispoliitikkojen on vaikeampaa päästä esimerkiksi puolueiden ehdokaslistoille – sen
huomaa jo pelkistä luvuista. Vielä elää suomalaisissa syvällä ajatus naisten ja miesten

erilaisista tehtävistä yhteiskunnassa, mutta
suunta on parempaan päin.
5. Poliitikon urasi on pitkä ja vaiherikas. Ketkä kaksi henkilöä, suomalainen ja ulkomaalainen, politiikan piiristä ovat jääneet painavimmin mieleesi ja miksi?

Urho Kekkonen, TP ja valtiomies. Hillary
Clinton, karismaattinen ja osaava, sitkeä nainen.

6. Olit pääministerinä vuonna 2003, mutta
erosit virasta, Irak kohun myötä. Kuitenkin
seuraavana vuonna, 2004, suomenkansa äänesti sinut edustamaan suomalaisia Euroopan parlamenttiin lähes 150.000 äänen voimin. Mitä ajattelit tämän äänivyöryn jälkeen?

Olin tietysti onnellinen luottamuksesta. Se
on hyvä jalusta europarlamentaarikon työlle.

7. Matkustimme haastattelun aikana lentokoneessa turistiluokassa. Onko tämä tavallista Euroopan parlamentin jäsenille?

Minä matkustan todella harvoin businessluokassa. Myös useimmat tuntemani europarlamentaarikot käyttävät turistiluokkaa.
8. Onko mielestäsi tarpeellista että Euroopan
parlamentin kokouksia järjestetään Brysselin
lisäksi myös Strasbourgissa?

Minusta olisi jo taloudellisestikin järkevämpää, että toiminta keskitettäisiin yhteen kaupunkiin.
9. Miksi et lähde mukaan vuoden 2007 eduskuntavaaleihin?

EU:n parlamentissa voi parhaiten saada tuloksia pitkäjänteisellä ja kärsivällisellä työllä.
Runsaan kahden vuoden aika parlamentissa
on luonut hyvän pohjan vaikuttamiselle. Siksi haluan jatkaa tätä työtä ja työskennellä
täysipainoisesti suomalaisten hyväksi eurooppalaisella areenalla.
10. On puhuttu paljon siitä, että Euroopan
Unioni säätää turhia lakeja, kuten esim.
mansikan koko tai kurkun käyryys. Miten
kommentoit tätä?

EU puuttuu nyt turhaan pieniin yksityiskohtiin, kun sen pitäisi keskittyä suuriin linjoihin
ja jättää kurkut jäsenmaiden itsensä harkintaan. Siinä mielessä kritiikki osuu kohdalleen. Tällä hetkellä ihmiset eivät koe EU:ta
läheiseksi itselleen, vaan näkevät pelkän pykäläviidakon, vaikka täällä päätetään asioista, jotka ovat tärkeitä ja vaikuttavat myös
suomalaisten ja kreikkalaisten elämään. Tässä olisi EU-tiedotuksella ja toimittajilla parannettavaa.
11. Moni poliitikko on kirjoittanut kirjan,
oletko sinä harkinnut kirjan kirjoittamista?
Mistä se mahdollisesti kertoisi?

Olen kirjoittanut jo kaksikin kirjaa! Olen kirjoittanut kirjat Oikeus voittaa (1999) ja Sillanrakentajan (2002). Sillanrakentaja kertoi
matkastani Keskustan puheenjohtajaksi. Uuden kirjan perään on jo kyselty, mutta mitään ei ole vielä päätetty.
12. Mitä sinulle merkitsee Suomi-yhteisöjen
ja Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko
sinulla ollut aikaa tutustua niiden toimintaan
ulkomaanmatkoillasi?

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Anneli Jäätteenmäki

Olen tutustunut Suomi-kouluihin esimerkiksi
Yhdysvalloissa, Miamissa ja Ruotsissa. Koulujen toiminta on tärkeää. Ne tekevät tunnetuksi suomalaista yhteisöä ja kulttuuria ulkomailla ja ovat jäsenille tärkeä yhdessäolon
muoto. Lapsille on tärkeää oppia suomea,
jotta he voivat keskustella suomalaisten sukulaistensa kanssa ja pitää yleensäkin yhteyttä Suomeen.
13. Suomessa puhutaan paljon tulevasta
työvoimapulasta. Ulkosuomalaisnuoret on
Suomelle tulevaisuuden voimavara. Miten
kommentoit tätä väitettä?

Pitää paikkaansa. Emme saa menettää nuoriamme maailmalle.

14. Mitä mieltä olet Ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta? Onko se mielestäsi tarpeellinen?

Siihen varmasti osaavat parhaiten vastata
ne, joiden etuja ajetaan eli ulkosuomalaiset.
Minusta on hienoa, että ulkosuomalaiset
ovat järjestäytyneet ja pyrkivät ajamaan
omia etujaan. Sellainen kansalaisaktiivisuus
on aina kannatettavaa ja tarpeellista.
15. Olisiko mielestäsi aiheellista perustaa ulkosuomalaisten vaaliliitto, vai ajaako Suomen eduskunta mielestäsi tarpeesi ulkosuomalaisten asioita?

En näe, että vaaliliitolla saavutettaisiin mitään. On parempi vaikuttaa suoraan päättäjiin.
16. Minkä neuvon antaisit tulevalle eduskunnalle, jos sinun olisi valittava vain yksi?

Eduskunta on päättävä elin, käyttäkää valtaanne ylitse markkinavoimien!
17. Olet varmaan vieraillut Kreikassa, miltä
Kreikka sinusta vaikuttaa?

Kyllä, Thessalonikissa ja Ateenassa. Kohtasin
paljon ystävällisiä ihmisiä.
18. Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

Aktiivinen, hyvä työ Euroopan parlamentissa.
19. Kun vaihdat vapaalle, valitsetko mieluiten loman kotimaassa vai ulkomailla ja onko
sinulla suosikkilomakohdetta? Oletko asunut
ulkomailla pidempään?

Kesät Suomen lämmössä ja yöttömässä yössä, syksyllä tekee mieli lämpimään ja valoon.
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Vapaa-aikaa on niin vähän ja työn puolesta
saa matkustaa, että kaikista mieluiten menen Lapualle. Tällä hetkellä asun puolittain
Brysselissä.
20. Mikä matkakokemus on vaikuttanut sinuun syvimmin?

Tutustuminen Indonesiassa Jakartan slummialueeseen.
21. Milloin Anneli Jäätteenmäki on onnellinen?

Kun voin rauhassa lukea hyvää kirjaa, käydä
lenkillä ja nauttia kiireettömyydestä.
Tiedotteen toimitus kiittää Anneli Jäätteenmäkeä haastattelusta ja toivottaa hänelle
kaikkea hyvää europarlamentaarikon työssä.
Suomi 90 - juhlavuosi
Suomi itsenäistyi joulukuun 6. päivänä vuonna 1917. Tosin jo vuonna 1906 hyväksytty
uusi valtiopäiväjärjestys loi pohjan suomalaiselle kansanvallalle: kaikki täysi-ikäiset suomalaiset saivat yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden sekä oikeuden asettua vaaleissa ehdolle.
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden
tunnus ME! viittaa nykysuomalaisuuteen kaikessa laajuudessaan: kantaväestön ja vanhojen vähemmistöjen ohella uussuomalaisiin
ja ulkosuomalaisiin. Suomalaiset ovat satoja
vuosia yhteisvoimin kehittäneet suomalaista
elämänmuotoa, jota nyt juhlitaan. ME! –hengen avulla on saatu paljon hyvää aikaan.
Juhlavuoden tunnus kannustaa tekemään ja
toimimaan yhdessä vastedeskin. Juhlavuoden keskeinen tavoite on epädramatisoida
suomalaisuutta ja vaalia sitä ennen kaikkea
elävänä, aktiivisena voimana, joka suuntautuu tulevaisuuteen.
Lisätietoja juhlavuoden ohjelmasta
www.suomi90.fi
Itsenäisen
Suomen
käynnistyi yhteislauluin

90-vuotisjuhlavuosi

(Opetusministeriö 04.01.2007)
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden
avajaiset järjestettiin torstaina Finlandia-talossa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen
avasi juhlavuoden. Hänen aiheinaan juhlahaastattelussa olivat muun muassa sotiemme veteraanit ja Suomen tulevaisuus. Avajaisten lisäksi juhlavuoden päätapahtumia
ovat SuomiAreenan yhteydessä järjestettävä
uus- ja ulkosuomalaistapahtuma 18.7. Porissa ja Iloinen Vartti Itsenäiselle Suomelle
5.12. kaikkialla Suomessa.
Finlandia-talon avajaistapahtumaan oli kutsuttu suomalaisia ympäri maata. Paikalla oli
eri-ikäisiä ja eritaustaisia kansalaisia lähes
200 kunnasta, ja kaukaisin suomalaisvieras
tuli Kanadasta. Mukana oli myös useita
muun muassa veteraaneja, nuorisoa ja maahanmuuttajia edustavia kansalaisjärjestöjä.
Avajaisten moni-ilmeinen vierasjoukko korosti sitä, että itsenäisyys on kaikille suomalaisille yhteinen asia.
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden
tunnus ME! viittaa nykysuomalaisuuden laajuuteen: kantaväestön ja vanhojen vähemmistöjen ohella uussuomalaisiin ja ulkosuo-

malaisiin. ME!-hengen avulla on saatu paljon
hyvää aikaan ja kehitetty satojen vuosien
ajan yhdessä nyt juhlittavaa suomalaista elämänmuotoa. Juhlavuoden tunnus kannustaa
tekemään ja toimimaan yhdessä vastedeskin. Juhlavuoden teemoja ovat: historia ja
tulevaisuus, luonto ja kesä, kieli ja kulttuuri,
musiikki, muotoilu sekä liikunta ja urheilu.
Teemojen toteuttamisesta vastaavat juhlavuoden yhteistyökumppanit.
Avajaisissa Suomi-kuvaa läheltä ja kaukaa
pohtivat uussuomalainen Umayya Abu-Hanna ja ulkosuomalainen Marko Suomalainen
Thessalonikista Kreikasta. Avajaistapahtumassa laulettiin kolme yhteislaulua - Arvon
mekin ansaitsemme, Lähteellä ja Sininen ja
valkoinen - joista vuoden aikana valitaan
yleisöäänestyksellä yksi onnittelulauluksi
Suomelle. Finlandia-taloon oli saapunut
myös yksi tunnetuimmista ulkosuomalaisista,
Jukka Kuoppamäki Dortmundista Saksasta,
siivittämään Sininen ja valkoinen –yhteislaulua.
Iloista Varttia Itsenäiselle Suomelle vietetään
itsenäisyyspäivän aattona 5.12. klo 12.00.
Koko kansa voi silloin laulaa yleisöäänestyksen voittanutta onnittelulaulua yhteislauluna.
Tavoitteena on, että Suomi pysähtyy hetkeksi. Juhlahetkeä vietetään kaikkialla Suomessa ihmisten arkiympäristössä: koulussa, työpaikalla, kodissa, vanhainkodissa, päiväkodissa, sairaalassa, autossa, kadulla, kaupassa, torilla... Vartin yhteisen osan lisäksi toivotaan, että yhteisöissä järjestetään omaa
yhteistä, itsenäisen Suomen juhlistamiseen
sopivaa ohjelmaa.
Lisätietoja:
Juhlavuoden pääsihteeri, opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi, p. +358 9 16077234 tai
+358 40 5801877.
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Jäätteenmäki ei lähde eduskuntavaaleihin

(Taloussanomat 12.01.2007)

Anneli Jäätteenmäki ei aio asettua ehdolle
maaliskuun eduskuntavaaleissa. Keskustan
europarlamentaarikko ja entinen pääministeri vahvistaa kolumnissaan Suomenmaa-lehdessä, ettei hän pyri eduskuntaan.
Jäätteenmäki kirjoittaa olevansa kiitollinen
häntä ehdokkaaksi pyytäneille keskustalaisille. Hän kuitenkin toteaa haluavansa jatkaa
työtään Euroopan parlamentissa.
— Se on mielenkiintoista työtä, vaikka yksi
europarlamentaarikko ei useinkaan voi kerskua millään sankariteoilla, Jäätteenmäki kirjoittaa.
Puolueiden ohjelmat Suomi-Seuran nettisivulla (Suomen Sillan Uutisviikko 5/2007)
Suomi-Seuran jäsenlehdessä Suomen Sillassa tammikuussa julkaistut puolueiden vaaliohjelmat ja vastaukset lehden ulkosuomalaisia koskeviin kysymyksiin (mm. kirjeäänestys) ovat luettavissa seuran kotisivulta
www.suomi-seura.fi (Suomen Silta  Artikkelipalvelu). Vastauksensa toimitti 15 puoluetta
puoluerekisterissä olevista 19:stä.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Etä-äänestämistä ei harkita Suomessa

(Helsingin Sanomat 26.02.2007)

Etä-äänestäminen ei ole mahdollista Suomessa tulevaisuudessakaan, kertoo maanantain Länsi-Savo -lehti.
Oikeusministeriön kannan mukaan vaalisalaisuutta ja vaalivapautta ei pystyttäisi varmistamaan, jos ääniä annettaisiin esimerkiksi internetin tai kännykän avulla.
Etä-äänestäminen olisi ongelmallista muun
muassa sen takia, että perheenjäsenet voisivat saada selville toistensa äänet tai ehdolla
olevat voisivat maksaa äänestäjille heille annetuista äänistä.
Oikeusministeriön vaalijohtajan Arto Jääskeläisen mukaan sähköinen äänestäminen valvotuissa oloissa korvaa kuitenkin jatkossa
nykyiset vaaliuurnat ja -liput. Sähköistäminen muun muassa nopeuttaa äänestämistä.
Sähköistä äänestämistä äänestyspaikoilla kokeillaan vuoden 2008 kunnallisvaaleissa
Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä.
Ennakkoäänestyspaikkoja
kuin viime vaaleissa

150

enemmän

(Suomen Sillan Uutisviikko 5/2007)
Maaliskuun eduskuntavaaleissa on 150 ennakkoäänestyspaikkaa enemmän kuin vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Niitä on nyt
entistä useammin kuntien tiloissa ja esimerkiksi liikekeskuksissa.
Suomessa on 862 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Postikonttoreissa ennakkoäänestyspaikoista on noin 120.
Muissa maissa voi äänestää ennakkoon
234:ssa Suomen edustustossa ja edustuston
toimipaikassa. Ulkomaan ennakkoäänestyspaikkoja on 87 valtiossa.
Luettelot Suomen ja muiden maiden yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ovat oikeusministeriön vaalisivuilla osoitteessa www.vaalit.fi
Luetteloista voi tarkistaa ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat.
Tietoja ennakkoäänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista voi 6. helmikuuta lähtien
kysyä myös oikeusministeriön maksuttomasta puhelinpalvelusta. Se on suomeksi numerossa 0800-1-57575 ja ruotsiksi numerossa
0800-1-38383. Numerossa annetaan äänestäjän kysyessä myös keskeisimmät äänestysohjeet.
Kaikille äänioikeutetuille, joiden osoitetiedot
ovat väestötietojärjestelmässä, postitetaan
helmikuun aikana ilmoituskortti. Se sisältää
tiedot sekä vaalipäivän äänestyspaikasta että ennakkoäänestyspaikoista äänioikeutetun
omassa vaalipiirissä. Ilman korttiakin voi äänestää, kun pystyy todistamaan Suomen
kansalaisuutensa (esim. passilla). Äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet Suomen
kansalaiset.
Eduskuntavaalit toimitetaan 18. maaliskuuta.
Ennakkoäänestys on Suomessa 7.- 13.
maaliskuuta ja ulkomailla 7. 10. maaliskuuta. Ehdokasnumerot varmistuvat 15. helmikuuta, ja koko maan ehdokastiedot julkaistaan www.vaalit.fi -sivuilla 16. helmikuuta.
Eduskuntavaalit järjestetään 18. maaliskuuta. Ennakkoäänestysaika on Suomessa 7.13. maaliskuuta ja ulkomailla 7.-10. maaliskuuta. Osa ennakkoäänestyspaikoista ei ole
auki koko ennakkoäänestyksen ajan.
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Eduskunta hyväksyi varoitustarrat viina- ja
olutpulloihin

(Helsingin Sanomat 07.02.2007)

Alkoholijuomien valmistajat, maahantuojat
tai jakelijat joutuvat vuoden päästä lisäämään viina-, viini- ja olutpulloihin ja kaikkiin
muihinkin Suomessa myytäviin alkoholijuomapakkauksiin erityisen varoitusmerkinnän
tuotteen haitallisuudesta ja sen aiheuttamasta sikiövauriovaarasta.
Eduskunta päätti alkoholilakiin lisättävistä
varoitustarroista keskiviikkona äänin 104–71.
Tarroista luopumista esitti kansanedustaja,
lääkäri Eero Akaan-Penttilä (kok). Tarrapakko hyväksyttiin kolmen hallituspuolueen keskustan, Sdp:n ja Rkp:n voimin. Oppositiosta
tarroja kannattivat kristillisdemokraatit.
Tarroja vastaan äänestivät kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät, ainoa paikalla ollut
perussuomalainen Raimo Vistbacka
sekä
kaksi sosiaalidemokraattia, Arto Bryggare ja
Ilkka Taipale.
Erilliset varoitustarrat tai etikettiin sisältyvät
varoitusmerkinnät pitää liittää juomiin, joissa
on alkoholia yli 2,8 tilavuusprosenttia. Turistituomisiin varoituksia ei vaadita. Sosiaali- ja
terveysministeriö määrää yksityiskohdat
myöhemmin.
Mietojen alkoholijuomien mainonta kielletään televisiossa aamuseitsemän ja iltayhdeksän välillä.
Kristillisdemokraattien, vasemmistoliiton ja
vihreiden hanke kieltää mietojen juomien
mainonta televisiossa kokonaan kaatui äänestyksessä. Väkevien juomien mainonta on
kiellettyä jo ennestään.
Eduskunta päättää vielä myöhemmin lausumasta, jolla hallitusta patistetaan korottamaan erityisesti väkevien alkoholijuomien
veroa. Korotuksen valmistelu jää seuraavalle
hallitukselle.
Eduskunta hyväksyi keskitetyn potilasarkiston (Helsingin Sanomat 05.12.2006)
Suomalaisten potilastiedot tallennetaan tulevaisuudessa keskitetysti sähköiseen arkistoon. Eduskunta hyväksyi uutta tietojen tallentamista koskevan lakiesityksen sisällön
tiistaina.
Arkiston tavoitteena on parantaa ja joustavoittaa potilaiden hoitoa, kun tiedot potilaan
taustasta ja aikaisemmista hoidoista ovat
helpommin käytettävissä. Tietoja arkistosta
voidaan luovuttaa pääsääntöisesti vain potilaan omalla suostumuksella.
Valtakunnallisiin tietojärjestelmiin kootaan
tiedot niin julkisessa kuin yksityisessäkin terveydenhuollossa annetuista hoidoista. Vastuu tietojärjestelmistä on Kansaneläkelaitoksella.
Lääkärikansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara
(kok) tiesi kertoa eduskunnan keskustelussa
aiemmin, että Suomi on ensimmäinen maa
maailmassa, joka toteuttaa tällaisen sähköisen sairauskertomuksen neljän vuoden kuluttua. Hän tosin epäili, kyetäänkö kaikki
tekniset ongelmat ratkaisemaan.

Kysely: Lähes puolet haluaa Vanhasen jatkavan (Helsingin Sanomat 02.01.2007)
Lähes puolet suomalaisista näyttää toivovan
Matti Vanhasen (kesk) jatkavan pääministerinä kevään eduskuntavaalien jälkeen. Iltalehden teettämän tutkimuksen mukaan Vanhanen on puoluejohtajista 47 prosentin kannatuksellaan kansan suosikki.
Toiseksi eniten kannatusta sai taakseen kokoomuksen Jyrki Katainen, jota kannattaa
11 prosenttia suomalaisista. Kymmenen prosenttia vastaajista haluaisi puolestaan Sdp:n
Eero Heinäluoman istuvan hallituksen nokkamiehen tuolilla. Kyselyyn osallistuneista 19
prosenttia jätti kokonaan vastaamatta tai ei
osannut nimetä pääministerisuosikkiaan.
Vanhasen suosio näyttäisi kasvaneen joulukuun alkuun verrattuna, jolloin Iltalehden
teettämässä tutkimuksessa istuva pääministeri keräsi 43 prosentin kannatuksen.
Taloustutkimuksen suorittamaan mielipidemittaukseen vastasi nyt 1 023 henkilöä 19.–
28. joulukuuta.
EUROOPAN UNIONI

(europa.eu.int)

Malta haluaa vaihtaa liiransa euroon

(Helsingin Sanomat 27.01.2007)

Malta pyrkii mukaan euroalueeseen. Välimeren saarivaltio esittää muodollisen hakemuksensa euroalueeseen liittymisestä tänään.
Malta pyrkii euroalueeseen Kyproksen tavoin
ensi vuoden alusta.
Pääministeri Lawrence Gonzin mukaan Malta
täyttää euroalueen liittymisehdot.
Maan nykyinen valuuttayksikkö on Maltan liira. Maa liittyi EU:hun vuonna 2004.

Suomessa on jo vuodesta 1864 ollut tapana,
että kolikoihin on painettu kolikkomestarin
nimikirjain. Aikanaan sillä kerrottiin, että rahassa oli oikea pitoisuus arvometallia.
Eurokolikoiden kansallisella puolella ollut M
tuli rahapajan johtajan Raimo Makkosen sukunimestä. Ensi vuodesta lähtien painettavissa kolikoissa M-kirjaimen tilalla kansallinen tunnus FI.
”Perinteestä luovutaan, sillä myös useimpien
muiden maiden kolikoissa on kansallinen
tunnus”, Vairimaa kertoo.
Eurokolikoiden uudistamisesta päätettiin valtiovarainministereiden Ecofin-neuvostossa jo
kesäkuussa 2005.
"Arkistofilmejä Euroopan unionin 50-vuotisesta historiasta"

(Parlamentin viikko: 8/2007)

Euroopan parlamentin kotisivuilla on käynnistynyt arkistofilmien sarja, joka kuvaa Eurooppa-liikkeen kehitystä toista maailmansotaa seuranneina vuosina. "Euroopan parlamentti ja Euroopan rakentaminen" -sarja
juhlistaa EU:n perustan luoneen Rooman sopimuksen 50. vuosipäivää. Sarja jatkuu 25.
maaliskuuta saakka, jolloin Rooman sopimus
täyttää 50 vuotta.
Sarjan ensimmäinen osa vie meidät toisesta
maailmansodasta Euroopan yhdentymisen
syntyvaiheisiin ja ensimmäiseen Euroopan
neuvoston kokoukseen Strasbourgissa 1949.
Katso arkistofilmi klikkaamalla EP Live –linkkiä alla!
Euroopan parlamentti ja Euroopan rakentaminen, osa 1: Toisesta maailmansodasta Euroopan neuvostoon:
http://www.europarl.europa.eu/eplive/public
/default_fi.htm

Eurokolikot saavat ensi vuonna uudet kartat

Yrittävä Eurooppa-kilpailun pääpalkinto Suomeen (Helsingin Sanomat 07.12.2006)

Eurokolikoiden ulkonäkö muuttuu jonkin verran ensi vuonna. Uusien kolikoiden yhteisellä
puolella olevat kartat päivitetään kattamaan
koko Eurooppa.
Muutos johtuu siitä, että euron käyttöönoton
jälkeen Euroopan unioni on laajentunut.
Vuonna 2004 unioniin liittyi kymmenen uutta
maata, ja ensi vuoden alussa mukaan tulevat vielä Romania ja Bulgaria.
Nykyisissä kolikoissa on mukana vain 15 niin
sanottua vanhaa EU:n jäsenvaltiota, joihin
Suomikin kuuluu. Suomi ei kuitenkaan ole
päässyt kokonaan sen paremmin uusikin
kuin vanhoihinkaan eurokolikoihin.
”Itäraja piti häivyttää näkyvistä, kun ei tiedetä, miten paljon unioni tulee laajenemaan.
Siinä samalla sitten meni Lappikin”, kertoo
hallitusneuvos Raine Vairimaa valtiovarainministeriöstä.
Hänen mukaansa uudistuksesta ei koidu
merkittäviä kustannuksia, sillä vanhoja kolikoita ei vedetä pois kierrosta.
Uudet kolikot otetaan käyttöön tammikuussa. Ensi vuonna uusia kolikoita lasketaan liikkeelle vain vähän. Ainoastaan kahden euron
kolikoita tulee runsain mitoin kiertoon, Vairimaa kertoo.
Uusien kolikoiden mukana katoaa yksi vuosikymmeniä jatkunut perinne.

Keskisuomalainen Y4-hanke on voittanut
Yrittävä Eurooppa -kilpailun. Ensi kertaa järjestetyn kilpailun pääpalkintoa tavoitteli yli
400 hanketta 28 maasta.
Euroopan komission, EU:n alueiden komitean ja EU-puheenjohtajamaa Suomen järjestämän kilpailun keskeisenä tavoitteena oli
löytää niin hyviä alueellisia yrittäjyysideoita,
että niitä voidaan hyödyntää laajasti koko
Euroopassa.
Tuomariston mielestä Y4-hanke oli luovin ja
innostavin. Se pyrkii parantamaan KeskiSuomen yritysilmastoa tuomalla yrittäjyysnäkökulman mukaan kaikkeen päätöksentekoon.
Brysselissä torstaina julkistettu pääpalkinto
veistos. Sen lisäksi luvassa on kosolti mainetta, sillä hanketta esitellään laajasti eri
puolilla Eurooppaa.

(Helsingin Sanomat 26.12.2006)

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Suomi toteuttaa esimerkillisesti Lissabonin
kriteereitä (Taloussanomat 13.12.2006)
Tanska on Euroopan kilpailukykyisin maa,
kun kriteereiksi otetaan Euroopan unionin
päättämät Lissabonin kriteerit. Suomi on
kakkosena ja meidän jälkeemme tulevat
Ruotsi, Hollanti ja Saksa.
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Näin arvioi sveitsiläinen World Economic Forum -laitos, joka julkaisee myös maailmanlaajuisen kilpailukykyraportin.
WEF julkaisi Lissabonin kriteereiden toteuttamista käsittelevän raportin nyt kolmatta
kertaa.
EU päätti Lissabonin kriteereistä vuonna
2000 ottaessaan tavoitteekseen nousta kilpailukykyisimmäksi tietoyhteiskuntaan pohjautuvaksi talousalueeksi. Kriteerit rohkaisevat EU:n jäseniä taloudellisiin ja rakenteellisiin uudistuksiin.
Suomen vahvuudet ovat tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Hyvin sujuu myös sosiaalinen yhdentäminen.
Keskitasoa olemme talouden vapauttamisessa, rahoituspalveluissa ja yrityksille suotuisan ympäristön luomisessa. Huonosti meillä
on kehitetty joka kansalaisen tietoyhteiskuntaa ja kaikkein heikoiten verkkoteollisuuksia.
WEF:n ekonomisti Jennifer Blanke kommentoi tuloksia, että EU-maiden on parannettava
erityisesti tutkimusta ja kehitystä, nostettava
tehokkaammin tietoyhteiskuntaa ja luotava
yrityksille paremmat edellytykset toimia.
Katsaus perustuu tilastotietoihin ja yritysjohtajien haastatteluun. Blanke sanoo siksi, että
katsauksen voi ottaa ikään kuin yritysten näkökulmana Euroopan kilpailukyvyn kohottamisyrityksiin.
WEF:n mukaan useat vuoden 2004 keväällä
jäseniksi tulleet maat ovat nousseet Lissabonin kriteerien noudattamisessa ohi vanhojen
EU-maiden. Viro on kirinyt 12:nneksi uusien
maiden kärkeen.
Italia selviytyy huonosti kaikilla osa-alueilla.
Listan 11. eli Irlanti on luonut yrityksilleen
mainiot edellytykset toimintaan. Ranska kärsii tietoyhteiskunnan heikkouksista ja ylipäätään hitaasta talouden vapauttamisesta.
WEF on verrannut myös USA:n sijoittumista
kilpailukykykriteerien noudattamisessa ja toteaa sen jäävän EU:n parhaimpien varjoon,
mutta selviytyvän EU:n keskiarvoa paremmin.
Kemikaaliviraston tulo Suomeen varmistui

(Helsingin Sanomat 13.12.2006)

Euroopan unionin parlamentti on hyväksynyt
kiistellyn kemikaalilainsäädännön Reachin.
Reach meni keskiviikkona Strasbourgissa läpi
äänin 529–98.
Kemikaalisopu tarkoittaa, että Suomi saa ensimmäisen EU-virastonsa. Kemikaalivirasto
aloittaa toimintansa kesäkuun alussa Helsingissä.
Lain tarkoituksena on saada yhteiseen rekisteriin noin 30.000 kemikaalia, joita tavataan
myös ihmisten jokapäiväisessä elämässä.
Laki velvoittaa teollisuuden korvaamaan haitallisimmat kemikaalit, jos niille on olemassa
ympäristölle terveellisempi vaihtoehto. Lisäksi vaarallisimmat aineet on testattava ja niille on saatava viranomaisten lupa.
Kyse on yhdestä suurimmista EU:n lainsäädäntöhankkeista, ja se on herättänyt kiivaita
tunteita niin poliittisesti kuin ympäristöjärjestöissä ja kemianteollisuudessakin.
Helsinkiin tuleva EU:n kemikaalivirasto sijoittuu Annankadulle toimitilaan, jossa nyt toimii
vakuutusyhtiö Varma.

Henkilöstöä aiotaan värvätä noin 150 ihmisen vuosivauhtia. Lopulliseen 400–500 työntekijän vahvuuteen on tarkoitus päästä kolmen vuoden kuluessa
Läheskään kaikki työntekijät eivät tule olemaan suomalaisia, vaan heitä värvätään
mahdollisimman tasapuolisesti EU:n kaikista
jäsenmaista.
Muiden EU-virastojen henkilöstön tavoin kemikaaliviraston työntekijät eivät maksa verojaan Suomelle vaan EU:lle. Suomalaisittain
tämä on erittäin houkuttelevaa, sillä progressiivinen vero lohkaisee vain 10–15 prosenttia
palkasta.
Viraston pääjohtaja valitaan ensi vuoden aikana. Unionin pelisääntöjen mukaan hän ei
voi olla suomalainen, koska virasto sijaitsee
Suomessa.
Päävastuun viraston perustamisesta kantaa
EU-komissio, koska virasto on unionin eikä
Suomen valtion toimielin.
Suomalaiset EU-maiden onnellisimpia

(Suomen Sillan Uutisvikko 48/2006)

Tuoreen eurobarometrin mukaan suomalaiset ovat onnellisuuden kärkikaartia Euroopan
unionissa.
Suomalaisista 90 prosenttia kertoi tuntevansa itsensä useimmiten elinvoimaisiksi, kun
unkarilaisista vain 30 prosenttia tuntee niin.
Barometrin mukaan suomalaiset ja hollantilaiset olivat kokeneet myönteisiä tunteita
useammin kuin muut eurooppalaiset. Jopa
90 prosenttia suomalaisista kertoi olevansa
lähes aina rauhallisella päällä.
Euroopan komissio julkaisi Eurobarometrimielipideselvityksen lisäksi tiivistelmän vastauksista, joita se on saanut alustavaan ehdotukseensa mielenterveyttä koskevista EUtoimista. Eurooppalaisista 13 prosenttia oli
viimeisen vuoden aikana hakenut apua
psyykkisiin ongelmiin, jotka kohtaavat
useimmiten naisia ja ikääntyneitä.
EU rankaisi Turkkia neuvotteluiden jäädyttämisellä (Helsingin Sanomat 11.12.2006)
Euroopan unionin jäsenmaat sopivat maanantaina Turkin jäsenyysneuvotteluiden osittaisesta jäädyttämisestä. EU ryhtyi vastatoimiin, koska Turkki ei ole normalisoinut suhteitaan unioniin 2004 liittyneen Kyproksen
kanssa. "Olemme tässä asiassa yksimielisiä.
Tähän ei tarvitse enää palata", sopimuksen
syntymisestä pitkien neuvotteluiden jälkeen
iloinnut puheenjohtajamaan Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja sanoi Brysselissä.
Jäsenmaat sopivat neuvotteluiden jäädyttämisestä niillä aloilla, jotka liittyvät Kyproksen
kiistaan. Sopimuksen mukaan neuvotteluja
ei tulla käymään kahdeksalla politiikan osaalueella ennen kuin Turkki suostuu EU:n
vaatimuksiin. Kiista repi maanantaina jäsenmaiden rivejä syntyneestä sovusta huolimatta. Tiukempaa linjaa kannattivat erityisesti
Kypros, Kreikka, Itävalta ja Hollanti. Maltillisemmin asiaan suhtautuivat Britannia, Ruotsi ja Espanja.
Turkki on pitänyt EU:n vastatoimia epäoikeudenmukaisina. Se on vaatinut miehittämänsä Pohjois-Kyproksen eristyksen lopettamista ennen kuin se suostuu normalisoimaan
suhteitaan Kyprokseen.
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Suomi julkaisi maanantaina näkemyksensä,
jonka mukaan Kyproksen yhdentymistä tuetaan YK:n johdolla. Jäsenmaat lupasivat
myös tukea Pohjois-Kyproksen taloutta.
Tuomioja tulkitsi jäsenmaiden päätöstä rohkaisevaksi viestiksi Turkille. "Yksikään jäsenmaista ei kyseenalaistanut Turkin jäsenyyttä
sitten, kun se täyttää kaikki jäsenyysvaatimukset", Tuomioja sanoi.
Laajentumiskomissaari Olli Rehn muistutti
puolestaan, että päätös oli viesti Turkille siitä, että lupauksia on noudatettava.
"Epäonnistuminen velvollisuuksien täyttämisessä ei voi tapahtua ilman seuraamuksia",
Rehn sanoi.
Riippumatta neuvotteluiden osittaisesta jäädyttämisestä jokainen jäsenmaa voi jatkossakin veto-oikeudellaan keskeyttää neuvottelut.
Esimerkiksi nyt neuvottelut ovat olleet hyllyllä Kyproksen vastustuksen vuoksi.
Maanantaina myös Hollanti vihjasi mahdollisuudestaan estää neuvottelut. "Jokaisella jäsenmaalla on veto-oikeus ja jokainen jäsenmaa voi sitä käyttää miten haluaa", Hollannin ulkoministeri Bernard Bot muistutti.
Turkki-kiistan ratkaiseminen on ollut yksi
Suomen kauden merkittävimmistä haasteista. EU:n ulkopoliittinen edustaja kiittelikin
vuolaasti sopimuksen syntymistä. "Tämä on
erittäin hyvä saavutus. Kiitos siitä puheenjohtajamaalle", Javier Solana sanoi.
Kadonneille lapsille oma EU-numero

(Taloussanomat 11.12.2006)

EU puuhaa yhteisiä puhelinnumeroja kadonneita lapsia sekä kadonneita autoja ja luottokortteja varten. Kadonneiden lasten palvelunumero aiotaan avata vielä ennen joulua.
EU:n telekomissaari Viviane Reding lupasi
tänään Brysselissä, että Eurooppa saa jo ennen joulua yhteisen puhelinnumeron kadonneista lapsista ilmoittamista varten.
Aloitteen tekijänä ovat olleet lapsiryöstöistä
ja pedofiliasta huolestuneet korkean tason
diplomaattirouvat, kuten Ranskan presidentin puoliso.
Puhelinnumeron käyttöönotosta tekee päätöksen komission kanssa EU-maiden edustajista koostuva viestintäkomitea, jonka pitäisi
kokoontua vielä ennen joulua.
Numeroksi tulee Redingin mukaan 116 000,
mihin voi soittaa jokaisesta EU-maasta.
– Tämä on lahjamme Euroopan lapsille, sanoo Reding.
Viestintäkomitea yrittää sopia myös Euroopan laajuisesta puhelinnumerosta kadonneita luottokortteja ja varastettuja autoja varten, jotka alkaisivat myös 116:lla.
EU:ssa on käytössä jo yleinen hätänumero
112, josta maat sopivat pari vuotta takaperin.
Yli puolet suomalaisista kannattaa EU:n perustuslakia

(Suomen Silllan Uutisviikko 49/2006)

EU-perustuslakia kannattaa 56 prosenttia
suomalaisista, kun sitä vastustaa 32 prosenttia suomalaisista. Koko EU:n alueella perustuslaki saa 53 prosentin kannatuksen.
EU-jäsenyyden kannatus on vahvinta Irlannissa, jossa kahdeksan kymmenestä pitää
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jäsenyyttä hyvänä asiana. Heikointa EU:n
kannatus on Britanniassa, Itävallassa ja Suomessa. Suomessa vain 39 prosenttia pitää
EU:n jäsenyyttä myönteisenä.
EU:n laajentumista tukee 43 prosenttia suomalaisista, kun vastustajia on 52 prosenttia.
Vielä puoli vuotta sitten vastustajia oli 60
prosenttia.
Eurobarometri-kyselyä varten haastateltiin
lähes 30 000:ta EU-kansalaista syksyllä.
Suomalaisia oli mukana tuhat.
EU leikkaisi viidenneksen kasvihuonepäästöistä (Taloussanomat 10.01.2007)
Euroopan unionin komissio ehdottaa kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.
Lähtökohtana ovat Kioton sopimuksen vertailuvuoden 1990 päästöt.
Päästöjen vähennystavoite voitaisiin komission mukaan nostaa 30 prosenttiin, jos päästöjen vähentämisestä päästään sopimukseen
maailmanlaajuisesti.
Uusiutuvan energian tavoitteeksi komissio
ehdotti 20:ta prosenttia koko EU:n energiantuotannosta vuonna 2020.
Nämä tavoitteet sisältyvät keskiviikkona julkistettuun komission ehdotukseen EU:n uudeksi energia ja ilmastostrategiaksi.
EU:n neuvosto käsittelee ehdotusta maaliskuun huippukokouksessa.
Päästövähennyksistä on EU:n komission mukaan sovittava maailmanlaajuisesti. Strategian tavoitteena on komission mukaan rajoittaa maapallon ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen verrattuna aikaan ennen
teollista vallankumousta.
Suomelle merkittäviä EU-valiokuntapaikkoja

(Suomen Sillan Uutisviikko 6/2007)

Suomen edustajat ovat saaneet viisi varapuheenjohtajuutta EU-parlamentin valiokunnissa, kun paikkoja kierrätettiin. Kokoomuksen
Alexander Stubb sai varapuheenjohtajuuden
poliittisesti painavassa sisämarkkinavaliokunnassa.
Vihreiden Satu Hassi jatkaa ympäristövaliokunnan johtajistossa.
Keskustan neljästä edustajasta kolme sai varapuheenjohtajuuden. Anneli Jäätteenmäki
sai paikan perustuslakivaliokunnassa, Kyösti
Virrankoski budjettivaliokunnassa ja Hannu
Takkula kulttuurivaliokunnassa.
Ennen vaalikauden puolivälin paikkakiertoa
Suomella oli yksi varapuheenjohtajuus eli
Hassin paikka ympäristövaliokunnassa.
Parlamentissa on 20 valiokuntaa, joissa on
puheenjohtaja ja neljä varapuheenjohtajaa.
Ne valmistelevat parlamentin käsittelyssä
olevia asioita.
Joka kolmas eurooppalainen pelkää kaduilla

(Helsingin Sanomat 05.02.2007)

Lähes joka kolmas eurooppalainen kokee
olonsa turvattomaksi kaduilla liikkuessaan ja
yhtä suuri osa pelkää kotiinsa murtauduttavan.
Tiedot käyvät ilmi laajasta eurooppalaisesta
kyselytutkimuksesta, joka julkaistiin Brysselissä maanantaina. Selvitys koski vuotta

2004. Siinä olivat mukana EU:n 15 vanhaa
jäsenmaata sekä Viro, Unkari ja Puola.
Muun muassa YK:n ja Gallupin toteuttama
selvitys osoittaa myös, että Suomi on edelleen eurooppalaisittain erittäin turvallinen
maa. Varsinkin asuntomurtoja, taskuvarkauksia ja katuväkivaltaa esiintyy Suomessa
hyvin vähän. Suomalaiset myös pelkäävät
muita harvemmin joutuvansa rikoksen kohteeksi.
Turvattomuuden tunteesta huolimatta rikollisuus on vähentynyt Euroopassa selvästi
1990-luvun jälkeen. Joka kuudes eurooppalainen joutuu kuitenkin vuosittain jonkin tavallisen rikoksen kohteeksi. Näihin lasketaan
muun muassa varkaudet ja ryöstöt.
Kaikkia rikoksia ei kuitenkaan ilmoiteta poliisille. "Noin 30–60 prosenttia rikoksista jää ilmoittamatta", Gallupin Euroopan-toimitusjohtaja Robert Manchin selvitti tiedotustilaisuudessa.
Selvityksen mukaan Euroopan rikoskeskuksia
ovat Britannia, Irlanti ja Hollanti. Hollannin
lukuja tosin nostaa se, että maassa varastetaan poikkeuksellisen suuria määriä polkupyöriä. Tämä selittänee myös, miksi hollantilaiset eivät tunne oloaan kovinkaan turvattomaksi, vaikka he olisivatkin joutuneet rikoksen kohteeksi.
Pääkaupungeista Lontoo on selvästi turvattomin. Kaupungin rikostaso on korkeampi
kuin esimerkiksi New Yorkissa. Helsingin rikosluvut ovat alhaiset, muita turvallisia kaupunkeja ovat muun muassa Madrid ja Lissabon.
Julkisten paikkojen tupakointikieltoa harkitaan koko Euroopan unioniin

(Helsingin Sanomat 30.01.2007)

EU:n komissio julkaisi tiistaina suunnitelman,
joka tähtää laajaan tupakointikieltoon kaikkialla unionin jäsenmaissa.
"Haluaisin nähdä, että kaikkialla Euroopassa
olisi kattava tupakointikielto", terveysasioista
vastaava komissaari Markos Kyprianou sanoi.
"Minulla oli tapana polttaa kolme askia päivässä. Jos minä kykenin lopettamaan tupakoinnin, pystyy siihen kuka tahansa", komissaari uskoi.
Jo nyt kaikissa unionin jäsenmaissa säädetään jollakin tasolla tupakoinnin rajoittamisesta. Ensimmäisenä tupakointikiellon julkisilla paikoilla otti käyttöön Irlanti ja esimerkiksi ensi kesäkuussa Suomenkin ravintoloista tulee savuttomia. Ravintoloissa voi tupakoida rajoitetusti vain erillisissä kopeissa.
Tupakoinnin rajoittaminen kuuluu jäsenmaiden päätösvaltaan. Tiistaisella esityksellään
Kyprianou kuitenkin ehdottaa, että asiasta
voitaisiin säätää unionin tasolla. Komissio aikoo tehdä varsinaisen ehdotuksensa asiasta
ensi vuonna kuultuaan muun muassa jäsenmaiden mielipiteitä koko Euroopan savuttomuudesta.
Komissio perustelee ehdotustaan erityisesti
tupakan haitallisilla
terveysvaikutuksilla.
Vuosittain unionin jäsenmaissa kuolee tupakointiin liittyviin sairauksiin 650.000 kansalaista. Lisäksi passiivinen tupakointi tappaa
79.000 ihmistä. Arvion mukaan tupakointisairauksista koituu unionin jäsenmaille vuosittain 90–130 miljardin euron kulut, mikä
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vastaa reilua prosenttia niiden bruttokansantulosta.
Kyprianoun mukaan Euroopan laajuinen tupakointikielto olisi helppo toteuttaa kansallisesti, sillä mielipidekyselyn mukaan eurooppalaisista 80 prosenttia kannattaa kieltoa
työpaikoilla ja julkisissa sisätiloissa.
Eduskunta hyväksyi EU-perustuslain äänin
125–39 (Helsingin Sanomat 05.12.2006)
Eduskunta hyväksyi tiistaina EU:n perustuslakisopimuksen ja sen voimaansaattamislain.
Näin presidentti pääsee ratifioimaan sopimuksen Suomen osalta.
Päätös syntyi äänin 125–39. Tyhjää äänesti
neljä kansanedustajaa, poissa äänestyksestä
oli 31. Sopimuksen hylkäämistä esitti EskoJuhani Tennilä (vas).
Sopimuksen hyväksymiseen tarvittiin eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö, ja
se löytyi selkeästi.
Äänestyksessä kaikkien suurimpien puolueiden ryhmät hajosivat. Hallituspuolueista neljä keskustalaista ja kolme sosiaalidemokraattia kannatti sopimuksen hylkäämistä, ja lisäksi kolme keskustan edustajaa ja yksi demari äänesti tyhjää.
EU-mielisestä kokoomuksestakin löytyi seitsemän EU:n perustuslain vastustajaa. Vihreät puolestaan kannattivat hyväksymistä Erkki
Pulliaista lukuun ottamatta.
Hylkäämisen kannalla olivat kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset. Hylkäystä esittäneestä vasemmistoliitosta Anne Huotari ja
Suvi-Anne Siimes kuitenkin äänestivät sopimuksen hyväksymisen puolesta.
Hyväksymisen kannalla oli nyt hieman suurempi enemmistö kuin viime keväänä, jolloin
eduskunnan voimasuhteet mitattiin sopimuksen selontekoäänestyksessä ensimmäisen
kerran.
Silloin sopimuksen nopeaa ratifiointia kannatti 104 kansanedustajaa ja vastusti 24.
Tyhjää äänesti tuolloin 11, ja pois äänestyksestä oli peräti 60 kansanedustajaa.
Sopimuksen hyväksymisen yhteydessä eduskunta päätti tiistaina myös kahdesta lausumasta. Hallitukselta vaaditaan heti vaalien
jälkeen selvitys, mitä toimia Suomessa tarvitaan perustuslakisopimukseen sisältyvän turvatakuulausekkeen takia. Lisäksi pääministerin edellytetään vastaisuudessa tiedottavan
EU:n huippukokouksista eduskunnalle myös
kirjallisesti.
EU:n rajamuodollisuudet poistuvat

(Helsingin Sanomat 05.12.2006)

Rajamuodollisuudet uusien ja vanhojen EUmaiden välillä poistuvat keväällä 2008, jäsenmaat päättivät tiistaina Brysselissä.
"Tämä tarkoittaa sitä, että Eurooppa ei ole
jaettuna enää kahteen ryhmään", Tšekin sisäministeri Ivan Langer sanoi uutistoimisto
AP:n mukaan.
Sopimuksen mukaan sisärajatarkastukset
poistetaan maa- ja merirajoilla ensi vuoden
lopussa ja lentoasemilla maaliskuun 2008 lopussa. Ainoan poikkeuksen uusista jäsenmaista tekee Kypros, joka aikoo säilyttää rajoillaan tiettyjä tarkastuksia.
Kyse on niin sanotusta Schengenin vapaakulkualueesta. Tähän mennessä alueeseen
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ovat kuuluneet kaikki muut vanhat jäsenmaat paitsi Britannia ja Irlanti.
EU:n uudet jäsenmaat ovat olleet närkästyneitä siitä, että rajamuodollisuuksien poistaminen on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Uusien jäsenmaiden mukaan EU on
halunnut poliittisista syistä viivästyttää vapaakulkualueen laajentamista. Ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi unionin tärkeimmistä
kulmakivistä.
EU-ohjelmilla on saatu Pohjois-Suomeen yli
10.000 työpaikkaa

(Suomen Sillan Uutisviikko 47/2006)

EU-ohjelmilla on ollut merkittävä rooli työllisyyden paranemisessa.
Sisäasiainministeriön mukaan työttömyys on
vähentynyt runsaat kolme prosenttiyksikköä
Pohjois- ja Itä-Suomessa EU-ohjelmien viiden ensimmäisen vuoden aikana.
Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman myötävaikutuksella oli syntynyt 1 650 uutta yritystä ja 10 600 uutta työpaikkaa. Pohjois-Suomessa EU-tuilla on rahoitettu eniten matkailualaa, metallituoteteollisuutta sekä puutavara- ja puutuoteteollisuutta.
Olli Rehn on Vuoden EU-komissaari

(Suomen Sillan Uutisviikko 47/2006)
EU:n laajentumiskomissaari Olli Rehn on valittu Vuoden EU-komissaariksi.
Valinnan teki European Voice -lehden valitsema arvovaltainen raati.
EU-asioita käsittelevä European Voice valitsee vuosittain 50 ansioituneinta eurooppalaista ja ansioituneimmat ei-EU-kansalaiset.
Valinnan suorittavat lehden päätoimittajat
yhdessä raadin kanssa. Raatiin kuuluvat
mm. Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt
ja Belgian entinen pääministeri Wilfried Martens.
Viidestä ehdolle asetetusta komissaarista
raati valitsi Vuoden komissaariksi Olli Rehnin. Perusteluna oli, että Rehn on pitänyt yllä
hakijamaiden toiveita päästä EU:n jäseniksi
mutta samalla vaatinut niitä uudistumaan.
Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso sai Vuoden eurooppalaisen arvonimen,
koska hän on onnistunut keskittämään komission työn EU-kansalaisten etujen parantamiseen. Saksan liittokansleri Angela Merkel
on Vuoden poliitikko, koska hän onnistui
saamaan läpi sopimuksen EU:n monivuotisesta budjetista. Vuoden europarlamentaarikko on europarlamentin puhemies Josep
Borrell, joka on pyrkinyt uudistamaan ja kehittämään europarlamentin työtä.
Vuoden diplomaatin tittelin sai Ranskan YKedustaja Jean-Marc de la Sablière, joka ansioitui Israelin ja Hizbollahin välisen sodan
päättäneen YK-päätöslauselman muotoilussa. Ulkoministeri Erkki Tuomioja oli myös ehdolla tämän tittelin saajaksi. Hänen meriitikseen luettiin EU:n ulkoministerien taivuttelu
yksimielisyyteen Libanonin vaikeassa ongelmassa.
Suomessa on EU:n turvallisimmat taksit

(Suomen Sillan Uutisviikko 47/2006)

Euroopan komissio on myöntänyt Suomen
Taksiliitolle EU:n tieturvallisuuspalkinnon,

koska liitto on opettanut kuljettajille ilmaiseksi turvallista ajokäyttäytymistä ja edistänyt asiakkaiden turvavöiden käyttöä autoihin
sijoitettavilla varoituskilvillä.
Komissio alkoi kampanjoida vuonna 2004
tieturvallisuuden puolesta antamalla julistuksen, jonka allekirjoittajat sitoutuisivat 25.000
ihmishengen säästämiseen vuodessa liikenteessä. Komissio on saanut sitoumukselle jo
yli 500 allekirjoittajaa, joiden joukosta se
palkitsee joka vuosi parhaiten menestyvät.
Vuonna 1945 perustettu taksiliitto on panostanut jo vuosikymmeniä kuljettajakoulutuksessa turvallisuuteen. Suomessa taksinkuljettaja ei saa ammattiajolupaa, ellei kuljettaja opiskele alueensa jokaista katua.
Suomen valmiusvuoro EU:n taisteluosastossa alkoi (Helsingin Sanomat 01.01.2007)
Suomi on aloittanut valmiusvuoronsa EU:n
taisteluosastossa. Unioni voi käyttää joukkoja sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin ja esimerkiksi humanitaarisen avun perille saattamiseen.
Taisteluosastosta vastaavat alkuvuonna Suomen lisäksi Saksa ja Hollanti. Joukkoihin
kuuluu 160 suomalaista, joiden lähettämisestä kriisialueille päättää viime kädessä
Suomi itse.
Sloveniasta tuli kolmastoista euromaa

(Helsingin Sanomat 01.01.2007)

Slovenia on liittynyt euron käyttäjiin. Siitä
tuli 13. euromaa virallisesti 01.01.2007, kun
euro korvasi tolarin maan rahayksikkönä.
Euron käyttöönotto Sloveniassa nosti yhteisvaluutan käyttäjien määrän jo 317 miljoonaan eurooppalaiseen.
Tilivaluuttana ja pankkien välisillä tukkumarkkinoilla yhteisvaluutta euro otettiin
käyttöön vuoden 1999 alussa. Eurosetelit ja
kolikot otettiin käyttöön viisi vuotta sitten.
EU-maat sopuun vankien siirroista

(Helsingin Sanomat 15.02.2007)

Euroopan unionin oikeusministerit pääsivät
torstaina sopuun vankien siirroista EU-maiden välillä.
Ratkaisun myötä EU-maiden vangit kärsivät
rangaistuksensa jatkossa aiempaa useammin
kotimaassaan, vaikka tuomio annettaisiinkin
toisessa jäsenmaassa.
Suomessa on päätöksen tarkoittamia vankeja tällä hetkellä joitakin kymmeniä. He ovat
lähinnä Virosta.
EU-maiden kansalaisia on Suomen vankiloissa kokonaisuudessaan selvästi enemmän.
Päätös ei kuitenkaan koske kaikkein lyhimpiä
rangaistuksia.
Nykyisin vangin siirtäminen maasta toiseen
edellyttää aina sekä luovuttavan että vastaanottavan valtion suostumusta. Tämä on
tehnyt vankien vaihdon erittäin vaikeaksi.
Päätös tulee voimaan parin vuoden kuluttua.
Puola sai vaatimuksestaan muita pidemmän
siirtymäajan.
Vankien siirron helpottaminen oli alun perin
Suomen, Ruotsin ja Itävallan idea. Oikeusministeri Leena Luhtanen (sd) olikin torstaina
tyytyväinen päätökseen.
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Helsingin seudun rakentaminen EU:n mukaan liian hajanaista

(Helsingin Sanomat 26.12.2006)

Euroopan unionin ympäristövirasto varoittaa
Keski- ja Itä-Euroopan kaupunkeja asutuksen leviämisestä. Huonoksi esimerkiksi se
mainitsee Helsingin seudun.
Harvaan asutuilla alueilla ihmiset matkustavat pitempiä matkoja ja kuluttavat enemmän
energiaa kuin tiiviissä kaupungeissa. Nämä
tekijät lisäävät ilmansaasteita ja kasvattavat
kaupunkilaisten osuutta ilmastonmuutoksessa.
Ennusteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä 90 prosenttia Euroopan unionin väestöstä
asuu kaupungeissa, joten ei ole yhdentekevää miten niiden asukkaat rasittavat ympäristöä.
EU:n ympäristövirasto (EEA) on julkaissut
raportin, joka kertoo asutuksen leviämisestä
24:llä kaupunkiseudulla.
Useiden tunnuslukujen vertailussa Helsinki
on päässyt rönsyilemään kaikkein eniten
Pohjois- ja Länsi-Euroopassa. Muita väljiä
kaupunkeja ovat Kööpenhamina, Dublin ja
Bryssel.
Eurooppalainen kaupunkitutkimus puhuu
Helsingistä, mutta tarkoittaa laajempaa aluetta. Siihen kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten lisäksi osia Sipoosta ja
Kirkkonummesta sekä hiukan radanvartta
pohjoiseen.
Leviämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa
asutus valtaa maata suhteessa nopeammin
kuin väestö kasvaa. Vain Saksan München
on pysynyt tiiviinä väestön kasvusta huolimatta.
Raportti on laadittu yhdistämällä väestötietoja ilmakuviin, joista ensimmäiset on otettu jo
50 vuotta sitten. Kuvat kertovat, että kaupunkien luisuminen haja-asutusalueelle on
yleinen ilmiö Euroopassa.
Se ei välttämättä johdu lainkaan väestönkasvun paineesta vaan ihmisten kaipuusta uuteen elämäntyyliin kaukana kaupunkien
ydinkeskustasta.
Viimeisen 20 vuoden aikana monissa Euroopan maissa väestö on kasvanut vain kuusi
prosenttia, mutta rakennettu maa viidenneksen.
Myös parantuneet liikennevälineet yllyttävät
muuttamaan maalle. Ennustuksen mukaan
tieliikenne kaupungeissa lisääntyy 40 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 2030 mennessä.
TALOUSUUTISET
Ulkomailta investoidaan Suomeen vähemmän kuin koskaan 2000-luvulla

(Helsingin Sanomat 15.02.2007)

Ulkomaiset sijoittajat toivat Suomeen viime
vuonna pääomaa 2,1 miljardia euroa suorina
sijoituksina, joista miljardi käytettiin liike- ja
toimistokiinteistöjen ostoihin, ja loput yritysten ostoihin ja tytäryhtiöiden perustamisiin.
Suorien sijoitusten määrä putosi edellisvuodesta 1,1 miljardia euroa eli 34,8 prosenttia.
Miinus on iso, jos sitä vertaa muualla maailmassa tapahtuneeseen kehitykseen, sillä
kansainvälisesti suorat ulkomaiset sijoitukset
lisääntyivät viime vuonna 34 prosenttia, ja
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vanhoissa EU-maissa kasvua oli 32 prosenttia.
Vanhat EU-maat saivat koko maailman suorista sijoituksista 41 prosenttia, eli EU-alue
on sijoittajien ylivoimainen suosikki. Kiinnostus Saksaa kohtaan on kuitenkin romahtanut.
Kymmenen uutta EU-maata ovat päässeet
vauhtiin mukaan, ja niihin tehtyjen suorien
sijoitusten määrä kasvoi viime vuonna 13
prosenttia. Puola on suosikkikohde, kiinnostus Unkaria kohtaan on vähentynyt.
Aasiassa Kiinan saama sijoitusten kasvu on
ollut jo pari vuotta pysähdyksissä. Venäjästä
sijoittajat ovat hyvin kiinnostuneita, ja sinne
tehtiin suoria sijoituksia viime vuonna 28
miljardia euroa.
Suorat sijoitukset ovat pääomaa, jonka ulkomainen sijoittaja on välittömästi sijoittanut
toisessa maassa sijaitsevaan, määräys- tai
vaikutusvallassaan olevaan yritykseen.
Suorat sijoitukset Suomeen ovat olleet 2000luvulla suurimmillaan vuonna 2002 TeliaSonera- ja Hartwall-kauppojen ansiosta.
Kalevala Koru veti tuotannon pois Kiinasta

(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2007)

Kauppalehden mukaan Kalevala Koru on lopettanut hopeisten Lapponia-korujen valmistuksen Kiinassa. Yhtiö on siirtänyt tuotannon
Helsingin Pitäjänmäen tehtaalleen ja palkannut 30 uutta työntekijää.Yhtiö aikoo kasvaa
merkittävästi lähivuosina ja lisätä etenkin
vientiään.
Kauppalehden haastattelussa toimitusjohtaja
Marja Usvasalo kertoo Kalevala Korun lopettaneen viime vuonna myös koruostot Kiinasta. Kiinasta lähtöä jouduttivat hänen mukaansa tuotteiden laatuongelmat, toimitusaikojen pituus ja varastoihin sitoutunut pääoma.
Kalevala Koru osti vuoden 2005 lokakuussa
Lapponia Jewelryn. Kuluvana tilivuonna Kalevala Korun liikevaihto nousee 23 miljoonaan euroon. Siitä Kalevala Koru tuo 17-18
miljoonaa euroa ja loput Lapponia. Henkilöstöä yhtiössä on 230.
Kalevala Korun kaikki puolenkymmentä korusuunnittelijaa ovat suomalaisia.
Lapponiassa on neljä ulkomaalaista ja pari
suomalaista suunnittelijaa.
Suomen vienti kasvoi uuteen ennätykseen

(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2007)

Suomen vienti nousi marraskuussa suuremmaksi kuin koskaan aiemmin yhden kuukauden aikana.
Tullihallituksen ennakkotietojen mukaan
viennin arvo nousi vajaaseen 5,7 miljardiin
euroon. Ulkomaankauppaa kasvatti edelleen
metalliviennin voimakas kasvu. Kauppataseen ylijäämä nousi 840 miljoonaan euroon.
Viennin arvo kasvoi marraskuussa 12 prosenttia vuotta aiemmasta ja tuonti 11 prosenttia. Tuonti kohosi ennakkotietojen mukaan marraskuussa 4,8 miljardiin euroon.
Huomattava osa viennin arvon kasvusta johtui metallien viennistä. Raudan ja teräksen,
nikkelin, sinkin ja kuparin vienti kasvoivat.
Lisäksi vientiä kasvattivat koneet ja laitteet
sekä puutuotteet ja moottoriajoneuvot.

Suurista tavararyhmistä vain paperin vienti
laski ja öljytuotteiden vienti jäi edellisvuoden
tasolle.
Viennin arvo kasvoi vuoden yhdentoista ensimmäisen kuukauden aikana 18 prosenttia,
tuonti 17 prosenttia.
Talouskasvu nousemassa ennätykselliseksi

(Suomen Sillan Uutisviikko 50/2006)

Valtiovarainministeriö ennustaa vuoden 2006
talouskasvun nousevan ennätystasolle, lähes
kuuteen prosenttiin (5,9). Kasvu on yli prosenttiyksikön kesän ennustetta suurempi.
Ulkomaankauppa on jatkunut vilkkaana.
Viennin kasvu on tänä vuonna 11 prosenttia,
mutta tuonnin kasvu on painunut runsaaseen viiteen (5) prosenttiin. Kotimainen kulutus on kasvanut lähes neljä prosenttia.
Vuoden loppua kohden kokonaistuotannon
kasvu on hidastumassa.
Valtiovarainministeriön mukaan työttömyysaste laskee tänä vuonna 7,8 prosenttiin ja
ensi vuonna 7,4 prosenttiin. Työvoiman kysyntä on ollut viime kuukausina vilkasta erityisesti yksityisissä palveluissa. Ministeriön
mukaan hallituskauden aikainen työpaikkojen lisääntyminen nousee tänä vuonna noin
80 000 työpaikkaan.
Ensi vuonna kokonaistuotannon kasvu hidastuu kolmeen prosenttiin kansainvälisen kysynnän vaimetessa.
Avoimien työpaikkojen lisääntyessä yhä useamman työpaikan täyttämisessä on ollut vaikeuksia. Lähes puolet työantajista kertoi
kohdanneensa hankaluuksia työvoiman palkkaamisessa, kun vuosi sitten vastaavia kokemuksia oli runsaalla kolmanneksella.
Eniten avoimet työpaikat lisääntyivät teollisuudessa, rakentamisessa ja liike-elämän
palveluissa.
Etla: Työpaikkoja ulkoistetaan eniten kotimaahan (Taloussanomat 12.12.2006)
Suomesta on siirtynyt 2000-luvulla vuosittain
1.500–3.500 työpaikkaa ulkomaille. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan mukaan
työpaikkojen ulkoistukset kotimaahan ovat
kuitenkin vastoin yleistä käsitystä selvästi
yleisempiä kuin työpaikkojen siirrot ulkomaille.
Kolme neljännestä ulkomaille siirtyvistä työpaikoista koskee valmistusta. Palveluja sekä
tutkimusta ja tuotekehittelyä on siirtynyt
vain vähän.
Avoimien työpaikkojen määrä nousi reippaasti (Kauppalehti 07.12.2006)
Avoimet työpaikat lisääntyivät heinä-syyskuussa etenkin rakennusteollisuudessa.
Avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt
reippaasti. Tilastokeskuksen mukaan heinäsyyskuussa oli avoimena lähes 41 000 työpaikkaa, mikä oli 17 prosenttia enemmän
kuin vuosi sitten.
Samalla määrä- ja osa-aikaisten työpaikkojen osuus väheni. Määrä-aikaisten osuus kaikista avoimista työpaikoista putosi 33 prosenttiin vuoden takaisesta 47 prosentista.
Avoimien osa-aikaisten työpaikkojen määrä
laski 5 prosenttiyksikköä 13 prosenttiin.
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Yritykset pestaavat jo eläkeläisiä

(Taloussanomat 12.12.2006)

Ikääntyvistä työntekijöistä on nyt kova kysyntä. Heidän työllisyysasteensa on yhtä hyvä kuin hulluun aikaan 1980-luvun lopussa.
Esimerkiksi terveysyritys Mehiläinen työllistää jopa eläkeläisiä.
Terveyspalveluja tarjoava Mehiläinen käyttää
myös eläkeläisiä lyhytaikaisissa keikkatöissä.
– Soitamme hyvin herkästi ja kysymme eläkkeellä olevia, että sopiiko tulla töihin. He
osaavat asiansa ja tietävät, mitä tehdä, sanoo henkilöstö- ja laatujohtaja Margita Klemetti.
Ikääntyvät työmarkkinoilla -tutkimuksen mukaan viime vuonna 45–64-vuotiaiden työllisyysaste oli palautunut lamaa edeltäneellä
tasolle. Sekä miehistä että naisista oli töissä
69 prosenttia.
Sen sijaan 15–64-vuotiaiden työllisyys on
selvästi heikompi nyt kuin 1980-luvun lopussa. Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimus
määrittelee yli 44-vuotiaat ikääntyviksi.
45–64-vuotiaista oli viime vuonna töissä
suunnilleen yhtä monta prosenttia kuin 15–
64-vuotiaista. Sen sijaan ennen lamaa ikääntyneiden työllisyysaste oli huomattavasti alempi kuin 15–64-vuotiaiden työllisyysaste.
Eniten on 1980-luvun lopusta parantunut
kaikkein iäkkäimpien työllisyys.
Viime vuonna 55–64-vuotiaista oli töissä reilut puolet. Vuonna 1989 saman ikäryhmän
miehistä oli töissä vain 45 prosenttia ja naisista 40 prosenttia.
Työministeriön neuvottelevan virkamiehen
Pekka Tiaisen mukaan työnantajien asenteet
ovat muuttuneet ikääntyneitä kohtaan aiempaa myötämielisimmiksi.
– Kokemusta arvostetaan enemmän kuin aikaisemmin.
Työmarkkinatutkimuksen tekijä, erikoistutkija Anita Haataja selittää kehitystä esimerkiksi sillä, että erilaisten eläkkeiden alaikärajoja
on nostettu viimevuosina. Mitä vaikeammin
eläkkeelle pääsee, sitä kauemmin ollaan
töissä.
Toinen selitys on, että nykyään ikääntyvät
ovat aiempaa paremmin koulutettuja. Mitä
parempi koulutus yli 44-vuotiailla on, sen paremmin he ovat työllistettyjä.
Osan kehityksestä selittää osa-aikaeläkkeen
yleistyminen. Osa-aikaeläkkeellä oleva lasketaan työvoimaan.
Tutkimus: Työvoiman määrä niukkenemassa

(Työministeriö 11.12.2006)

Väestön ikääntyminen alentaa työllisyyden
kasvua tulevaisuudessa. Korkean työllisyyden alueille virtaa väkeä ja joka kolmas työllinen käy asuinkuntansa ulkopuolella työssä.
Heidän osuutensa kasvaa ja työmatkat pitenevät.
Suurimmat ikäluokkamme ovat eläköitymässä ja työmarkkinoilla nyt aloittavat ikäluokat
ovat noin 20 000 henkeä niitä pienempiä.
Väestön ikärakenne painottuu tällä hetkellä
työiän vanhimpiin ikäluokkiin. Sen vuoksi
työllisten määrän säilyttäminen edes nykytasollaan vaatii jatkuvaa työllisyysasteen kohoamista ja siirtolaisuusvoittoa.
Jos työpaikkamäärää halutaan kasvattaa nykytasoltaan, on 30–50 -vuotiaasta ydintyö
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voimasta saatava töihin yli 90 prosenttia, nykyisen 80 prosentin asemesta.
Alueiden koulutuserot kasvavat, kun nuorta
koulutettua työvoimaa hakeutuu kasvukeskuksiin.
Maahanmuutosta saatava työllisyysapu on
vielä negatiivista. Vuoden 2004 maahanmuuttajista työllistyi 5.900. Samana vuonna
6 800 työllistä lähti maasta eli tappiota kertyi
miltei 1 000 henkilöä. Esimerkiksi EU-tehtäviin ja ulkomailla toimiviin yrityksiin muuttavien työllisten määrä on kasvussa.
Tutkimus Muuttoliike ja työmarkkinat on työministeriön, sisäasiainministeriön ja tilastokeskuksen yhteishanke. Tutkimuksen on
tehnyt Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö
Pekka Myrskylä.
Suomi keskitasoa kauppakamarin vertailussa

(Suomen Silllan Uutisviikko 49/2006)

Suomi on sijoittunut yhdeksännelle sijalle
Keskuskauppakamarin laatimassa Euroopan
unionin jäsenmaiden menestysvertailussa.
EU:n menestyneimmät taloudet ovat tänä
vuonna Viro, Luxemburg, Latvia ja Irlanti.
Huonoiten menestyneitä ovat Portugali, Unkari, Italia, Malta ja Kreikka.
Suomi sijoittui kärkisijoille talouden vakaudessa, mutta kasvussa Suomi jäi EU:n keskitasolle. Ongelmana on mm. investointien vähäisyys.
Nokia ja Visa käyvät yhteisellä lompakolla

(Taloussanomat 10.01.2007)

Maailman suurin luottokorttiyhtiö Visa ja
kännykkäjätti Nokia esittelivät tiistaina Las
Vegasissa uuden sähköisen maksutavan.
Kuluttaja voi maksaa ostoksiaan vilauttamalla kaupan kassalla matkapuhelintaan, jossa
on tarvittava, langattomasti lähietäisyydellä
toimiva mikrosiru.
Kassajärjestelmä tunnistaa puhelimen ja kuluttaja hyväksyy ostoksena yhdellä napin
painalluksella.
Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä on
usean vuoden tuotekehittelyn tulos. Sovelluksen kehittämisessä on ollut Visan ja Nokian lisäksi mukana amerikkalaisyhtiö IBM.
Venture Cup Palkitsi 10 lupaavinta liikeideaa

(Digitoday 14.12.2006)

Venture Cup – liiketoimintasuunnitelmakilpailun ensimmäisessä vaiheessa on palkittu
kymmenen lupaavinta liikeideaa tuhannen
euron palkinnoilla.
Tiedotteen mukaan kilpailuun palautettiin
355 kilpailutyötä, mikä on kilpailun seitsenvuotisen historian ennätysmäärä. Palautetuissa liikeideoissa oli runsaasti tuote- ja palveluinnovaatioita muun muassa ympäristöja hyvinvointialoille.
Tuhannella eurolla palkittiin:
- Bone Index, Kuopio - Ideana on parantaa
osteoporoosin ennustustarkkuutta yhdistämällä uudenlaisen ultraäänilaitteen antama tieto potilaasta helposti saatavaan
riskitietoon
- Finsor Oy, Espoo - Finsor kehittää ja
markkinoi dynaamisia voima-antureita sekä vaativiin olosuhteisiin että hintakriittisiin volyymituotteisiin

- DoughalTeam, Jyväskylä – Pikaruokaketjuille kehitetty suoramarkkinointikanava
- Ajocon, Lahti - Ajocon toimittaa haja-asutusalueille jätevedenpuhdistusjärjestelmiä
sekä tarjoaa järjestelmien ylläpitoon liittyviä palveluja
- CelGal, Tampere - Selluloosapohjainen
kalvomainen tuote, jonka ominaisuudet
on säädettävissä aktiiviaineella elintarvikepakkaus- ja suodatinsovelluksiin
- Expression Analytics Oy, Espoo – Geeniekspression profilointiin perustuvien analyysimenetelmien kehitys ja lisensointi
- Kestopinnoitus, Vantaa - Rautaputkien
kestopinnoitus automatisoidulla puhdistus- ja maalausmenetelmällä
- REACHLaw, Espoo - REACHLaw hoitaa
uuteen REACH-kemikaalilainsäädäntöön
liittyvään kemikaalirekisteröintiin kuuluvia
tehtäviä teollisille asiakasyrityksilleen
- sprnklr, Helsinki - Idea paloturvallisuuden
parantamiseksi
- VuoksiVieheet, Lappeenranta - Yritys valmistaa urheilukalastajien tarpeisiin kehitettyä mallisuojattua erikoisviehettä sekä
suunnittelee ja kehittää muita kalastustarvikkeita
Maailman suurin laituritilaus Suomeen

(Suomen Sillan Uutisviikko 7/2007)

Suomalainen Marinetek on saanut 55 miljoonan euron arvoisen laituritilauksen Dubaista.
Laituri rakennetaan Palm Jumeirahin tekosaarelle tulevaan maailman suurimpaan huvivenesatamaan.
Tilaaja on Dubain valtion omistamaan Istithmar-konserniin kuuluva Istithmar Leisure.
Konsernin hankkeita ovat esimerkiksi keinotekoinen saariryhmä Persianlahdella ja Dubain rantaviivan moninkertaistavat kolme
palmuiksi nimettyä tekosaarta. Marinetekin
laituri menee saarista lähes valmiiseen Palm
Jumeirahiin.
Laituriin tulee 1.200 venepaikkaa. Siihen tarvitaan lähes tuhat raskasbetoniponttoonia,
joiden yhteenlaskettu pituus on 13 kilometriä ja pinta-ala noin neljä hehtaaria.
Marinetek on helsinkiläisyritys, joka on erikoistunut venesatamien ja laitureiden rakentamiseen.
Wider: Varallisuuserot ovat tuloeroja räikeämpiä (Helsingin Sanomat 05.12.2006)
Varallisuus maailman maiden kesken jakaantuu räikeän epätasaisesti, paljon epätasaisemmin kuin usein kauhistellut tuloerot.
Rikkaissa maissa ollaan todella rikkaita ja
köyhissä rutiköyhiä, kun vertailukohteeksi
otetaan omaisuus tulojen asemasta. Omaisuuserot ovat lisäksi muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta kärjistyneempiä
maiden välillä kuin maiden sisällä.
Suomi ei ole lainkaan niin varakas maa kuin
monet ajattelevat.
Maailman maiden varallisuusluokittelussa
Suomi sinnittelee samassa sarjassa kuin
Meksiko, Argentiina ja Puola, kun esimerkiksi
läntinen naapurimaa Ruotsi köllöttelee rikkaiden klubissa.
Ruotsin henkeä kohti laskettu varallisuus on
yli kaksinkertainen Suomeen verrattuna, tehtiin tilasto sitten virallisilla valuuttakursseilla
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tai korjattiin sitä eri maiden hintatason huomioon ottavalla ostovoimakertoimella eli
PPP:llä (Purchasing Power Parity).
Muun muassa tällaisiin tuloksiin on tultu Helsingissä toimivan YK-yliopiston Widerin johdolla tehdyssä laajassa tutkimuksessa nimeltä Kotitalouksien varallisuuden jakautuma.
Se on tekijöidensä mukaan "perinpohjaisin
koskaan tehty selvitys ihmisten varallisuudesta".
Widerin tutkimus on tehty vuoden 2000 luvuilla. Monissa osissa maailmaa kuten EteläAmerikassa, Afrikassa ja osassa Aasiaa se
perustuu tilastoaineistoon.
Tutkimuksen keskeinen tulos voidaan kiteyttää: rikkain kaksi prosenttia maailman aikuisista omistaa yli puolet maailman kotitalouksien varallisuudesta. Rikkaimmalla yhdellä
prosentilla on 40 prosenttia varallisuudesta.
Tai näin: rikkain yksi prosentti aikuisista
omistaa kokonaista 40 prosenttia ja köyhin
50 prosenttia aikuisista vain yhden prosentin
varallisuudesta.
Helsinkiläisen kohtuullisen kerrostalokolmion
arvo (380.000 euroa) nostaa omistajansa
rikkaiden kastiin maailmanlaajuisella asteikolla. Näin paljon omaisuutta on vain yhdellä
prosentilla maailman aikuisista eli 37 miljoonalla ihmisellä.
Henkeä kohti laskettu varallisuus Suomessa
on virallisilla valuuttakursseilla 37.171 dollaria, mikä riittää 18. tilalle maailmassa.
Nokia kannustaa kierrättämään

(Taloussanomat 04.12.2006)

Nokia ja WWF yhteistyökumppaneinaan Suomen Posti ja kierrätysyritys Stena Technoworld käynnistivät joulukuun alussa kampanjan, jossa vanhat Nokian matkapuhelimet ja
lisälaitteet voi palauttaa palautuskuorissa
kierrätettäviksi.
Palautuskuorien jakelupisteinä kampanjassa
ovat mukana edellä mainittujen yritysten lisäksi myös Gigantti- ja Markantalo-tavaratalot, Nokia kertoo. Kampanja kestää kolme
kuukautta.
Nokia tukee WWF:n ilmastotyötä kahdella
eurolla jokaista kierrätyskuoressa palautettua Nokian matkapuhelinta tai lisälaitetta
kohden.
- Matkapuhelinten kierrättäminen säästää
luonnonvaroja, koska ne sisältävät runsaasti
muun muassa erilaisia metalleja. Matkapuhelimen materiaalisisällöstä 65 - 80 prosenttia voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Lisäksi kierrättäjät ottavat talteen puhelimen
energiasisällön käyttämällä muoveja polttoaineena, mikä nostaa talteenottoasteen jopa
90 prosenttiin, sanoo Nokian ympäristöasioista vastaava johtaja Kirsi Sormunen.
- Kampanjan tärkein tavoite onkin tietoisuuden lisääminen siitä, että matkapuhelinten
materiaalit sopivat kierrätykseen ja että matkapuhelimia voi kierrättää.
Käytettyjen matkapuhelinten palautuskuoria
jaetaan WWF:n tukijalehden välissä, valituissa Postin Turun alueen toimipaikoissa, Gigantti- ja Markantalo-tavarataloissa kautta
maan sekä suorapostituksina.
- Kampanjan tulokset auttavat selvittämään,
minkä kanavien kautta matkapuhelimien palauttaminen tulevaisuudessa toimii parhaiten, Kirsi Sormunen kertoo.
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Tampereen alueella postiluukkuihin jaetaan
yhteensä noin 100 000 palautuskuorta. Pääkaupunkiseudulla tehdään pienempi, kohdennettu jakelu. Kierrätyskuoria on saatavilla
myös Nokia Aleksanterinkatu -liikkeessä Helsingissä.
Posti jakelee palautuskuoret ja huolehtii puhelinten palautuksesta. Kuoret palautetaan
vastauslähetyksinä Stena Technoworldiin, joka huolehtii kierrätyksestä.
Kampanjan ulkopuolella puhelimia voi palauttaa kaikkiin Nokian huoltopisteisiin tai
kunnan, operaattorin tai jälleenmyyjän ylläpitämään keräyspisteeseen. Nokia lahjoittaa
kaksi euroa WWF:lle vain kampanjan aikana
kierrätyskuorissa lähetetyistä puhelimista.
- Kampanjalla annetaan lisäaikaa jääkarhulle, sillä kampanja tukee WWF:n ilmastotyötä. Tavoitteenamme on pitää maapallon keskilämpötila alle kahden asteen nousun verrattuna esiteolliseen aikaan, mainitsee
WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Fazer taipui lakritsikääreen kuvakiistassa

Nokia kärjessä Greenpeacen elektroniikkavertailussa (Helsingin Sanomat 06.12.2006)

Diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja tekniikan
tohtoreitten koulutus sekä alan tutkimus haluttaisiin panna kuntoon perustamalla Suomeen tekniikan korkeakoulukonserni, jossa
olisi valtakunnalliset toimialat esimerkiksi
koulutusaloittain, tutkimusaloittain tai klustereittain.
Toimialat vastaisivat esimerkiksi koulutettavien määristä ja voimavaroista. Paikallisten
korkeakouluyksiköiden vastuulle jäisivät varsinainen koulutus ja tutkimus sekä tukitoiminnot.
Ehdotus sisältyy keskiviikkona Tekniikan
akateemisten liiton ja Uuden insinööriliiton
seminaarissa julkistettuun laajan yhteistyön
pohjalta syntyneeseen raporttiin, jossa esitetään yliopistoille ja ammattikorkeakouluilla
useita vaihtoehtoisia organisoitumistapoja.
Taustalla on ajatus, ettei tekniikan ala menesty, elleivät korkeakouluyksiköt erikoistu
ja kasva ja ellei niiden yhteistyötä tiivistetä
tuntuvasti.
Yhtenä vaihtoehtona mainitaan niin sanottu
Hollannin malli, jossa säätiö omistaa sekä
ammattikorkeakoulun että yliopiston.
Kaikissa vaihtoehdoissa on tärkeää, että käytäntöpainotteinen amk-insinöörikoulutus ja
teoriapainotteinen tekniikan kandidaatin
opintojen kautta diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävä koulutus säilyvät.
Huolta herättää se, ettei tekniikan korkeakoulutuksella ole nuoria – etenkään naisia –
houkuttelevaa brändiä tai selkeää mielikuvaa
kuten esimerkiksi juristin ja lääkärin koulutuksella on.
"Tekniikan alan markkinoinnin kannalta tvsarja, jossa naisinsinööri olisi keskeisessä
roolissa haasteellisissa kansainvälisissä tehtävissä, voisi olla erittäin hyvä", ehdotukseksi heitetään.

Nokia on Greenpeacen mukaan ympäristöystävällisin elektroniikka-alan yrityksistä. Tämä
käy ilmi ympäristöjärjestön tekemästä vertailusta, jossa 14 johtavaa tietokoneiden ja
matkapuhelimien valmistajaa on arvioitu ja
pisteytetty ympäristöystävällisyyden mukaan.
Greenpeacen mukaan Nokialla on edistykselliset toimintaperiaatteet sekä kemikaalien että sähköromun suhteen. Yhtiö ei kuitenkaan
vielä ole ilmoittanut tarkkaa aikataulua pvcmuovista luopumisesta kaikissa tuotteissaan.
"Yritykset ovat tiedostaneet, että niiden on
kustannettava omien tuotteidensa palautus
sekä huolehdittava vastuullisesta kierrätyksestä. Näyttää siltä, että elektroniikka-alalla
on käynnissä eräänlainen murroskausi, jossa
ollaan menossa ympäristöystävällisempään
suuntaan", sanoo Greenpeacen kemikaaliasiantuntija Jacob Hartmann.
Kallasvuo: Nokiasta tulee internet-yhtiö

(Taloussanomat 04.12.2006)

Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo
työntää yhtiötä vauhdilla internetiin, kirjoittaa sanomalehti Financial Times.
– On vain yksi internet. Nokiasta tulee internet-yhtiö. Se on nyt mobiiliteknologian erikoisosaaja ja siitä kehitetään internet-yhtiötäkin, Olli-Pekka Kallasvuo totesi Financial
Times -lehdelle.
Aiemmin Motorolan ja Ericssonin kanssa kisannut Nokia joutuu nyt haastamaan Microsoftin, Applen, Googlen ja Yahoon kaltaiset
jättiyhtiöt.
– Valintoja on pakko tehdä ja niiden myötä
riskit kasvavat. Siten voidaan sanoa, että
maailman meno on aivan yhtä nopeaa ja
monimutkaista kuin internetin kehitys, Kallasvuo sanoi.
Kallasvuo haluaa laajentaa yhtiön mobiililaitteet nettiin, vaikka internet asettaa yhtiölle
sen historian hankalimman haasteen.
– Puolustamisella ei ole mitään tulevaisuutta. Paikoillaan pysyminen ei ole edes vaihtoehto.

(Helsingin Sanomat 15.01.2007)

Fazerin lakupatukan kääreen ulkoasu uudistuu.
Cloetta Fazer on antanut periksi arvostelulle,
jota se on saanut lakritsikääreensä ulkoasusta. Kääreessä on ollut musta, tyylitelty ihmisen pää vuodesta 1927 alkaen. Nyt kääreen
ulkoasu uudistuu.
"Olemme jo jonkin aikaa pohtineet kääreen
modernisointia ja näemme ajan hengen seuraamisen mahdollisuutena uudistua", sanoo
Cloetta Fazerin viestintäpäällikkö Anita
Laxén.
Uusi kääreen malli on luvassa loppuvuodesta.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Suomeen halutaan tekniikan korkeakoulukonserni (Helsingin Sanomat 07.02.2007)

Yritykset lupaavat rahoitusta uudelle huippuyliopistolle

(Taloussanomat 20.02.2007)

Vaatimuksena on lahjoitusten verovapausrajojen korottaminen tai poistaminen, sanoo
johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitosta.
Elinkeinoelämä näyttää vihreää valoa opetusministeri Antti Kalliomäen (sd.) vaatimuk-
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selle siitä, että myös yritykset osallistuisivat
uuden huippuyliopiston rahoitukseen.
Maanantaina jätetty selvitys ehdottaa, että
Teknillinen korkeakoulu, Helsingin Kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu
tulisi yhdistää huippu-yliopistoksi. Selvityksen on tehnyt Raimo Sailaksen johtama
suunnitteluryhmä.
Huippuyliopistoon käytettävät varat tuplattaisiin valtionavustuksella noin 340:een miljoonaan euroon vuoteen 2012 mennessä.
Yhdistymisen myötä syntyvä yliopisto säätiöitäisiin ja se aloittaisi toimintansa 2009.
Opetusministeri Kalliomäki pitää huippuyliopiston rahoitusmallia Suomessa uutena.
Rahoitusta pitäisi tulla myös yrityksiltä.
- Toteutuminen edellyttää ehdottomasti, että
myös elinkeinoelämä lunastaa mukaan tulollaan hankkeen valmistelua tukeneet kannanottonsa, Kalliomäki sanoi maanantaina puheessaan.
Kalliomäen mukaan kyse on myös siitä, voiko esimerkiksi valtion omaisuuden myynnistä
ja osingoista saatavia tuloja käyttää säätiön
peruspääoman rakentamiseen ilman, että se
olisi poissa yliopistojen muista rahoitustarpeista.
Elinkeinoelämän keskusjärjestö EK sanoo,
että tavoitteeksi asetettu huippuyliopisto
vastaa elinkeinoelämän odotuksia. EK:n mukaan se mahdollistaisi harppauksen kansainväliseen, entistä laaja-alaisempaan huippututkimukseen. Hanke on järjestön mukaan
syytä laittaa ripeään jatkovalmisteluun.
Johtaja Timo Kekkonen EK:sta sanoo, että
jos hanke etenee esitettyjen tavoitteiden
mukaisesti, yritykset ovat valmiita tukemaan
syntyvää yliopistoa.
- Jos tähän lähdetään, niin silloin pitää lähteä yhdessä, Kekkonen sanoo.
Kekkosen mukaan yrityksiltä tulevan rahoituksen suuruudesta ei voi vielä puhua mitään, koska mallitkin ovat vielä auki. Edellytyksenä elinkeinoelämän tuelle ovat muutokset lahjoitusten verotukseen.
Kekkosen mukaan tutkimukseen tehtävän
lahjoituksen verottomuuden yläraja on nykyisin naurettavan pieni.
- Joko sitä merkittävästi korotetaan tai poistetaan kokonaan, Kekkonen kertoo ehdoksi.
Verohallinnon ohjeiden mukaan esimerkiksi
yliopistoille annettavien lahjoitusten verovapauden yläraja on nykyisin 25 000 euroa
saajaa kohden.
EK:n mukaan huippuyliopiston hallituksen ja
rehtorin toimivaltaa on lisättävä ja säätiön
hallitus muodostettava ulkopuolisista jäsenistä.
Kalliomäen mielestä maanantaina julkistetut
yliopistojen kehittämishankkeet ovat merkittäviä avauksia suomalaisessa yliopistopolitiikassa. Opetusministeriö haluaa hänen mukaansa edetä kaikkien esitettyjen hankkeiden osalta.
Toiset selvitysryhmät ehdottavat esimerkiksi
Turun yliopiston ja korkeakoulun yhteistyön
tiivistämistä konsortiolla ja liittoyliopiston
muodostamista Joensuun yliopistosta ja
Kuopion yliopistosta.
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Arviointi: Jo kolmasluokkalaiset tytöt parempia äidinkielessä

(Helsingin Sanomat 12.02.2007)

Jo peruskoulun toisen luokan jälkeen tytöt
taitavat äidinkieltä paremmin kuin pojat, käy
ilmi Opetushallituksen arvioinnista, joka ensimmäistä kertaa tehtiin näin nuorille koululaisille eli kolmatta luokkaa juuri aloitteleville.
Etenkin kirjoittamisessa sukupuolierot näkyivät. Tytöt ratkaisivat kirjoittamistehtävistä
keskimäärin kaksi kolmasosaa ja pojat puolet.
Opetushallituksen pääjohtaja Kirsi Lindroos
kaipaa lisää tietoa siitä, miksi tyttöjen ja poikien oppimistulosten välillä on eroja jo näin
varhaisessa vaiheessa.
Myös poikien asenne äidinkieltä kohtaan on
jo toisen luokan jälkeen kielteisempi kuin tytöillä. Niissäkin kouluissa, joissa pojat osasivat äidinkieltä hyvin, he kuitenkin suhtautuivat aineeseen tyttöjä kielteisemmin.
"Onko taustalla koulun asenneilmapiiri –
odotetaanko pojilta eri asioita kuin tytöiltä?"
Lindroos kysyy.
Opetushallituksen aiempien selvitysten mukaan sukupuoliroolit heijastuvat oppilasarviointiin jonkin verran.
Raportin laatinut opetusneuvos Tuulamarja
Huisman perää kirjoittamisen opetukseen
monipuolisia työmuotoja kuten yhteiskirjoittamista, prosessikirjoittamista ja tietokoneen
käyttöä, jotta voitaisiin innostaa niitä, joita
kirjoittaminen ei alun alkaen miellytä.
Tuoreimmassa arvioinnissa oli mukana lähes
6.000 kolmasluokkalaista ympäri maata.
Syksyllä 2005 pidetyt testit koskivat äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä matematiikkaa.
Kaikkiaan molempien aineiden osaaminen oli
tyydyttävää tasoa ja erot alueiden välillä olivat vähäiset mutta koulujen välillä tuntuvat.
Yli puolessa kouluista äidinkielen osaaminen
oli tyydyttävää, mutta kokonaisosaamisen
vaihteluväli oli 42–81 prosenttia. Matematiikassa vastaava vaihtelu oli 31–80 prosenttia.
Matematiikassa tyttöjen ja poikien osaaminen oli melko tasaista.
Algebra tuotti eniten vaikeuksia ja myös
vaihtelua tuloksissa. Pojilla se sujui hieman
paremmin kuin tytöillä.
Matemaattisten ratkaisujen perustelu ei oikein ollut hallussa, vaikka sitä uusimmissa
opetussuunnitelmissa korostetaan.
Opettajista lähes kolmasosa oli sitä mieltä,
että nyt käytössä olevat vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteet sekä äidinkielessä että matematiikassa ovat liian vaativat.
Huismanin mukaan täydennyskoulutusta tulisikin suunnata nimenomaan luokanopetta-jille, sillä useimmilla heistä on näissä aineissa
vain perusopinnot.
Kirka on poissa (Iltalehti 31.01.2007)
Laulaja Kirill "Kirka" Babitzin menehtyi viime
yönä puoli kahden aikaan sairaskohtaukseen
kotonaan Helsingissä.
Kirkan Hetki lyö -kappaleen julkaisemisesta
tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Hän
ehti levyttää 28 albumia.
Kirkan manageri Seppo Kahilainen vahvisti
asian Iltalehdelle. Kirka oli 56-vuotias. Hän
oli laulanut ammatikseen vuodesta 1962.

Kirkan tunnetuimpia lauluja ovat Leijat, Hetki lyö, Varrella virran, Den Glider In ja Surun
pyyhit silmistäni.
Surun pyyhit silmistäni - albumia on myyty
peräti 210.000 kappaletta. Anna käsi – pitkäsoitto on sekin löytänyt 110.000 ostajaa.
Kirka julkaisi yhteensä 27 albumia, joista
hän sai lukuisia platina- ja kultalevyjä.
Kirka edusti Suomea euroviisuissa vuonna
1984 kappaleellaan Hengaillaan. Syksyn Sävelen hän voitti 1988 kappaleella Surun pyyhit silmistäni.
Kirkan uran bändejä olivat Islanders, Mosaic
ja Creatures. Vuosituhannen vaihteessa Kirka oli näkyvästi esillä Mestarit Areenalla konserteissa.
Suosikkilaulajan piti esiintyä jälleen tulevana
viikonloppuna. Kirkan keikkakalenteriin oli
varattu konsertit perjantaina Hotelli Presidenttiin Helsingissä ja lauantaina yksityistilaisuuteen Helsingissä. Keikkoja riitti kalenterissa pitkälle syksyyn asti.
Kirkan piti myös osallistua helmikuun 25.
päivänä alkavaan Tanssii tähtien kanssa –
ohjelmaan.
Kirka
• Syntyi: 1950 22.9. Helsingissä
• Vanhemmat: Leo ja Elisabeth Babitzin
• Vaimo: Paula Nummela
• Sisarukset: Leo (s. 1946 - k. 1948), Aleksandr (alias Sammy, s. 1948 - k. 1973),
Marija (Muska, s. 1952), Georgij (Ykä, s.
1955) ja Anna (s. 1960).
• Ensimmäinen keikka: 1962 Creatures-yhtyeen kanssa tyttöjen ammattikoulussa
Helsingissä.
• Ensimmäinen sinkku: Julkaistaan kesäkuussa 1967 nimellä Anna suukko vain /
Silloin ihminen kaunein on.
• Läpimurtokappale: 18.10. 1967 levytetty
Hetki lyö. Levytyksen jälkeen lähtee ensimmäiselle kiertueelle Pohjois-Suomeen,
joka kestää useita viikkoja. Kiertueella Kirkan suosio nousee hysterian tasolle.
• Lukuisia palkintoja: Muun muassa Vuoden
miessolistin Emma-patsas vuosina 1984 ja
2000. Mestarit Areenalla -pitkäsoitto toi
Vuoden albumin tunnustuksen vuonna
1999.
Kjell Westö sai kirjallisuuden Finlandia-palkinnon (Helsingin Sanomat 07.12.2006)
Neljättä kertaa ehdokkaana ollut Kjell Westö
sai tämänvuotisen kirjallisuuden Finlandiapalkinnon romaanistaan Missä kuljimme kerran (Där vi en gång gått). Voittajan julisti
torstaina puolen päivän aikaan professori
Jyrki Nummi.
Helsingin ja muutamien sen asukkaiden elämää viime vuosisadan alusta sodan päättymiseen kuvaava romaani on jo ollut lukijoiden ja myös vedonlyöjien suuri suosikki.
Nummi kiinnittää huomiota Westön romaanin nokkelaan alkuun: se lähtee liikkeelle
"eurooppalaisen romaanin vuosipäivänä 16.
kesäkuuta, jolla on englanninkielinen nimikin, Bloomsday".
"Yksityiskohta osoittaa, että romaani on kirjoitettu pienintä piirtoa myöten suurella kirjallisella käsityötaidolla. Se osoittaa, kuinka
on mahdollista hallita vaativa kirjallinen perinne ja samalla luoda omasta teoksesta yk-
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silöllinen, omaperäinen. Rakenteeltaan kunnianhimoinen kertomus projisoi vajaaseen
40 vuoteen lukuisia rinnakkaistarinoita, jotka
vuorotellen kuvaavat aikakauden yhteiskuntaa."
Viisi muuta Finlandia-ehdokasta olivat Kari
Hotakaisen Huolimattomat, Markku Pääskysen Vihan päivä, Taina Sampakosken Ikoni,
Petri Tammisen Enon opetukset, ja Robert
Åsbackan Kring torget i Skoghall.
Muumi-sarjakuva yksi vuoden parhaista kirjoista (Suomen Sillan Uutisviikko 50/2006)
Amerikkalainen aikakauslehti Time on nimennyt Tove Janssonin Muumi-sarjakuvateoksen yhdeksi vuoden parhaista kirjoista.
Tänä vuonna ilmestynyt Moomin - The
complete Tove Jansson comic strip on lehden kymmenen parhaan kirjan listauksessa
sijalla kuusi.
Parhaaksi kirjaksi lehti nimesi walesilaisen
Jan Morrisin matkakertomuksen Hav. Timen
listalle on valittu Afrikassa, Euroopassa ja
Lähi-idässä ilmestyneistä kirjoista kymmenen
parasta.
Time kuvailee Tove Janssonin luomaa maailmaa oudoksi mutta todenmukaiseksi.
Lehden mukaan sarjakuvissa rakkaus ja mielikuvitus karkottavat pelon, yksinäisyyden ja
epävarmuuden.
Janssonin
ensimmäinen
Muumi-kirja
Småtrollen och den stora översvämning
(Muumipeikko ja suuri tuhotulva) ilmestyi
Suomessa vuonna 1945. Englannin kielellä
muumit ilmestyivät vasta seitsemän vuotta
myöhemmin. Brittiläinen Evening News -lehti
julkaisi muumisarjakuvaa vuosina 19531958.
Sanomalehtistripit koottiin jo silloin yhteen,
mutta yksien kansien välissä ne julkaistiin
vasta tänä vuonna.
Valkoinen kaupunki kahmi Jussit

(Iltalehti 04.02.2007)

Vuoden 2006 parhaana kotimaisena elokuvana palkittiin kuitenkin Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot.
Eniten Jusseja keräsi Aku Louhimiehen Valkoinen kaupunki, joka sai patsaan viidessä
eri luokassa. Jussin se keräsi parhaasta ohjauksesta, miespääosasta, naispääosasta,
käsikirjoituksesta sekä leikkauksesta.
Toiseksi eniten Jusseja keräsi Laitakaupungin valot (paras elokuva, kuvaus ja lavastus)
ja kolmanneksi eniten Jadesoturi (paras musiikki ja pukusuunnittelu).
Henkilökohtaisesti eniten pystejä haali Mikko
Kouki, joka palkittiin parhaasta miespääosasta sekä käsikirjoituksesta yhdessä Paavo
Westerbergin kanssa (Valkoinen kaupunki).
Parhaasta ohjauksesta palkittiin siis elokuvan
Valkoinen kaupunki Aku Louhimies. Miespääosa - Jussi annettiin Janne Virtaselle ja naispääosa - Jussi Susanna Anteroiselle, jotka
kumpikin näyttelivät niin ikään elokuvassa
Valkoinen kaupunki.
Jussin miessivuosasta nappasi Mikko Kouki
suorituksestaan elokuvassa Riisuttu mies ja
naissivuosasta Seela Sella osastaan Kaltevassa tornissa.
Käsikirjoituksesta Jussin nappasivat puolestaan Paavo Westerberg ja Mikko Kouki.
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Yleisöäänestyksen voitti Jarno Laasalan ohjaama The Dudesons, joka sai lähes puolet
annetuista äänistä.
Jussit jakaa vuosittain Filmiaura-yhdistys,
jonka yli 230 jäsentä työskentelevät eri tehtävissä elokuva-alalla.
Ensimmäiset Jussit jaettiin marraskuussa
1944.
Uusi kotimainen elokuva tahtoo palauttaa
joulupukin suomalaisille

(Helsingin Sanomat 28.11.2006)

Joulupukista kuvataan parhaillaan ensimmäistä kotimaista elokuvaa. Elokuvan ohjaa
Juha Wuolijoki. Parrakasta päähenkilöä näyttelee Hannu-Pekka Björkman.
Elokuvan tuottaja on Wuolijoen Snapper
Films. Ensi-ilta on joulun alla 2007.
Utsjoella ja Levillä kuvattavalla tarinalla on
voimakkaat kytkökset matkailun edistämiseen pohjoisessa. Elokuvaa rahoittavat elokuvasäätiön lisäksi muun muassa Matkailun
edistämissäätiö, Levin matkailu ja Lapin
markkinointi.
"Heidän tukensa on jumalattoman tärkeää",
sanoi ohjaaja-tuottaja Juha Wuolijoki eilen
lehdistölle. Kokonaisbudjetti on yli kaksi miljoonaa euroa.
Joulutarina-nimen saanut elokuva kertoo
joulupukin lapsuudesta.
Joulutarinassa eletään aikaa ennen sähköä
Lapissa. Muuan Nikolas-poika jää orvoksi.
Nikolas kietää asumassa kylän eri taloissa
vuoden kerrallaan, ja aina kotia vaihtaessaan Nikolas jättää perheiden pienimmille
veistämiään puuleluja.
Nälkävuosien iskiessä Nikolas jätetään asumaan kylän ikävän erakon kanssa. Vähitellen
he ryhtyvät yhdessä vaalimaan joululahjaperinnettä.
Ohjaajan Wuolijoen mukaan elokuva pelastaa joulupukin takaisin Suomelle.
"Joulutarina on sodanjulistus amerikkalaiselle ostoskeskusjoulupukille, joka tunkee joka
puolelta ja pilaa joulun", Wuolijoki perusteli.
Käsikirjoittajana on Vares- ja Matti-elokuvat
aiemmin kirjoittanut Marko Leino. Wuolijoen
tunnetuin ohjaus on palkittu tv-elokuva
Gourmet Club.
Sivurooleihin on kiinnitetty muun muassa
Kari Väänänen, Minna Haapkylä, Mikko Leppilampi ja poplaulaja Antti Tuisku.
Joulutarina ei ole ainoa tekeillä oleva kotimainen joulupukki-elokuvahanke.
Jouluksi 2008 valmistuva poroanimaatio Lentäjän poika sivuaa jouluaihetta. Elokuvasäätiö on lisäksi myöntänyt kehittelytukea Maaginen kristalli -työnimellä kulkevalla animaatiolle, jossa etsitään joulupukin taikakristallia.
Nuoriso palkitsi Tyttö sinä olet tähti elokuvan (Suomen Silllan Uutisviikko 49/2006)
Dome Karukosken elokuva Tyttö sinä olet
tähti on voittanut pääpalkinnon Ateenassa
pidetyllä festivaalilla. Elokuvaa piti parhaana
11 - 20-vuotiaista nuorista koostuva tuomaristo. 33-henkinen raati oli valinnasta lähes
yksimielinen. Palkintoperusteluissa elokuvaa
kehuttiin laajasta tunteiden kirjosta sekä käsikirjoituksesta, kuvauksesta ja musiikista.

Elokuvan pääosia esittävät Pamela Tola ja
Samuli Vauramo.
Tyttö sinä olet tähti osallistui lasten ja nuorten elokuvien Olympia-festivaalille, joka pidettiin nyt yhdeksännen kerran.

kaisesti suomeksi, englanniksi, venäjäksi,
saksaksi ja ruotsiksi. Elokuvan budjetti eri
kieliversioineen on kuusi miljoonaa euroa.
Suomenkielisen version Röllinä on Allu Tuppurainen ja Millinä Saija Lentonen.

Suomalainen elokuva vetää ulkomailla

Hanna Pakarinen valittiin Suomen euroviisuedustajaksi (Helsingin Sanomat 17.02.2007)

Suomalaiselokuvat voittivat viime vuonna
noin seitsemänkymmentä kansainvälistä palkintoa. Eniten yksittäisiä palkintoja keräsi
Klaus Härön elokuva Äideistä parhain.
Taakse jääneen vuoden aikana suomalaiselokuva meni voimaakkasi maailmalle.
Suomalaiset fiktio-, dokumentti- ja animaatioelokuvat voittivat viime vuonna noin seitsemänkymmentä kansaivälistä palkintoa,
kertoo Suomen elokuvasäätiö.
Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot –elokuvan kansainvälinen menestys lähti Cannesin
kilpasarjasta ja nyt elokuvan esitysoikeudet
on myyty jo noin 25 maahan.
Paljon puhetta riitti myös AJ Annilan Jadesoturista, joka oli kaikkien aikojen ensimmäinen suomalais-kiinalainen yhteistuotanto.
Kiinassa Jadesoturi tuli ensi-iltaan 175 kopion voimalla.
Suomen elokuvasäätiön tiedottaja Satu Elo
sanoo, että viime vuoden hyvä menestys
maailmalla on pitkäaikaisen työn tulosta.
– Yksi merkittävä tekijä on, että Suomessa
on kymmenen viime vuoden ajan koulutettu
hyvin ihmisiä alalle. Esimerkiksi tuottajat
ovat nyt erittäin ammattitaitoisia ja heillä on
hyvät kansainväliset verkostot, Elo sanoo.

Suomea edustaa Eurovision laulukilpailujen
historian ensimmäisissä kotikisoissa Hanna
Pakarinen kappaleella Leave me alone. Valinnasta päätti kansa kaksi- tai oikeastaan
kolmivaiheisella puhelinäänestyksellä lauantai-iltana.
Voittajaa saattoi nimittäin äänestää ensi kertaa myös viikon ajan ennakkoon ennen suorana televisioitua ja radioitua Suomen viisufinaalia. Se pidettiin täpötäydessä kylpylähotelli Caribiassa Turussa. Pakarinen sai 44
prosenttia annetuista äänistä, toiseksi tulleen hevibändi Thunderstonen Face in the
mirror -kappaleen äänisaalis oli 33 prosenttia. Kolmanneksi sijoittui tamperelainen
rock-yhtye Lovex 23 prosentilla äänistä.
Kaikkiaan ääniä annettiin yli 250 000.
Lovex ja Hanna Pakarinen kantoivat harteillaan myös ennakkosuosikin paineita. He olivat muun muassa vedonlyöjien voittajasuosikkeja, ja kumpaakin kannusti paikan päällä
fanien joukko. Lovexin fanit saivat aikaan illan suurimman möykän heti kun silinterihattuinen laulusolisti Theon ilmestyi lavalle.
Ennen lähetyksen alkua Theon sanoikin suoraan, että kakkossija olisi pettymys. ”Kyllähän ennakkoveikkailuista vähän lisäpainetta
tuli”, totesi bändin kitaristi Vivian Sin’amor.
”Miulla on niin hyvä show ja biisi että se riittää miulle, vaikkei voittoa tulisikaan”, kommentoi puolestaan Hanna Pakarinen omaa
kilpailukappalettaan ennen astumistaan finaaliareenalle. ”Hassua, ettei ihmiset jaksa
odottaa siihen päivään kun kaikki tapahtuu”,
Suomen ensimmäinen Idols-voittaja Pakarinen kuittasi ennakkopaineet.
Tunnelma tiivistyi lauantai-iltana sen jälkeen, kun puhelinäänestyksen ensimmäinen
kierros päättyi ja viisujuontajat Jaana Pelkonen ja Heikki Paasonen julkistivat kolmen
jatkoon selvinneen artistin eli ”superfinalistien” nimet. Äänet julkistettiin asteittain: ensin puhelinäänet, sitten tekstiviestiäänet ja
lopuksi ennakkoäänet.
Lovex ja Hanna Pakarinen saivat ääniä kaikilla tavoilla. Tekstariääniä runsaasti saanut
Thuderstone ohitti Lauran, joka mahtui puhelinäänissä kolmen parhaan joukkoon.

(Taloussanomat 04.01.2007)

DocPointissa yleisöennätys

(Helsingin Sanomat 02.02.2007)
Helsingissä viime viikolla järjestetyn kuudennen DocPoint -dokumenttielokuvafestivaalin
kävijämäärät nousivat ennätyksellisiin lukuihin. Festivaalielokuvia kävi katsomassa noin
17.000 katsojaa. Kaikissa festivaalin tapahtumissa yleisöä laskettiin olleen yhteensä
noin 21.000.
Kotimaisista elokuvista yleisön suosikkeja olivat kotimaiset ensi-illat: Visa Koiso-Kanttilan
Talvinen matka, Markku Lehmuskallion ja
Anastasia Lapsuin Saamelainen sekä Alvaro
Pardon Edén Pastora – Komentaja "Nolla".
Kenen joukoissa seisot -yhteislaulunäytös
keräsi monisatapäisen ja lauluintoisen yleisön elokuvateatteri Bio Rexiin.
Lisa Stansfield antaa äänensä Röllin sydän –
elokuvaan (Helsingin Sanomat 12.02.2007)
Röllin sydän -animaatioelokuvan englanninkielisen version pääosiin on kiinnitetty kansainvälisesti tunnetut huippunimet.
Englanninkielinen Rölli on näyttelijä Mackenzie Crook. Naispääosan Milli Menninkäiselle
äänensä antaa brittilaulaja Lisa Stansfield.
Crook on nähty muun muassa elokuvissa Pirates of the Caribbean I ja II sekä elokuvassa Grimmin veljekset.
Lukuisia menestyslevyjä julkaissut Stansfield
on puolestaan näytellyt muun muassa elokuvassa Swing. Stansfield myös laulaa Röllielokuvan tunnuskappaleen.
Röllin sydän saa ensi-iltansa Suomessa ensi
joulukuussa. Elokuva toteutetaan samanai-

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Jaana Pelkonen ja Mikko Leppilampi juontavat Euroviisut (Yle24 Online 06.02.2007)
Jaana Pelkonen ja Mikko Leppilampi juontavat Eurovision laulukilpailun Helsingin Areenassa toukokuussa.
Valinnan tehneen raadin mukaan juontajavalinnassa painoivat juontajakokemus sekä televisio-ohjelmissa että estradilla, tilanneherkkyys, olemus, sopivuus Eurovision laulukilpailun kehyksiin ja tietysti kielitaito, tärkeimpänä englannin- ja ranskankielentaito.
Viimeisenä - joskaan ei vähäpätöisimpänä –
kriteerinä oli juontajien välinen kemia, Suomen Euroviisu-organisaatio kertoo.
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Sallisen oopperataltiointi on Vuoden levy

Suomi-musiikille uusi ponnahduslauta nettiin

Yleisradion kulttuurin musiikkitoimittajat ja –
tuottajat ovat valinneet Vuoden levyksi Aulis
Sallisen oopperan Kuningas lähtee Ranskaan
taltioinnin. Valitsijoiden mukaan Sallisen
oopperan ensilevytys on huolellisesti ja kunnianhimoisesti toteutettu.
Ondinen tuottamalla levyllä esiintyvät mm.
Tommi Hakala, Jyrki Korhonen, Riikka Rantanen ja Lilli Paasikivi sekä Suomen filharmoninen kuoro ja Tapiolan kamarikuoro. Helsingin kaupunginorkesteria johtaa Okko Kamu.
Sallisen kolmas ooppera Kuningas lähtee
Ranskaan sai ensi-iltansa 1984.
Teosta ei ole tuotu Suomessa uudestaan
näyttämölle, ja sen kokonaislevytystä on
saatu odottaa 20 vuotta.
Ylen toimittajat ja tuottajat valitsivat vuoden
levyn 91:n viime vuonna Suomessa tuotetun
tai suomalaista esittävää tai luovaa säveltaidetta edustavan klassisen musiikin levyn
joukosta.

Ohjelmatoimisto Welldone, rock-lehti Rumba
ja Tavastia-klubi avaavat yhteistyössä CocaColan ja iTunesin kanssa musiikkisivuston,
joka tarjoaa suomalaisille lahjakkuuksille
ponnahduslaudan kansainväliselle uralle.
Internetissä toimiva Takeoff-musiikkisivusto
on tarkoitettu kaikkia musiikkityylejä edustaville artisteille.
Suomalaisilla soolo-artisteilla ja yhtyeillä on
mahdollisuus esitellä musiikkiansa laajalle
yleisölle Suomessa ja kansainvälisesti. Takeoff antaa myös innokkaille musiikinystäville
uutta kuunneltavaa. Sivuston musiikkiraadissa vaikuttaa Tavastia-klubin isäntä Juhani
Merimaa.
– Suomessa musiikki kehittyy yhä monipuolisempaan suuntaan. Mielenkiintoisia artisteja
on tänään rock-musiikin ohella muissa genreissä. Uutta luodaan jatkuvasti yhdistämällä
eli tyylejä. Vaikka lahjakkaiden artistien ja
yhtyeiden kaarti jo nyt on laaja, voidaan
Takeoffilla houkutella kellareissaan harjoittelevia lahjakkuuksia esiin, sanoo Merimaa tiedotteessa.
Kaikilla halukkailla on mahdollisuus ladata
musiikkiansa sivustolle ja osoittaa taitonsa
laajemmalle yleisölle.
Artistien musiikkia kuuntelee raati, jossa Merimaan ohella vaikuttavat Welldonen promoottori Niksu Väistö, Rumba-lehden edustaja ja Coca-Colan markkinointipäällikkö Tobias Dahlberg.
Raadin arvioinnin perusteella parhaiden artistien tai yhtyeiden musiikki julkaistaan kuukausittain sivuston podcastissa. Lisäksi yleisö
saa mahdollisuuden arvioida artisteja sivustolla.

(Suomen Sillan Uutisviikko 6/2007)

Lordille levysopimus Yhdysvaltoihin

(Iltalehti 13.12.2006)

Hirviöbändi Lordi yrittää nyt Amerikan valloitusta. Bändin uusin levy "The Arockalypse"
julkaistaan Jenkeissä maaliskuussa.
Lordin menestyskulku ei ota loppuakseen.
Yhdysvaltalaisen levy-yhtiön The End
Recordsin kanssa solmittu levysopimus takaa
ainakin yhtyeen uusimman albumin The
Arockalypsen julkaisun sikäläisillä markkinoilla.
Levy-yhtiön verkkosivut kertovat levyuutisen
lisäksi, että Lordi suunnittelee Amerikan kiertuetta ensi kevääksi. Jo nyt kalenteriin on
varattu toukokuiset päivämäärät, jolloin bändi esiintyy Bamboozle-festivaaleilla kahtena
iltana. Samaisessa tapahtumassa keikkailee
myös jenkkiorkesteri Linkin Park ja lukuisia
muita bändejä.
The Crashille kansainvälinen levysopimus

(Suomen Sillan Uutisviikko 8/2007)

The Crash -yhtye on tehnyt sopimukset levyjensä mittavasta kansainvälisestä julkaisusta. Yhtyeen uusi albumi Pony Ride ilmestyy
keväällä koko englanninkielisessä maailmassa.
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Britanniassa ja
Irlannissa levyn julkaisee Rykodisc-yhtiö ja
Australiassa ja Uudessa Seelannissa Rubber
Records. The Crash kiertää keväällä PohjoisAmerikassa ja Australiassa esiintymässä ja
markkinoimassa levyään.
Warner-konserniin kuuluva amerikkalainen
Rykodisc on tunnettu 80-luvulta asti laadukkaista cd-uusintajulkaisuistaan. Yhtiö on julkaissut mm. David Bowien ja Elvis Costellon
vanhaa tuotantoa, ja sillä on oikeudet Frank
Zappan koko tuotantoon. Rykodiscin tunnetuimpia omia artisteja ovat Sugar, Bob
Mould ja Morphine.
The Crashin Pony Ride julkaistiin Suomessa
lokakuussa. Levy oli korkeimmillaan Suomen
listan kakkosena. www.thecrash.com

(Taloussanomat 12.12.2006)

Juha Uusitalo sai Muusikkojen liiton tunnustuspalkinnon

(Suomen Sillan Uutisvikko 48/2006)

Oopperalaulaja Juha Uusitalo on saanut Suomen muusikkojen liiton tämänvuotisen tunnustuspalkinnon. Tunnustus on 2 000 euroa,
ja se luovutettiin Uusitalolle t Gramexin tiloissa Helsingissä.
Liiton mukaan maailmanmenestyksestään
huolimatta Juha Uusitalo on pysynyt reiluna
työtoverina, jonka kanssa työskentelemisestä nauttivat kollegat niin lavalla kuin orkesterimontussakin.
Uusitalo on noussut kymmenessä vuodessa
yhdeksi maailman kysytyimmistä bassobaritoneista.
Muusikkojen liiton mukaan hänen esityksissään suurten mittojen tuoma arvovalta yhdistyy keveään liikkuvuuteen ja äärimmäisen
selkeään tekstinlausuntaan.
Uusitalo (s. 1964) aloitti muusikon uransa
diplomihuilistina. Hän siirtyi Suomen kansallisoopperan solistiksi saman laitoksen orkesterimontusta.
Viime vuonna tunnustuksen sai tuottaja
Veikko Nyberg.
Hopeinen kuu on kaikkien aikojen iskelmä

(Suomen Sillan Uutisvikko 48/2006)

YLE Radio Suomen kuuntelijat ovat valinneet
Olavi Virran tulkitseman Hopeisen kuun kaikVenttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

kien aikojen iskelmäksi. Se sai yli 21,9 prosenttia annetuista äänistä.
Toiseksi tuli Reijo Taipaleen Satumaa (14,7
%) ja kolmanneksi Rauli "Badding" Somerjoen Paratiisi (12,1%). Se päihitti neljänneksi
sijoittuneen Olavi Virran kappaleen Yö kerran unhoa annoit vain muutaman äänen
erolla
Myös kolmas Olavi Virran esittämä kappale,
Täysikuu, sijoittui finaalikymmenikköön sijalle 10.
Viides oli Jari Sillanpään Satulinna, kuudes
Viljo Vesterisen & Dallapén Säkkijärven polkka, seitsemäs Juha Vainion Albatrossi, kahdeksas Heikki Aaltoilan orkesterin Akselin ja
Elinan häävalssi ja yhdeksäs Aikamiesten Iltatuulen viesti.
Radio Suomen järjestämään äänestykseen
osallistui syksyn aikana 20 000 ihmistä.
Ehdolla oli 100 kappaletta, joista valikoitui
finaaliin kymmenen.
Euroviisuliput aiheuttivat kaikkien aikojen
puhelinruuhkan

(Helsingin Sanomat 11.12.2006)

Eurovision laulukilpailujen lipunmyynti eilen
sunnuntaina aiheutti puhelinlinjoille kaikkien
aikojen ruuhkan.
Lippupalvelun numeroon tuli ensimmäisen
tunnin aikana lähes puoli miljoonaa puheluyritystä. Kolmen tunnin aikana numeroon
yritettiin soittaa yli miljoona kertaa, kertoo
viestintäpäällikkö Jaana Kymäläinen TDC
Songista.
Luvuissa ovat mukana myös ulkomailta tulleet puhelut. "Kaikkien aikojen ennätys lienee kyseessä", Kymäläinen sanoo. Lippupalvelun palvelunumerot on toteutettu TDC
Songin verkossa.
Moni soittajista turhautui, sillä kaikki eivät
päässeet edes jonotusvaiheeseen usean tunninkaan yrittämisen jälkeen.
Valtaosa lipuista myytiin Lippupalvelun
myyntipisteissä luukulta. Lippupalvelu ei kerro, kuinka moni soittaja onnistui ostamaan
lipun puhelimitse.
Jäljellä olevat liput tulevat myyntiin internetin kautta huomenna tiistaina kello 9. Jäljelle
on jäänyt lähinnä semifinaalin ennakkolippuja.
Musiikkiteollisuus palkitsi Sibelius-levyn Cannesissa (Taloussanomat 24.01.2007)
Soile Isokosken Sibelius-levy on voittanut
Classical Award 2007 palkinnon Midem-tapahtumassa Cannesissa.
Soile Isokosken äänite sisältää Jean Sibeliuksen orkesterisäestyksellisiä lauluja, muun
muassa Luonnottaren. Levyllä soittaa Helsingin kaupunginorkesteri Leif Segerstamin johdolla.
Ondinen tuottama levytys voitti Vocal recitals -sarjan. Classical Award 2007 -palkinnot
luovutettiin voittajille Midem-messujen yhteydessä.
Palkittavat levyt valitsi raati, joka koostui
maailman merkittävimpien äänilevylehtien ja
klassisen musiikin radioasemien toimittajista.
Isokosken Sibelius-levy on myös ehdolla BBC
Music Magazine Awards 2007 tunnustusten
saajaksi. Palkinnot jaetaan huhtikuussa.
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Sunrise Avenuelle platinaa Suomessa, kultaa
Ruotsissa

(Suomen Sillan Uutisviikko 8/2007)

Sunrise Avenuen debyyttialbumi On The
Way To Wonderland on myynyt Suomessa
platinaa eli yli 30 000 kappaletta. Bändin
Sunrise Avenue -yhtyeen single Fairytale Gone Bad on myynyt Ruotsissa kultaan oikeuttavat 10 000 kappaletta. Yhtyeen albumi julkaistiin Ruotsissa toissa keskiviikkona ja samana päivänä järjestetyssä loppuunmyydyssä konsertissa Sunrise Avenue vastaanotti
kultalevyn. Fairytale Gone Bad on ollut parin
kuukauden ajan yksi Ruotsin soitetuimpia radiokappaleita.
Sunrise Avenue oli viime viikolla promootiomatkalla Itävallassa ja tällä viikolla Italiassa.
Maaliskuun lopulla yhtye tekee toisen osan
Saksan-kiertuettaan. Edellinen kiertue myytiin loppuun hetkessä. Nyt keikkapaikat ovat
suurempia, ja myös tämän kiertueen liput
ovat lähes loppuunmyyty.
Sunrise Avenuen debyyttialbumi julkaistaan
tänä vuonna myös Afrikassa. Sopimus on
tehty seuraaviin maihin: Etelä-Afrikka, Zimbabwe, Sambia, Mosambik, Namibia, Botswana, Swazimaa ja Lesotho.
www.sunriseave.com
The Latebirds kiertää ja levyttää PohjoisAmerikassa

(Suomen Sillan Uutisviikko 8/2007)

Helsinkiläinen rockyhtye The Latebirds kiertää maaliskuussa Yhdysvaltoja.
Kiertueen yhteydessä yhtyei piipahtaa myös
esiintymässä Toronton Canadian Music Week
–festivaalilla.
Ennen kiertuettaan The Latebirds äänittää
uutta materiaalia Kaliforniassa arvostetun
äänittäjän Jim Scottin kanssa. The Latebirdsin seuraava albumi julkaistaneen vuoden lopulla.
Yhtyeen edellisellä levyllä, Radio Insomnialla, vierailivat mm. Huippumuusikot Benmont
Tench (Tom Petty & The Heartbreakers),
Wayne Kramer (MC5) ja Ken Stringfellow
(Posies, R.E.M.).
The Latebirdsin laulusolistin Markus Nordenstrengin sooloalbumi Music From Red Hill
julkaistaan kesällä. www.latebirds.com
Uuden Nightwish-solistin ensimmäinen single
on Eva (Suomen Sillan Uutisviikko 8/2007)
Nightwish-yhtye ilmoittaa uuden laulusolistinsa nimen 30. toukokuuta.
Pitkään odotetun nimen julkistamispäivänä
lähtee radiosoittoon single Eva, jolla uutta
solistia kuullaan ensimmäisen kerran. Single
ei tule kauppoihin myyntiin, mutta se on ladattavissa internetistä. www.nightwish.com
Suomalaistanssi pääsi New York Timesin
parhaiden listalle

(Helsingin Sanomat 29.12.2006)

Kolme suomalaiskoreografien tekemää tanssiteosta on päässyt sanomalehti New York
Timesin listaamien vuoden tärkeimpien tanssitapausten listalle. Lehden arvostetuin tanssikriitikko John Rockwell nostaa parhaiden

joukkoon kaksi Tero Saarisen Yhdysvalloissa
vieraillutta teosta sekä Jorma Elon teoksen.
Saarisen teoksista Rockwell vaikuttui maaliskuussa New Yorkin Joyce-teatterissa näkemästään Stravinskyn Kevätuhrin versiosta
sekä heinäkuussa Jacob's Pillow -festivaalilla
esitetystä Borrowed Lightista.
New York City Balletin esittämien kantaesitysten sarjasta Rockwell nostaa esiin kolme
valopilkkua, joiden joukossa on myös Elo.
Elon ryhmälle tekemä Slice to Sharp on
Rockwellin mukaan "kenties pinnallinen mutta katkeamattomassa virtuositeetissaan loistokkaalla tavalla fyysinen".
Rockwellin kymmenkohtainen lista painottuu
vahvasti amerikkalaisiin ryhmiin ja tekijöihin.
Esimerkiksi New Yorkissa säännöllisesti vierailevat nimekkäät britti- ja ranskalaiskoreografit ryhmineen puuttuvat listalta kokonaan.

laajenee kolmipäiväiseksi heinäkuussa. Yksi
pääyhteistyökumppaneista on Suomen 90vuotisjuhlatoimikunta.
Itsenäisyyteen liittyen tapahtumassa keskustellaan ulko- ja uussuomalaisten asioista.
18.-20. heinäkuuta pidettävään SuomiAreenaan valmistellaan lähes 40 tilaisuutta. Tapahtumaan toivotaan runsasta ulkosuomalaisosanottoa.
Viime vuonna tapahtuma keräsi yli 3 000
kuulijaa ja osallistujaa.
Erkki Tuomioja voitti Tieto-Finlandian

(Helsingin Sanomat 14.12.2006)

Suomi-palkinnot merkittävästä taiteellisesta
urasta on jaettu 14. kerran. Reilun 26 000
euron suuruisen tunnustuksen saivat kirjailija-ohjaaja Bengt Ahlfors, säveltäjä Mikko
Heiniö, valokuva- ja mediataiteilija Harri Larjosto, ohjaaja-käsikirjoittaja Auli Mantila, perinteenkerääjä ja kirjailija Markku Nieminen,
kuvataiteilija Marianna Uutinen ja Eettisen
kulttuurivientiyritys Globe Hope Ltd:n toimitusjohtaja Seija Luukkala.
Valtiovalta on myöntänyt Suomi-palkintoja
vuodesta 1993. Tunnustuksen voi saada
merkittävästä taiteellisesta urasta, huomattavasta saavutuksesta tai lupaavasta läpimurrosta.

Ulkoministeri Erkki Tuomiojalle on myönnetty tämän vuoden Tieto-Finlandia teoksesta
Häivähdys punaista. Hella Wuolijoki ja hänen
sisarensa Salme Pekkala vallankumouksen
palveluksessa.
Teos on kirjoitettu alun perin englanniksi.
Tuomiojan, 60, virolaissyntyistä isoäitiä käsittelevä kirja ehti ilmestyä viime kesänä viroksi ennen kuin se suomennettiin ja julkistettiin Helsingin kirjamessuilla.
"Tuomioja on onnistunut kokoamaan tutkimuksensa kohteista ja erityisesti heidän kansainvälisistä yhteyksistään paljon uutta tietoa, joka valaisee myös yleisemmin Suomen
poliittista historiaa", voittajan torstaina julistanut Suomen Akatemian pääjohtaja Raimo
Väyrynen perusteli valintaansa.
Väyrynen kiitti Tuomiojaa myös terveellisen
etäisyyden säilyttämisestä usein epäluotettavaan ja liioittelevaan kohteeseensa.
"Vaikuttaa ilmeiseltä, että Wuolijoelle ei henkilökohtaisesti riittänyt menestyminen kirjailijana ja ensimmäisen maailmansodan poikkeusoloissa liikenaisena, vaan hän halusi
jäädä myös Suomen poliittiseen historiaan
Suomen (ja Viron) pelastajana."
Väyrysen mukaan tämä merkitsi hänen strategiassaan läheisiä yhteyksiä neuvostoliittolaisiin tiedustelupalveluihin, "niin että ajoittain voidaan todella puhua maanpetoksellisesta toiminnasta".
Hella Wuolijoen (o.s. Murrik) sisar Salme oli
naimisissa Englannin kommunistisen puolueen pääideologin Rajani Palme Duttin kanssa. Englannin tiedustelupalvelu tarkkaili
myös Hellaa, mutta määritteli tämän "hennomman punaiseksi" kuin sisarensa.
Osa Hella Wuolijokea koskevista neuvostotiedustelun asiakirjoista on lukkojen takana
Moskovassa. Niitä Suomen ulkoministerikään
ei ole saanut nähdäkseen, edes presidentti
Putiniin vetoamalla.
Tieto-Finlandiaa tavoittelivat Tuomiojan lisäksi Petri Neuvosen toimittama Kerrostalot
1880–2000 – Arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen, Eero Saarenheimon Casanova ja Sprengtporten. Kirjastonhoitajan ja
kenraalin viimeiset vuodet, Satu Salosen Sairaan hyvä potilas, Caterina Steniuksen ruotsiksi ja suomeksi ilmestynyt Chaconne. Magnus Lindberg ja uusi musiikki, Ilmari Susiluodon Suuruuden laskuoppi. Venäläisen tietoyhteiskunnan synty ja kehitys.

SuomiAreena-tapahtuma kasvaa

Remeksen 6/12 viime vuoden myydyin kirja

Viime kesänä Pori Jazzin kanssa samaan aikaan järjestetty SuomiAreena-tapahtuma

Viime vuoden ostetuin kaunokirja Suomessa
oli Ilkka Remeksen 6/12. Terroristien hyök

Kajaanin runoviikko on Finland Festivalsin
vuoden festivaali

(Suomen Sillan Uutisviikko 2/2007)

Kajaanin runoviikko on valittu Finland Festivalsin vuoden 2007 festivaaliksi. Finland Festivalsin mukaan Runoviikko on saavuttanut
korkealla taiteellisella profiilillaan vahvan ja
omaleimaisen aseman suomalaisten festivaalien joukossa, ja osaltaan auttanut lausuntataiteen ja runouden uuteen nousuun.
Viime kesänä 30 vuotta täyttänyt Kajaanin
runoviikko on Suomen runotapahtumista
vanhin.
Runoviikko on ainutlaatuinen runon ja sanataiteen juhlaviikko, jossa kohtaavat runo, runoilijat ja runouden rakastajat, mutta sen tavoitteena on myös pitää yllä ja kehittää puheilmaisun harrastusta Suomessa.
Finland Festivals on Suomen tärkeimpien
kulttuuritapahtumien kattojärjestö.
Se nimeää vuosittain vuoden festivaaliksi tapahtuman, joka on tehnyt poikkeuksellisen
vahvaa ja korkeatasoista työtä normaalin
toimintansa kehittämiseksi, uuden sisällön
luomiseksi ja palveluiden parantamiseksi.
Viime vuonna Finland Festivalsin vuoden festivaali oli Kuopio tanssii ja soi.
Suomi-palkinto seitsemälle

(Suomen Silllan Uutisviikko 49/2006)

(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2007)
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(Yle24 Online 30.01.2007)
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käyksestä Suomen presidentin itsenäisyyspäiväjuhliin kertovan tiiliskiven osti yli
150.000 suomalaista.
Vuoden bestsellereiden joukkoon eli yli
50.000 kappaleen myyntilukuihin ylsi myös
Heli Laaksosen runokirja Sulavoi, mikä on
runokokoelmalle huomattava saavutus.
Kotimaisten lastenkirjojen tekijöiden kuningas oli Mauri Kunnas, jonka kahta teosta
myytiin yhteensä noin 180.000 kappaletta.
Käännettyjen lastenkirjojen ylivoimainen ykkönen oli J. K. Rowlingin Harry Potter ja
puoliverinen prinssi, jota myytiin yli 150.000
kappaletta.
Kotimaisista sarjakuvakirjoista Juba Tuomolan Viivi ja Wagner, Kaasua sohvalla –albumin osti yli 30.000 suomalaista.
Sibeliuksen syntymäpäivänä liputettiin

(Suomen Sillan Uutisvikko 48/2006)

Sisäministeriö määräsi valtion virastot ja laitokset liputtamaan Jean Sibeliuksen syntymäpäivänä 8. joulukuuta. Ministeriö suosittaa myös yleistä liputusta.
Sibeliuksen syntymäpäivää liputuspäiväksi
olivat ehdottaneet mm. Hämeenlinnan Sibeliusseura, Sibelius-opisto, Hämeenlinnan
kaupunki ja Järvenpään kaupunki.
Haavoittunut enkeli voitti Maamme taulu –
äänestyksen

(Suomen Sillan Uutisvikko 48/2006)

Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli on voittanut Ateneumin Maamme taulu –äänestyksen. Ateneumin taidemuseo pyysi syksyllä
yleisöä äänestämään rakkainta taideteosta
museon kokoelmista. Kuuden viikon aikana
lähes 10.000 osallistui äänestykseen.
Maamme tauluksi äänestettiin Haavoittunut
enkeli 1.360 äänellä. Toiseksi eniten ääniä
eli 1.201 sai Helene Schjerfbeckin Toipilas ja
kolmannelle sijalle tuli Ferdinand von
Wrightin Taistelevat metsot 1 056 äänellä.
Vuonna 1903 valmistuneessa Haavoittuneessa enkelissä kaksi vakavannäköistä poikaa
kantaa päänsä loukannutta enkeliä keväisessä maisemassa. Hugo Simberg (18731917)
maalasi taulun toivuttuaan vakavasta hermosairaudesta, jonka takia hän oli hoidettavana Diakonissalaitoksen sairaalassa Helsingissä. Taulusta valmistui myöhemmin toisinto Tampereen tuomiokirkkoon.
Äänestyksessä yleisöllä oli mahdollisuus perustella valintojaan. Haavoittunutta enkeliä
kuvattiin kauniiksi ja ajatuksia herättäväksi
teokseksi.
URHEILU-UUTISET
Suomelle useita mitaleja Sapporon MM-kisoissa (Suomen Sillan Uutisviikko 9/2007)
Suomi voitti sunnuntaina yhdistetyn joukkuekisan MM-kultaa Sapporossa.
Toiseksi sijoittui Saksa, joka tuli hiihto-osuuden maaliin 28,4 sekuntia Suomelle jääneenä. Kolmanneksi tuli Norja. Suomalaiset johtivat kisaa mäkiosuuden jälkeen. 4x5 kilometrin hiihto-osuudella mestaruuden sinetöivät Anssi Koivuranta, Janne Ryynänen, Jaakko Tallus ja ankkuri Hannu Manninen.

Virpi Kuitunen ja Riitta-Liisa Roponen voittivat parisprintin maailmanmestaruuden. Saksa oli toinen ja Norja kolmas. Roponen otti
uransa toisen mitalin parisprintin MM-historiassa. Kaksi vuotta sitten Oberstdorfissa hän
oli toinen Pirjo Mannisen kanssa.
Hannu Manninen voitti kultaa sprinttikisassa.
Hän saavutti 13 vuoden odotuksen jälkeen
uransa ensimmäisen henkilökohtaisen MMmitalinsa. Toinen oli Norjan Magnus Moan ja
kolmas Saksan Björn Kircheisen. Anssi Koivuranta lähti hiihto-osuudelle toisena, mutta
putosi neljänneksi. Jouni Kaitainen oli 14. ja
Janne Ryynänen 17:s.
Harri Olli, 22, hyppäsi MM-suurmäessä hopealle ja hävisi kultamitalin sveitsiläiselle olympiavoittajalle Simon Ammannille. Piste-eroa
heidän välillään oli kaksi kymmenystä. Kolmas HS 134-mäessä oli Norjan Roar Ljökelsöy. Muista suomalaista 123 ja 130 metriä
hypännyt Janne Ahonen oli kuudes, Arttu
Lappi (116,5-122,5) 11. ja Matti Hautamäki
(118-116,5) 18:s. Janne Happonen (101
metriä) sijoittui ensimmäisellä kierroksella
37:nneksi ja karsiutui toiselta kierrokselta.
Virpi Kuitunen sijoittui kolmanneksi maastohiihdon sprinttimatkalla. Kultaa voitti Norjan
Astrid Jacobsen. Kultaa vei Norjan Astrid Jacobsen, ja hopeaa sai Tshekin Petra Majdic.
Pirjo Manninen voitti sprinttimatkan B-finaalin ja sijoittui seitsemänneksi. Mona-Liisa
Malvalehto oli B-finaalin viimeinen ja jäi
12:nneksi.
Suomi sijoittui neljänneksi joukkuemäen
MM-kilpailussa. Kullan voitti Itävalta ja Norja
oli toinen, Suomen joukkue, Arttu Lappi,
Matti Hautamäki, Harri Olli ja Janne Ahonen
hävisi voittajalle 130,4 pistettä.
Riitta-Liisa Roponen oli viides ja Aino-Kaisa
Saarinen kuudes maastohiihdon naisten yhdistelmäkilpailussa. Saariselle kuudes tila oli
arvokisauran paras sijoitus yhdistelmäkilpailusta. Toiseksi kilpailussa sijoittui Tshekki
Katerina Neumannova 0,5 sekuntia voittajalle jääneenä. MM-pronssin otti Norjan Kristin
Steira 2,1 sekuntia voittajaa hitaampana.
Pirjo Manninen oli viidestoista 1.32,9 minuutin erolla voittajaan.
Räikkönen palkittiin vuoden ohituksesta

(Suomen Sillan Uutisviikko 47/2006)

Kimi Räikkönen on palkittu vuoden parhaasta F1-ohituksesta arvovaltaisen F1 Racing –
lehden lukijaäänestyksessä. MTV3:n mukaan
äänestykseen osallistui lähes 47 000 ihmistä.
Räikkösen ohitus tapahtui Ranskan GP:ssä
Magny-Coursissa, jossa hän kävi ensin suoralla Jarno Trullin rinnalla, mutta Trulli pystyi
suoraa seuranneessa hiusneulamutkassa pitämään sijoituksensa. Räikkönen sai mutkan
jälkeen Trullia paremman ajolinjan ja meni
ohitse.
Michael Schumacherin suorittama huippuohitus Räikkösestä Brasilian GP:ssa kaksi kierrosta ennen maalia ei ehtinyt mukaan äänestykseen.
Osku Palermaa WBW:n valinta Vuoden keilaajaksi maailmassa

(Suomen Sillan Uutisviikko 2/20007)

Osku Palermaa on vuoden 2006 paras keilaaja maailmassa. Valinnan teki Maailman
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keilailukirjoittajien järjestö World Bowling
Writers. Palermaa on ensimmäinen suomalainen, jonka WBW-järjestö on nimennyt
Vuoden keilaajaksi maailmassa.
Palermaan menestyksekkään keilailuvuoden
2006 kruunasi hänen marraskuussa Caracasissa Venezuelassa saavuttamansa World
Cupin voitto. Muita viime vuoden tärkeimpiä
saavutuksia olivat MM-joukkuepronssi ja
World Ranking Mastersin kolmas sija.
Ennen valintaa maailman parhaaksi keilaajaksi 2006 Suomen urheilutoimittajat nimesivät Palermaan lajinsa parhaaksi Suomessa,
Suomen Keilailuliitto Vuoden suomalaiseksi
Keilaajaksi, ja Espoon Liikuntalautakunta nimesi hänet Espoon parhaaksi urheilijaksi.
Viime vuonna Palermaa keilasi kahdeksan
300-sarjaa
Suomen miehet uivat hopeaa EM-sekaviestissä (Helsingin Sanomat 07.12.2006)
Miesten sekaviestijoukkue ui EM-hopealle
4x50 metrin matkalla EM-uinneissa Helsingin
Mäkelänrinteessä upealla SE- ja PE-ajalla
1.34 ,95.
Viestin aloitti selkäuinnilla Tero Räty (24,58),
Jarno Pihlava jatkoi rintaosuudella (26,43),
Jere Hård (23,06) nosti Suomen kolmanneksi perhosellaan ja Matti Rajakylä (20,88)
kauhoi vapaata huikealla loppukirillä.
Rajakylän uinnin arvoa nostaa se, että hän
kauhoi kaikkiaan viisi lähtöä.
Jyväskyläläinen Jere Hård vietti eilen 28vuotissynttäreitään ja hopeamitali oli enemmän kuin mieluinen lahja.
"Paras mitä uinnista on synttäripäivänä kohdalle sattunut", palomiehenä Jyväskylässä
työskentelevä Hård jutteli.
Hård selviytyi välierään myös henkilökohtaisella matkalla, vapaauinnissa. Siitä pidemmälle jyväskyläläisen puhti ei henkilökohtaisella matkalla riittänyt, ja hän myönsikin
viestin jo pyörivän mielessä.
Kiira Korpi on vuoden 2006 Rehti Urheilija

(Suomen Sillan Uutisvikko 48/2006)

Tahko Pihkala -seuran jakama Rehti Urheilija
–palkinto on myönnetty taitoluistelija Kiira
Korvelle. Raadin perusteluissa Korpea kiitetään reippaasta olemuksesta ja iloisesta elämänasenteesta, jotka ovat omiaan kannustamaan nuoria harrastamaan liikuntaa.
Tahko Pihkala -seuran ja Suomen Kuvalehden myöntämä tunnustus jaettiin nyt 22.
kerran.
Rehti Urheilija -palkinto on Kiira Korvelle, 18,
jo toinen huomattava kunnianosoitus kuluvana vuonna. Syksyllä Nuorkauppakamari
valitsi Korven Vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi.
Jani Sievinen lopetti uransa

(Suomen Sillan Uutisvikko 48/2006)
Kaikkien aikojen menestyksekkäin suomalaisuimari Jani Sievinen päätti uransa lyhyen
radan EM-kisoissa Helsingissä viikonloppuna.
Sadan metrin kisassa maaliin saavuttuaan
Sievinen kumarsi yleisölle ja sai kukkia Uimaliiton edustajilta. Sievisen yllä oli Suomen
kisajoukkueen jäsenten lahjoittama t-paita,
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jonka rinnassa luki "Kiitos Jani, onnellisia
eläkepäiviä".
Sievinen sai urallaan 31 arvokisamitalia, joista ensimmäisen hän voitti 1991.
Sievisen lähitulevaisuuteen kuuluvat hänen
vetämänsä uintiklinikat. Keskiviikkona Sievinen suuntaa näissä merkeissä kolmeksi viikoksi Australiaan.
Jukka Keskisalo Vuoden urheilija 2006

(Helsingin Sanomat 20.12.2006)

Estejuoksija Jukka Keskisalo voitti ylivoimaisesti Vuoden urheilija 2006 -äänestyksen.
Hän sai yhteensä 3.992 ääntä ja kaksi kolmasosaa ykkössijaäänistä.
Toiseksi sijoittunut alppihiihtäjä Tanja Poutiainen sai 2.236 ääntä ja 25 ykkössijaa. Kolmanneksi äänestettiin keihäänheittäjä Tero
Pitkämäki (1.401 ääntä ja 3 ykkössijaa).
Keskisalo teki estejuoksun historiaa voittamalla EM-kultaa Göteborgin kisoista elokuussa. Arvokisavoitto oli ensimmäinen 70 vuoteen.
"Ei näiden asioiden takia juosta, mutta totta
kai tämä on iso asia", Keskisalo sanoi. "Kun
katsoo Vuoden parhaiden urheilijoiden listaa,
niin tuntuu, että olen väärässä seurassa",
vaatimaton palkittu sanoi.
Keskisalo yllätti Göteborgin Ullevilla suomalaisen urheilukansan, muttei itseään eikä valmentajaansa Tommy Ekblomia. Jo tuoreeltaan kävi ilmi, että kaksikon harjoitussuunnitelmissa oli merkintä Euroopan mestaruudesta. Pariisin MM-kilpailuissa 2003 Keskisalo murtautui suuren yleisön tietoon. Hän sijoittui kovavauhtisessa kilpailussa yhdeksänneksi ajallaan 8.17,72. Silloin hän ohitti Ekblomin vanhan ennätyksen. Göteborgin jälkeen Keskisalo paineli Zürichin Kultaisen liigan
vauhtijuoksussa
ennätyksekseen
8.16,74. Aika ei vielä johtanut siihen, että
harjoituspäiväkirjaan olisi merkitty kulta ensi
kesän Osakan MM-kilpailujen tavoitteeksi.
"Yhtenä tavoitteena on olla Suomen ennätyskunnossa", Keskisalo sanoi viitaten Osakaan. "Sen pitäisi riittää sijoille 3–6."
Keskisalo oli myös yleisön suosikki. Seuraaville sijoille yleisö äänesti aerobicaaja Tiia
Piilin ja suunnistaja Jani Lakasen.
Valintatilaisuudessa Keskisalon valmentaja
Ekblom valittiin Vuoden valmentajaksi.
Vuoden naisurheilija 2006 puolestaan on viime vuoden tapaan Torinossa olympiahopealle pujotellut Tanja Poutiainen.
Vuoden vammaisurheilijan tittelin sai yleisurheilija Markku Niinimäki. Niinimäki voitti
vammaisten MM-kilpailuissa Hollannin Assenissa kuulantyönnön maailmanmestaruuden
maailmanennätystuloksella
selkäydinvammaisten kilpailussa. Keihäänheitossa hän sai
MM-hopeaa.
Vuoden veto -palkinnon voitti maastopyöräilijä Pia Sundstedt ja vuoden nuori urheilija –
titteli meni taitoluistelija Kiira Korvelle.

tutkimus totesi yhteyden ja laski sen vaaran:
ainakin joka kymmenes, kenties jopa joka
viides lapsuuden astma liittyy kodin kosteusvaurioon.
Tulokset ilmestyvät tänään European Respiratory Journal -lehdessä.
Astma puhkeaa monen tekijän yhteisvaikutuksena. Yhtä kaikki Suomessa nähtiin 1990luvulla sekä lasten astman nopea yleistyminen että paljon kosteusvaurioita kodeissa.
Nyt lasten astma on harvinaistunut, muun
muassa tarkennettujen kriteerien takia.
Pikkulasten astman ennuste on hyvä, ja moni paranee taudistaan kokonaan.
Kodin kosteusvaurion ja lasten sairastumisen
välistä yhteyttä on haarukoitu monessa tutkimuksessa, mutta vasta Kansanterveyslaitos
etsi molempia, tautia ja kosteusvauriota.
Kun tutkimuksessa mukana olleilta pikkulapsilta löydettiin astma, kotiin lähti kaksi rakennusinsinööriä, jotka etsivät merkkejä
kosteusvauriosta: vesivuotoja ja niistä jääneitä tahroja, muuttuneita värejä rakennusmateriaaleista, hilseileviä seinäpintoja, homeen hajua tai näkyvää hometta.
Insinöörit kävivät myös verrokkiryhmään
kuuluvien lasten kodeissa. Sen lapset olivat
samanikäisiä ja asuivat samalla seudulla samankaltaisissa asunnoissa, mutta eivät sairastuneet.
Näin todettiin, että astmaan sairastuneiden
lasten kotien ikkunoihin tiivistyi useammin
kosteutta, ja kodeissa oli enemmän ilmankostuttajia ja lisälämmittimiä.
Sairastumisen vaaraan vaikutti etenkin kosteus ja näkyvä home asuintiloissa, ei niinkään kellarissa tai saunatiloissa. Tutkijat
päättelevät, että lapsi oleskelee niissä lyhyemmän aikaa kuin esimerkiksi makuuhuoneessaan. Sama koskee myös keittiötä ja
kylpyhuonetta.
Rakennussuunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa pitää kohentaa, tutkijat suosittelevat.
Myös vahingon vaikeusaste vaikutti sairastumisvaaraan. Mitä vakavampi kosteusvaurio,
sitä isompi vaara, että lapsi sai astman.
Sairastumiseen johtavaa mekanismia ei tunneta, mutta kosteus- ja homevaurion saaneista materiaaleista erittyy ilmaan mikrobien ja itiöiden kaltaisia hiukkasia ja vielä pienempiä osasia, fragmentteja.
Laskennallisissa mallinnuksissa on arvioitu,
että keuhkoihin voi päätyä itiöistä 84–95
prosenttia ja 27–46 prosenttia fragmenteista, ja pienten lasten alempiin hengitysteihin
fragmenttien arvioidaan kulkeutuvan helpommin, kirjoittivat Kansanterveyslaitoksen
laboratorionjohtaja Aino Nevalainen ja tutkija Anne Hyvärinen Lääkärilehdessä. He tekivät tiistaina julkaistun tutkimuksen tutkimusprofessori Juha Pekkarisen kanssa.
Pölypunkit taas ovat tuskin syyllisiä. Tutkijat
toteavat, että pölypunkkeja on Suomen kodeissa vähän ja epäsäännöllisesti, koska
huoneilma on kuivaa suuren osan vuotta.
Pölypunkkeja oli yhtä paljon astmaa sairastavien ja terveiden lasten vuoteissa.

lehden vuoden julkaisuksi. Kunnian saivat
kaksi New England Journal of Medicinessa
viime vuoden tammikuussa ilmestynyttä julkaisua yhdessä.
Molemmissa julkaisuissa on ollut mukana
kirjoittajana Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Timo Vesikari.
Valinnan tekivät brittilehden toimittajat kaikista lääketieteen alan viime vuonna ilmestyneistä julkaisuista.
Vesikarin johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa oli mukana 70 000 lasta 11 maassa. Suomalaisia lapsia oli mukana lähes 23
500. Rokote on käytössä jo Yhdysvalloissa ja
joissain Euroopan maissa ja Suomessa se tulee myyntiin tulevan kevään aikana.
Suomessa noin 2 000 lasta vuosittain joutuu
sairaalahoitoon rotaviruksen aiheuttaman ripulin vuoksi.
Suomalaisten elintavat ovat parantuneet

(Suomen Sillan Uutisviikko 7/2007)

Suomalaisten elintavat ovat kohentuneet,
selviää Kansanterveyslaitoksen seurantatutkimuksesta. Erityisesti ruokailutottumukset
ovat parantuneet, mutta silti kasvavia terveysongelmia ovat ylipaino ja alkoholin käyttö. Tutkimuksen mukaan esim. vähärasvaiset maitolaadut ovat kasvattaneet suosiotaan. Rasvaton maito on nyt miestenkin yleisin maitovalinta. Kasviöljyn käyttö ruoan valmistuksessa on lisääntynyt.
Aikuisista miehistä 55 prosenttia ja naisista
41 prosenttia on ylipainoisia. Ylipaino on
yleisempää muualla Suomessa kuin Uudellamaalla, mutta Uusimaa johtaa alkoholinkäyttötilastoa. Alkoholin käyttö kasvaa ja raittius
on harvinaista koko Suomessa.
Tupakointi on alimmalla tasolla vuodesta
1978 tehtyjen selvitysten aikana. Päivittäin
15-24-vuotiaista miehistä tupakoi 21 ja naisista 18 prosenttia. Vaikka kokonaisluku on
laskenut, naisten tupakointi on lisääntynyt
kaikkialla paitsi Uudellamaalla.
Naisista 68 prosenttia ja miehistä 63 prosenttia harrastaa vapaa-ajan liikuntaa 2-3
kertaa viikossa. Naiset harrastavat varsinkin
työmatkaliikuntaa useammin kuin miehet.
Kansanterveyslaitoksen tutkimukseen vastasi
viime vuonna 3.255 suomalaista.
Lasten elämänlaatu huippua Suomessa

(Suomen Sillan Uutisviikko 8/2007)

(Helsingin Sanomat 27.01.2007)

Suomalainen rokotetutkimus Lancetin vuoden julkaisuksi

Kosteusvaurio kotona lisää pikkulapsen vaaraa sairastua astmaan. Tuore Kansanterveyslaitoksen Ympäristöterveyden osaston

(Suomen Sillan Uutisviikko 4/2007)

Lasten elämänlaatu on Suomessa neljänneksi parasta muihin vauraisiin maihin verrattuna, kertoo Unicefin raportti. Vertailun
ykkönen on Alankomaat, toisena on Ruotsi
ja kolmantena Tanska. Viimeisiä sijoja pitävät Yhdysvallat ja Britannia.
YK:n lastenapujärjestö tutki lasten elinoloja
21 rikkaassa teollisuusmaassa. Tekijät kiinnittivät huomiota lasten köyhyyteen, terveyteen, turvallisuuteen ja perhesuhteisiin.
Unicefin raportin tekijöiden mukaan lasten
hyvinvointi ei ole suoraan riippuvainen bruttokansantuotteesta. Esimerkiksi tshekkilapset näyttävät voivan paremmin kuin lapset
vauraammassa Itävallassa tai Ranskassa.

Suomalainen rotavirusrokotetutkimus on nimetty arvostetun lääketieteellisen Lancet-

Välimeren maiden sijoituksia:
Espanja, sija 5

TERVEYS
Tutkimus: Kosteusvaurioista astmaa lapsille
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Italia, sija 8
Kreikka, 13
Portugali, 17
Laboratoriotöitä teetetään ulkomailla

(Suomen Sillan Uutisviikko 6/2007)

Sairaaloiden laboratoriotyöt teetetään tulevaisuudessa entistä enemmän ulkomailla.
Nyt noin joka kymmenes verinäyte tutkitaan
edullisemmissa Saksan jättilaboratorioissa.
Röntgenkuvia ei aiota kuitenkaan ainakaan
toistaiseksi lähettää ulkomaille tutkittaviksi.
Sairaalat ovat käyttäneet ulkomaisia laboratorioita jo vuosia. Sairaalat ostavat työn yksityisiltä laboratorioilta.
Röntgenkuvat tutkitaan vielä Suomessa,
mutta esim. Ruotsissa kuvia on alettu lähettää Espanjaan ja Australiaan ja Yhdysvalloista Intiaan.
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä voimaan
1.4.2007 (Talouslehti.com 31.01.2007)
Uudella lailla määritellään sähköiselle lääkemääräykselle asetettavat vaatimukset ja
käyttöönoton toteutus. Lain mukaan lääkemääräys voidaan laatia sähköisesti ja siirtää
tietoverkkoja pitkin valtakunnalliseen reseptikeskukseen, jossa olevien tietojen perusteella apteekki voi toimittaa potilaalle määrätyn lääkkeen.
Erona paperille laadittuun lääkemääräykseen
on se, että lääkäri tai hammaslääkäri voi tallentaa lääkemääräyksen suoraan reseptikeskukseen, eikä anna sitä potilaalle. Hallitus
esitti lakia sähköisestä lääkemääräyksestä
vahvistettavaksi torstaina 25.1.2007. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina
2.2.2007. Sähköistä lääkemääräystä koskevat lait tulevat voimaan 1.4.2007.
Lääkärin on informoitava potilasta sähköisestä reseptistä sekä annettava hänelle potilasohje, jossa on tiedot lääkkeestä ja sen käytöstä. Potilaalla on oikeus kieltäytyä sähköisestä reseptistä, jolloin hän saa perinteisen
paperisen reseptin. Kaikkien terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä apteekkien on
otettava sähköinen lääkemääräys käyttöön.
Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia
lääkäreitä ja hammaslääkäreitä määräys ei
koske. Keskitetyn järjestelmän ansiosta sähköinen lääkemääräys voidaan laatia samalla
tavalla kaikissa terveydenhuollon toimintayksikössä ja kaikki sähköiset lääkemääräykset
voidaan toimittaa potilaalle jokaisesta apteekista.
Sähköinen lääkemääräys tuo potilaalle merkittäviä etuja verrattuna paperiseen reseptiin. Koska sähköiset reseptit on tallennettu
reseptikeskukseen, potilas voi aina halutessaan tarkistaa missä tahansa apteekissa
kaikkien lääkemääräystensä voimassaolon ja
toimittamattomien lääkkeiden määrät ilman
että hänen tarvitsee säilyttää alkuperäisiä
reseptejä. Jos kaikki potilaan lääkemääräykset on laadittu sähköisesti, lääkäri, hammaslääkäri, farmaseutti tai proviisori voi reseptikeskuksessa olevien tietojen perusteella tarkistaa potilaan suostumuksella hänen kokonaislääkityksensä sekä yksittäisten lääkkeiden keskinäiset vaikutukset.
Reseptikeskusta ja reseptiarkistoa tulee ylläpitämään Kansaneläkelaitos. Reseptikeskuk-

sessa säilytetään sähköisiä lääkemääräyksiä
30 kuukautta, minkä jälkeen ne siirretään
reseptiarkistoon. Lääkkeen määrääjän oikeus määrätä lääkkeitä ja lukea reseptikeskuksessa olevia lääkemääräys- ja toimitustietoja varmistetaan sähköisen varmenteen
avulla ja lääkemääräyksen oikeellisuus sähköisellä allekirjoituksella. Sähköisiä lääkemääräyksiä on huomattavasti vaikeampi
väärentää kuin paperisia reseptejä. Potilaalla
on myös oikeus saada tietoja siitä, ketkä
ovat käsitelleet ja katselleet häntä koskevia
reseptikeskuksessa tai reseptiarkistossa olevia tietoja.
Tamperelainen hiv-rokote testattavana Afrikassa (Helsingin Sanomat 28.01.2007)
Tamperelaisessa
bioteknologiayrityksessä
eletään jännittäviä aikoja. Oma hiv-rokote
on kliinisessä testivaiheessa, ja ensimmäisiä
väliraportteja Etelä-Afrikassa testattavasta
rokotteesta odotetaan jo tänä vuonna.
FIT Biotechissä kehiteltävä rokote ei kuitenkaan ole ennaltaehkäisevä vaan hoitava rokote. Se annetaan HI-viruksen saaneille ja
tavoite on hidastaa hivin kehittymistä varsinaiseen aids-vaiheeseen.
Toteutuessaan hoitava rokote olisi yrityksen
toimitusjohtajan Kalevi Reijosen mukaan
lääkkeitä halvempi vaihtoehto.
"Rokotteella olisi suuri merkitys paitsi potilaalle itselleen myös terveystaloudelle, sillä
immuunijärjestelmää vahvistavalla rokotteella voitaisiin lykätä kalliiden lääkkeiden käyttöönottoa", Reijonen kertoo.
Hoitavia rokotteita on aiemmin kehitelty lähinnä tiettyihin syöpämuotoihin ja infektiotauteihin. Hiviin niitä ei vielä ole.
Reijonen uskoo, että hoitava rokote voidaan
kehittää ennaltaehkäisevää rokotetta nopeammin, ehkä 5–10 vuodessa.
"Yleinen kanta tuntuu olevan, että aids-rokotteen kehittelyyn menee vielä ainakin 10
vuotta. Uskon itse, että näemme pienempiä
läpimurtoja jo nopeammin, koska viime aikoina on julkaistu rohkaisevia tutkimustuloksia viruksen käyttäytymisestä."
Tampereella oman rokotteen lopullisia tuloksia on vielä jännitettävä ainakin pari vuotta.
Toteutuessaan rokote olisi arvokas: Reijosen
mukaan rokotteen kaupallinen arvo olisi yli
miljardi dollaria.
Nuorten huumeiden käyttö vähentymässä

(Helsingin Sanomat 05.12.2006)

Suomen huumetilanne tasaantuu edelleen.
Käyttö ja haitat ovat silti korkeammalla tasolla kuin 1990-luvun alussa. Tämä käy ilmi
Stakesissa toimivan kansallisen huumausaineiden seurantakeskuksen raportista.
Noin 12 prosenttia suomalaisista on joskus
kokeillut kannabista. Kokeilijoiden määrä on
pysynyt suunnilleen samana koko 2000-luvun alkupuoliskon.
Sen sijaan yhä harvempi nuori kokeilee huumeita. Kun vuosina 2004 ja 2005 alle 25vuotiaista 18 prosenttia ilmoitti käyttäneensä
joskus elämässään kannabista, vastaava
osuus aiempina vuosina oli 24–25 prosentin
luokkaa.
Huumeiden käyttäjien hoitojaksot päihdehoitolaitoksissa ovat pidentyneet. Tämä kertoo
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aikaisempaa huonokuntoisemmista asiakkaista ja aineiden sekakäytöstä.
Huumeiden käytön vuoksi hoitoon hakeutuneiden päähuumeena on eniten lisääntynyt
buprenorfiini. Se on yhä useammin ollut tärkein löydös myös huumausaineisiin liittyvissä
myrkytyskuolemissa.
Suomen huumausainemarkkinoilla esiintyy
erityisesti kannabistuotteita, amfetamiinia,
ekstaasia, buprenorfiinia ja bentsodiatsepiini-lääkevalmisteita.
Psykiatrista hoitoa tarvitsee yhä useampi
pikkulapsi (Helsingin Sanomat 10.02.2007)
Pienten lasten vakavat psyykkiset sairaudet
ovat lisääntyneet pääkaupunkiseudulla.
"Uutena ilmiönä 2000-luvulla ovat psykoottiset pikkulapset, joista nuorimmat ovat melkein vauvoja", kertoo Helsingin perheneuvolan johtaja Liisa Anttonen.
"Helsingin perheneuvolassa näitä vauvoja on
avohoidossa muutamia, ja ilmiö näkyy myös
psykiatrisilla poliklinikoilla."
Psykiatrista sairaalahoitoa tarvitseekin pääkaupunkiseudulla yhä useampi lapsi.
"1990-luvulla akuuttia sairaalahoitoa tarvitsivat yksittäiset lapset, nyt meillä on jo toistasataa alle 12-vuotiasta potilasta vuodessa.
Sama kehitys näkyy myös Peijaksen ja Jorvin
sairaaloissa", kertoo Hyksin lastenpsykiatrian
vastaava ylilääkäri Kari Haukkamaa.
Auroran sairaalassa on erillinen pienten lasten psykiatrinen keskus alle neljävuotiaille.
Sen kolmessa yksikössä oli viime vuonna
hoidossa yhteensä noin sata lasta.
Yksikön johtava lastenpsykiatri Fredrik Almqvist näkee lastenpsykiatriassa saman polarisoitumisen kuin muuallakin yhteiskunnassa.
"Kyse ei niinkään ole siitä, että haavoittuvia
lapsia olisi määrällisesti enemmän vaan siitä,
että huonosti voivat perheet voivat entistä
huonommin. Vakavasti sairaat lapset tulevat
usein perheistä, joissa heitä on jo hyvin varhain kohdannut monta riskitekijää", Almquist
sanoo.
Syitä vakavien häiriöiden lisääntymiseen juuri pääkaupunkiseudulla voidaan vain arvailla.
Kari Haukkamaa kertoo näkevänsä työssään
selvästi, että alueella on paljon muualta
muuttaneita.
"Täällä ihmisiltä puuttuvat sellaiset turvalliset verkot, esimerkiksi sukulaiset, jotka jossain muussa ympäristössä pitävät lapsen tilanteen sen vedenpinnan yläpuolella, että
olisi tarve sairaalahoitoon."
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Tulevaisuudentutkija esittää nettiäänestystä
kaikkiin vaaleihin

(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2007)

Tulevaisuudentutkija, tohtori Mika Mannermaa ehdottaa, että nettiäänestys otettaisiin
Suomessa käyttöön kaikissa vaaleissa kymmenen vuoden kuluessa eli itsenäisyyden satavuotisjuhliin 2017 mennessä.
Demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa voitaisiin Mannermaan mielestä kehittää myös ottamalla käyttöön kansalaisaloitteet, tulevaisuusraadit, virtuaaliset kansalaisäänestykset
ja jatkuva, pitkin vaalikautta tapahtuva ää
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nestäminen sekä perustamalla valtakunnallinen "virtuaalivaalipiiri".
Ehdotukset sisältyvät Mannermaan raporttiin
Demokratia tulevaisuuden myllerryksessä,
jonka on tilannut eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Valiokunta ei ole vielä ehtinyt ottaa
kantaa ehdotuksiin, mutta Mannermaan ohjausryhmää vetänyt valiokunnan varapuheenjohtaja Kalevi Olin (sd) nimitti ehdotuksia "meidän ehdotuksiksi".
Mannermaan mielestä esimerkiksi nettiäänestyksen käyttöönottoa on Suomessa tarpeettomasti hidasteltu. Internetissä äänestäminen pitäisi hänen mukaan mahdollistaa
kaikissa vaaleissa niin, että ihmiset voisivat
osallistua vaaleihin "mobiilisti" mistä päin
maailmaa tahansa.
Sähköinen äänestys on tulossa käyttöön ensi
kerran vuoden 2008 kunnallisvaaleissa, mutta vain muutamassa kunnassa ja vain äänestyskopissa.
Suunto sovitti rannetietokoneensa Google
Earthiin (Taloussanomat 12.12.2006)
Suunto on nikkaroinut uusimmasta rannetietokoneestaan yhteensopivan Google Earthpalvelun kanssa. Internetin satelliittikuvapalvelua voi hyödyntää vaikkapa ulkoilureitin
suunnittelussa.
Tarvittavan ohjelmiston voi ladata uutuusmallin muistiin yhtiön kotisivuilta. Tuotepäällikkö Petteri Hernelahden mukaan se toimii
Google Earthin ilmaisversion kanssa edellyttämättä muita hankintoja.
– Reitit voi tallentaa Google Earthiin ja lähettää ne sitten sähköpostilla eteenpäin. Ne voi
ladata myös verkkosivulle tai blogiin, hän
selvittää.
Google Earthin kuva tarkentuu parhaimmillaan 60 metrin etäisyydelle maanpinnasta.
Vantaalla pääkonttoriaan pitävä Suunto työllistää yli 500 henkilöä eri puolilla maailmaa
ja sen tuotteita viedään yli 60 maahan.
Tänä vuonna 70-vuotiaaksi tullut yritys on
edelleen maailman suurin kompassivalmistaja.
Suunto on Amer Sportsin tytäryhtiö.
Ikääntyneet innostuneet netinkäyttäjiksi

(Helsingin Sanomat 11.12.2006)

Ikääntyneiden internetin käyttö on lisääntynyt reippaasti vuodessa, kertoo Tilastokeskus. 36 prosenttia 60–74-vuotiaista suomalaisista kertoo käyttävänsä nettiä, kun vuonna 2005 samassa ikäluokassa käyttäjiä oli 27
prosenttia.
Yli 74-vuotiaista vain kuusi prosenttia käyttää internetiä. Alle 40-vuotiaista nettiä käyttävät lähestulkoon kaikki.
Kotona internet on alle 40-vuotiaista 84 prosentilla ja yli 40-vuotiaista 62 prosentilla.
Työpaikalla nettiä käytti 39 prosenttia alle
74-vuotiaista ja koulussa 18 prosenttia. Kirjastossa, julkisissa palvelupisteissä, internetkahvilassa tai yhdistyksen tiloissa netissä oli
surffannut vajaa viidennes.
Kaikkiaan noin kolme miljoonaa 15–74-vuotiasta suomalaista käyttää nettiä säännöllisesti, eli vähintään kerran viikossa. Melkein
kaikki tietokoneen käyttäjät käyttävät myös
internetiä.

Internetiä käytetään edelleen syrjäseuduilla
harvemmin kuin taajamissa.
Nokia yhteistyöhön Skypen kanssa

(Kauppalehti 08.01.2007)

Kännykkäjätti Nokia kertoo aloittaneensa yhteistyön internetpuheluita tarjoavan Skypen
kanssa. Yhtiöt aikovat kehittää mobiileja
Skype-palveluita Nokian uuteen N800 Internet Tablet -laitteeseen.
Nokia julkisti uuden Tabletin Las Vegasin kuluttajaelektroniikan messuilla. Kyseessä on
Nokian Nseries-sarjan laajakuvanäyttöinen
multimediatietokone. N800 on jatkoa Nokia
770 Internet Tablet -laitteelle. Uutuuden
suorityskykyä on parannettu muun muassa
sisäänrakennetulla web-kameralla.
Skypen ohella Nokia julkisti Tablet-tuotekategorian tulevaisuuteen liittyvän kehitysyhteistyön Sprintin kanssa. Sprint-kumppanuudella Nokia pyrkii kehittämään neljännen sukupolven Wimax-teknologian käyttöä Tabletlaitteessa.
N800 Tabletin myynti on jo aloitettu Yhdysvalloissa ja osassa Euroopan maita. Laitteen
hinta on 399 euroa ja dollaria.
Verokortinkin saa internetistä

(Taloussanomat 12.01.2007)

Tarvitsipa suomalainen uuden työn tai verokortin, asia hoituu yhä useammin netissä.
Torstaina viranomaiset houkuttelevat verkkoon erityisen "Pois jonosta" -päivän merkeissä.
Työelämään kytkeytyvä asiointi sujuu yhä
sähköisemmin, ja jotta entistä useammat
asioisivat verkossa, järjestävät työhallinto,
Kela ja verohallinto torstaina (18.1.) yhteisvoimin "Pois jonosta" -päivän. Sähköisistä
palveluista kiinnostuneille on tuolloin luvassa
ohjelmaa työnhakukeskuksissa eri puolilla
maata.
Viranomaisten uusimpiin verkkopalveluihin
kuuluu verohallinnon vuoden alussa avaama
Verokortti verkossa -palvelu. Ensimmäisen
toimintaviikon aikana palvelussa syntyi
26.000 verokorttia, ja verottajan mukaan joka viides verokortti lasketaankin jo netin välityksellä. Kotitalouksien ja pienyritysten
avuksi luodussa Palkka.fi -palvelussa kerrotaan puolestaan lasketun jo 47 000 palkkaa.
Työhallinnon sähköiset palvelut laajenivat
viimeksi joulukuussa, kun Oma työnhaku –
palvelu otettiin käyttöön. Palvelu mahdollistaa niin työnhakijaksi ilmoittautumisen kuin
omien, työhallinnon rekisterissä olevien tietojen tarkastelun ja päivityksen. Avoimista
työpaikoista sähköpostitse tiedottavan Paikkavahdin kerrotaan puolestaan laajenevan
mobiilipaikkatiedotukseksi.
Joulukuussa 2006 työhallinnon sähköisiin
asiointipalveluihin tunnistauduttiin 13 500
kertaa, vahvaa tunnistusta käyttäen ilmoittautui työnhakijaksi 400 hakijaa ja työvoimakoulutukseen haki 4 300 hakijaa, työhallinnosta kerrotaan. Työn etsinnän ohella verkossa voi muun muassa hakea työhallinnon
tarjoamaan koulutukseen tai
Kohdata työnantajia CV-netin välityksellä.
Kelan verkkopalveluissa oli vuoden 2006 aikana yli miljoona tunnistetun henkilöasiakkaan sähköistä asiointitapahtumaa.
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Sähköisesti voi Kelan kanssa hoitaa vasta
opintotuen muutosilmoituksen, vanhuuseläkkeen ja eläkkeensaajien hoitotuen hakemisen sekä työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen, mutta palvelut laajenevat vuoden aikana muun muassa sairauspäivärahan, vammaistuen ja vanhempainetuuksien hakemiseen. Työnantajille on lisäksi oma sähköinen
palvelu, jolla voi välittää Kelaan mm. asiakkaan palkkatiedot. Asiakkaat voivat myös
tarkastaa Kelan verkkopalvelun välityksellä
omia etuustietojaan.
Kela, työhallinto ja verohallinto käyttävät yhteistä sähköisen asioinnin Tunnistus.fi –tukipalvelua. Palvelu tuottaa luotettavan henkilö- ja yritystunnistuksen sirullisen henkilökortin tai verkkopankin pankkitunnuksien
kautta.
Maailman ensimmäinen tekstiviestiromaani
ilmestyy (Suomen Sillan Uutisviikko 4/2007)
Tällä viikolla ilmestyy Hannu Luntialan romaani Viimeiset viestit, joka tekee maailmanlaajuista kirjallisuushistoriaa. Kustannusosakeyhtiö Tammen julkaisema kirja on tiettävästi kautta aikojen ensimmäinen teos, joka perustuu ainoastaan tekstiviesteihin.
Kertomus rakentuu noin tuhannesta tekstiviestistä. Kirja voidaan nähdä uutena avauksena hyvin varhaiseen kirjalliseen perinteeseen, jossa tarina kerrotaan henkilöiden välisen kirjeenvaihdon kautta.
Viimeiset viestit on arvoituksellinen jännityskertomus, jonka päähenkilö on tunnetun tietokonealan yrityksen johtaja. Työstään irtisanouduttuaan hän lähtee matkalle Eurooppaan ja Intiaan. Vähitellen matkan tarkoitus
paljastuu.
Luntialan esikoisteos, novellikokoelma Hommes, ilmestyi viime vuonna.
Verkkolasku haastaa paperilaskun

(Suomen Sillan Uutisviikko 8/2007)
Finanssialan keskusliiton mukaan lähes kaikki Suomessa toimivat pankit ottavat viimeistään kevään aikana käyttöön ns. e-laskupalvelun. E-laskupalvelussa lasku tulee yritykseltä suoraan asiakkaan verkkopankkiin, jossa se maksetaan tarkistamisen jälkeen. Laskut voi myös arkistoida sähköisesti. Perinteistä paperilaskua kuluttajalle ei siten enää
tule.
Kuluttajat voivat valita e-laskun jo mm. Elisassa ja Luottokunnassa.
Finanssialan Keskusliiton tuoreen tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta
maksaa laskunsa verkkopankissa. Pankin tiskillä laskunsa maksaa vain 3 prosenttia suomalaisista.
Kuluttajat ovat kiinnostuneita myös uusista
sähköisistä maksutavoista, kuten e-laskusta
ja kännykällä maksamisesta maksamisen
helppouden ja mahdollisuus laskutietojen arkistoinnin takia.
Finanssialan Keskusliitto on avannut kuluttajille ja laskuttajille nettisivustot, joilta löytyy
tietoa e-laskusta.
www.e-lasku.info, www.finvoice.info
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Lähes kolmannes selvittää lentonsa sähköisesti (Helsingin Sanomat 15.02.2007)
Finnairin tarjoamien eri lähtöselvityspalvelujen käyttäjämäärä kasvaa jatkuvasti. Tämän
vuoden tammikuussa kolmekymmentä prosenttia Finnairin Helsingistä lähtevien ulkomaan reittilentojen matkustajista käytti itsepalvelua.
Aamuruuhkan matkustajista jo puolet tekee
lähtöselvityksen joko netissä, tekstiviestillä
tai lentoaseman automaatilla.
Finnair korostaa matkalle lähdön nopeutuvan, kun lähtöselvityksen voi tehdä etukäteen. Lähtöselvityksen voi tehdä internetissä
kaikille Finnairin Suomesta lähteville reittilennoille sekä lähes kaikista Finnairin ulkomaankohteista lähteville reittilennoille jo lähtöä edeltävänä päivänä.
Finnair Plus -jäsenet voivat Suomesta ja
Tukholmasta alkaville Finnairin reittilennoille
käyttää tekstiviestilähtöselvitystä.
Lähtöselvityksen voi tehdä Finnairin reittilennoille myös Helsinki-Vantaan ja Tukholman
Arlandan lähtöselvitysautomaateilla. Automaatilla voi tehdä lähtöselvityksen myös
Finnairin tai muiden yhtiöiden jatkolennoille.
Jos matkustaa pelkän käsimatkatavaran
kanssa, voi useimmilla lentoasemilla siirtyä
suoraan lähtöportille, missä esitetään joko
automaatilta tai netistä tulostettu tarkastuskortti tai tekstiviestivahvistus. Joillakin lentoasemilla viranomaiset vaativat vielä lähtöselvitystiskiltä saatavan perinteisen tarkastuskortin.
Suomi nousi seitsemänneksi maailman laajalla kaistalla (Digitoday 24.01.2007)
Valtioneuvoston vuoden 2004 alussa hyväksymä laajakaistastrategia on nyt julkaistun
loppuraportin mukaan onnistunut erityisesti
laajakaistayhteyksien määrän kasvattamisessa, hintojen laskemisessa ja alueellisen saatavuuden parantamisessa.
Suomessa on maailman seitsemänneksi eniten laajakaistaisia internet-yhteyksiä väkimäärään nähden. Kolme vuotta sitten Suomi
oli sijalla viisitoista. Euroopan unionissa puolestaan Suomi on noussut kuudennesta kolmanneksi.
Kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuutta
ovat osaltaan edistäneet kuntien ja maakuntien alueelliset strategiat. Laajakaistayhteyden voi nyt halutessaan saada yli 96 prosenttia suomalaisista kotitalouksista.
Kansallisen laajakaistastrategian seurantaryhmän raportin mukaan loput kotitaloudet
saadaan lähivuosina laajakaistan piiriin langattomilla yhteyksillä. Uudet tekniikat lisäävät käyttäjien valinnanmahdollisuuksia myös
harvaanasutuilla alueilla.
Kilpailun edistämisellä on saatu alennettua
laajakaistayhteyksien hintoja ja parannettua
niiden saatavuutta. Kilpailun toimivuudesta
on edelleen huolehdittava, jotta myös nopeimpien yhteyksien tarjonta lisääntyisi. Toimiva kilpailuympäristö lisäisi teleyritysten
valmiutta investoida viestintäverkkojen kehittämiseen.
Seurantaryhmän mielestä toimia tulisi jatkossa suunnata käyttäjien mielenkiinnon
ylläpitämiseen ja käyttötottumuksen luomiseen. Jos tietoyhteydet otetaan tehokkaasti

käyttöön, Suomella on mahdollisuus olla eturivin sovellusten tuottaja ja hyödyntäjä.
- Tietoyhteyksien käyttö henkilöiden väliseen
viestintään, monipuolinen viihdekäyttö sekä
verkkoyhteisöjen vuorovaikutus ja sisällöntuotanto vahvistavat osaamista ja edistävät
tietoyhteiskuntakehitystä, raportissa todetaan liikenne- ja viestintäministeriön mukaan.
Nokialta ilmaiset kartat kännykkään

(Taloussanomat 08.02.2007)

Nokia ilmoitti tänään laittavansa kartta- ja
navigointipalvelujen smart2go-alustan ilmaiseen verkkojakeluun.
Miljoonat käyttäjät voivat nyt hyödyntää laajaa kartta- ja reittipalvelua, joka kattaa yli
150 maata ja tukee opastavaa satelliittinavigointia yli 30 maassa.
Käyttäjät näkevät sovelluksesta sijaintinsa
kartalla, ja he voivat etsiä palvelukohdetietoja eli point of interest -pisteitä ja määritellä
niihin reitin.
Nokia tarjoaa smart2go-sovelluksen aluksi
valikoituihin Nokia S60- ja Windows Mobile
5.0 -laitteisiin. Myöhemmin palvelu laajennetaan kattamaan lähes kaikki suosituimmat
käyttöjärjestelmät, kuten Nokia S60 ja S40,
PocketPC, Linux ja Windows Mobile.
Nokia asentaa smart2go-alustan kartta- ja
navigointipalvelut kaikkiin tuleviin Nokia Nsarjan sarjan kännyköihin Nokia Maps –nimellä.
smart2go-alustassa on yli 15 miljoonaa point
of interest -pistettä, joiden avulla käyttäjät
löytävät kiinnostavimmat nähtävyydet, ravintolat ja majoitusvaihtoehdot.
Tiedot suosikkipaikoista voi lähettää eteenpäin käyttäen multimediaviestejä, sähköpostia, langatonta Bluetooth-teknologiaa tai infrapunayhteyttä. Myös karttaotteiden ja reittien lähettäminen onnistuu, ja niitä voi lisäksi
tallentaa laitteeseen. Tunnetut yritykset voivat sijoittaa tuotemerkkejään opasteiksi digitaalisille kartoille, joita ladataan langattomiin
laitteisiin eri puolilla maailmaa.
Kartta- ja navigointipalveluja voi lauantaista
alkaen ladata osoitteesta
www.smart2go.com
YLEn äänitekstitys ihastutti

(Digitoday 08.02.2007)

Vammaisten ja muiden erityisryhmien palvelujen kehittäminen toi Yleisradiolle ensimmäisen viestintäalan asiakaspalvelupalkinnon.
- Yleisradio on osoittanut palveluhenkisyyttä
ja halukkuutta keskinäiseen vuoropuheluun
erilaisten ihmisryhmien tiedonsaannin parantamiseksi, palkintolautakunnan perusteluissa
todetaan.
Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen luovutti palkinnon ministeriön vuosittaisessa Viestintäfoorumi-seminaarissa keskiviikkona.
Palvelu myönnettiin Yleisradiolle erityisryhmien palveluiden kehittämisestä kokonaisuudessaan. Yksi tällainen on digitelevision äänitekstitys, jonka avulla näkövammaisten,
ikääntyneiden ja kehitysvammaisten on helpompi seurata televisiolähetyksiä.
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Muita erityisryhmille suunnattuja Yleisradion
palveluita ovat Radio Finlandin selkouutiset,
päivittäiset viittomakieliset uutislähetykset ja
etnisten ryhmien, kuten romanien, saamelaisten ja maahanmuuttajien, palvelut.
Viestintäalan asiakaspalvelupalkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Palkinnolla
halutaan kannustaa viestintäalan toimijoita
parantamaan asiakaspalveluaan. Palkinnon
saajan valitsi lautakunta, jossa oli edustajia
alan yrityksistä, järjestöistä ja viranomaisista.
Palkintolautakunta toivoo asiakaspalvelupalkinnon rohkaisevan Yleisradiota kehittämään
edelleen erityisryhmien palvelujaan. Vammaisjärjestöt toivovat muun muassa lisää tvja äänitekstityksiä, viittomakielistä aineistoa
sekä suurempaa tekstikokoa tekstityksiin.
Viisujen sisäpiiritiedot kulkeutuvat kännyköihin (Taloussanomat 08.02.2007)
Yle kertoo avanneensa Euroviisut myös matkapuhelimiin. Nopean tiedon ääreen pääsee
aktivoimalla info-kanavan ja ohjelmatiedotuspalvelun.
Ylen mukaan Info-kanava välittää ensimmäisenä tuoreimmat sisäpiirin uutiset Euroviisuista. Kanava tilataan tekstiviestillä. Ilmainen ohjelmatiedotuspalvelu puolestaan tarjoaa tekstiviestillä ennakkoon tiedot Ylen Euroviisu-ohjelmista.
Selailtavina palveluina YLE tarjoaa Euroviisujen wap-sivuston osoitteessa wap.yle.fi sekä
internet-selaimella varustetuille matkapuhelimille www-sivuston "kevytversiona" osoitteessa
http://www.yle.fi/eurovision/main_lite.php.
Suomalaispeli jälleen miljoonamyyntiin

(Tekesin uutiskirje 08.02.2007)

Suomalaisen Bugbearin romuralliin keskittyvä FlatOut 2 -peli on myynyt yli miljoona
kappaletta maailmalla. FlatOut on samalla sitä julkaisevan Empire Interactiven parhaiten
myyvä pelisarja.
FlatOutit ovat keränneet kiitosta pelikriitikoilta ympäri maailmaa. FlatOut 2 valittiin hiljattain johtavien pelimedioiden toimesta viime
vuoden parhaaksi rallipeliksi PlayStation
2:lla, Xboxilla sekä PC:llä. Ensimmäinen
FlatOut ylitti myös maagisen miljoonan myydyn pelin rajan. Bugbear on yksi monista Tekesin rahoittamista peliyrityksistä.
MUUT UUTISET
Suomen kansalaisuus kiinnostaa yhä useampia (Suomi.fi 23.01.2007)
Suomeen asettuneiden ulkomaalaisten kiinnostus Suomen kansalaisuuden saamiseen
on kasvanut, Ulkomaalaisvirasto kertoo.
Suomen kansalaisuutta haki viime vuonna
4.095 ulkomaalaista. Määrä on noin kahdeksantoista prosenttia suurempi kuin vuonna
2005, jolloin hakijoita oli 3.475. Viisi suurinta
hakijaryhmää olivat Venäjän, Somalian, Irakin, Iranin ja Viron kansalaiset.
Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna
hakemuksen perusteella 3 796 henkilöä, mikä tarkoittaa, että noin 87 prosenttia annetuista päätöksistä oli myönteisiä.
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Ilmoituksen perusteella kansalaisuuden sai
viime vuonna 1 896 entistä Suomen kansalaista tai heidän jälkeläistään. Monikansalaisuus hyväksytään nykyisessä kansalaisuuslaissa, joka tuli voimaan vuonna 2003.
Laissa annettiin entisille Suomen kansalaisille
mahdollisuus saada takaisin Suomen kansalaisuus. Sama koskee myös heidän jälkeläisiään.
Kansalaisuuden saaminen edellyttää ilmoituksen tekemistä. Ilmoitusaika rajoitettiin viiteen vuoteen, joten ilmoituksen on oltava
Ulkomaalaisvirastossa
viimeistään
31.5.2008.
Suomen lämpötila noussee ennustuksia
enemmän (Taloussanomat 02.02.2007)
Suomen lämpötila nousee sadassa vuodessa
1,5 – 9 astetta. Tänään Pariisissa julkistettu
YK:n ilmastoraportti ennustaa 1,1–6,4 asteen lämpötilanousua vuoteen 2100 mennessä.
Suomen lämpötila nousisi siis enemmän kuin
maapallolla keskimäärin. Näin arvioi hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin
suomalainen pääkirjoittaja dosentti Jouni
Räisänen.
Lämpenemisarvion suureen vaihteluväliin on
Ilmatieteenlaitoksen mukaan kaksi syytä:
tieteellinen, ilmastojärjestelmän käyttäytymiseen liittyvä epävarmuus sekä se, mitä arvioita muun muassa maailman väkiluvun kasvusta ja energiantuotantotavoista käytetään
kasvihuonekaasujen päästömääriä arvioitaessa.
Jos kasvihuonekaasujen päästöjä pystytään
rajoittamaan, myös maapallon keskilämpötilan nousu voi jäädä lähelle arvion alarajaa.
Ilmastonmuutos, erityisesti lämpötilan nousu, vaikuttaa jo nyt monella tapaa maapallon
luontoon ja ihmisten elinoloihin. Jäätiköt
ovat viime vuosikymmeninä pienentyneet
huomattavasti, ja ikirouta on alkanut sulaa.
Uudella sivustolla tietoa vaikuttamistavoista

(Suomi.fi 24.01.2007)

Juuri avattu Kansanvalta.fi-verkkosivusto tukee kansalaisten yhteiskunnallista toimintaa
tarjoamalla tietoa vaikuttamistavoista ja –kanavista, oikeusministeriö kertoo.
Sivusto on tarkoitettu kaikille poliittisesta
osallistumisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille. Sivustolta löytyy tietoa kansalaisten oikeuksista, vaikuttamistavoista, suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta ja poliittisen päätöksenteon luonteesta.
Verkkosivusto on osa hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa. Jatkossa
sivuston ylläpitäjänä toimii oikeusministeriön
kansalaisvaikuttamisen vastuualue.
Oikeusministeriön mukaan kansalaisten ja
hallinnon vuorovaikutuksen kehittäminen on
tärkeää, jotta mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon voidaan lisätä.
Kirkosta erosi ennätysmäärä ihmisiä

(Helsingin Sanomat 02.01.2007)

Evankelis-luterilaisesta kirkosta erottiin viime
vuonna aiempaa innokkaammin. Alustavien
tietojen perusteella evankelis-luterilaisesta

kirkosta erosi noin 40 000 ihmistä vuonna
2006.
Aiempi ennätys oli vuodelta 2005, jolloin kirkon jätti 33 000 suomalaista. Yleisintä kirkosta eroaminen on nuorissa ikäluokissa.
Sähköpostilla on ollut mahdollista erota kirkosta vuoden 2005 alusta. Ainoastaan Helsingin maistraatti ei hyväksy sähköpostilla
eroamista.
Joulupukki voi joutua oikeuteen EU:ssa

(Taloussanomat 14.12.2006)

EY-tuomioistuin saattaa saada käsiteltäväksi,
onko joulupukki suomalainen vai ei. Joulupukki matkasi EU:n huippukokoukseen Brysseliin ja varasti tiedotusvälineiden huomion
Tanskalainen toimittaja Ole Ryborg uhkaa
vetää Suomen EY-tuomioistuimeen siitä, että
se on ominut joulupukin itselleen. Suomella
ei ole yksinoikeutta joulupukkiin, väittää Ryborg.
Joulupukki suhtautuu hymyillen tanskalaistoimittajan uhkailuun, koska hän tietää tasan tarkkaan olevansa suomalaista tekoa.
Hollantilaistoimittajaryhmä väittää kuitenkin,
että joulupukki on kotoisin Turkista.
– Tämä on valitettava väärinkäsitys. He ovat
nähneet lomalla varmasti jonkin vanhemman parrakkaan herrasmiehen, joka on
muistuttanut erehdyttävästi minua, arvelee
joulupukki.
Korvatunturin lähettilästä ei kiinnosta illan
poliittinen teema eli EU:n laajentumisstrategia, sillä hän on integroitunut jo kaikkiin
maapallon maihin työnsä puolesta.
– En anna poliittisia lausuntoja, hän painottaa.
Suomalaismies löysi vaarallisen komeetan

(Iltalehti 29.11.2006)

Suomalainen tähtiharrastaja Jarmo Moilanen
on löytänyt uuden meteoriparven, joka näyttää liittyvän aiemmin tuntemattomaan ja ratansa perusteella maapallolle vaaralliseen
komeettaan, kertoo tällä viikolla ilmestyvä
Tähdet ja Avaruus -lehti.
Moilasen löytö sai nimen October Camelopardalids eli suomeksi lokakuun camelopardalidit. Meteoriparvet nimitetään usein sen
latinankielisen tähdistön mukaan, mistä ne
näyttävät tulevan.
Kirahvi eli latinaksi Camelopardalis on tähdistö lähellä Pohjantähteä, ja uuden meteoriparven säteilypiste sijaitsee aivan sen vieressä.
Meteoriparven synnyttäneen komeetan sijainti on toistaiseksi tuntematon. Silti se luokitellaan nyt viiden maapallolle vaarallisimman pitkäjaksoisen komeetan joukkoon. Näiden kohteiden radat kulkevat aivan planeettamme läheltä ja ne ovat alttiita painovoimahäiriöille, jotka muuttavat rataa.
- Komeetan rata kulkee niin läheltä Maan rataa, että Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan tutkijan Peter Jenniskensin ja suomalaisen tutkijan Esko Lyytisen mukaan törmäysuhka maapalloon on olemassa, vaikka se on
laskennallisesti häviävän pieni, lehti sanoo.
Vaalassa asuva Moilanen tallensi valvontakamerallaan lokakuun 6. päivän vastaisena yönä vuonna 2005 uuden meteoriparven Suomen yötaivaalta. Jenniskensin mukaan löytö
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on hyvin harvinainen: tietoja on olemassa
kaikkiaan 230 meteoriparvesta, mutta suurin
osa on esiintymästä lakanneita tai epävarmoja tapauksia.
Vain noin 30 on varmoja, nykyään olemassa
olevia parvia.
Moilasen mukaan parvea ei ole aiemmin löydetty, koska yhden vuoden aikana sen esiintyminen kestää vain kolmisen tuntia, ja toisaalta parven säteilypiste sijaitsee niin pohjoisessa. Parven kappaleet ovat radalla, joka
sijaitsee lähes 90 asteen kulmassa aurinkokunnan ratatasoon nähden.
Meteoriparven synnyttäneen komeetan kiertoajan Auringon ympäri arvioidaan olevan
vähintään 260 vuotta. On myös mahdollista,
että emokomeetta ohittaa tai on jo ohittanut
yhden ainoan kerran Auringon. Toistaiseksi
paras rataratkaisu kertoo, että emokomeetta
vierailisi Auringon tuntumassa karkeasti noin
4000 vuoden välein. Lähimmillään Aurinkoa
se käy juuri ja juuri Maan radan sisäpuolella.
- Viime vuosina Maan ilmakehään iskeytyneet camelopardalidit saattavat olla emokomeetan edellä tulevaa tavaraa. On kuitenkin
mahdotonta arvailla, milloin pyrstötähti on
tulossa visiitille aurinkokunnan sisäosiin,
Tähdet ja Avaruus -lehti arvioi.
Itsenäisyyspäivä sujui perinteisin menoin

(Suomen Sillan Uutisvikko 48/2006)

Presidentti Tarja Halonen emännöi Suomen
89. itsenäisyyspäivänä toisen kautensa ensimmäisiä Linnan juhlia. Kestävän kehityksen
ohella Halonen oli valinnut teemaksi naisten
äänioikeuden, joka saatiin Suomeen sata
vuotta sitten. Teema näkyi juhlassa siten,
että Halonen ja tohtori Pentti Arajärvi olivat
kutsuneet vieraikseen mm. useita naisjärjestöjen edustajia.
Halonen oli pukeutunut jo aiemmin itsenäisyyspäivän vastaanotolla käyttämäänsä iltapukuun. Hän perusteli muodistetun puvun
käyttöä ekologisilla arvoilla.
Juhlissa oli noin 1 800 vierasta. Mukana oli
runsaasti uusia kasvoja ja tänä vuonna ansioistaan palkittuja.
Neljän Mannerheimin ristin ritarin joukkoa
johti 86-vuotias Pentti Iisalo, jonka lisäksi
paikalla olivat myös 84-vuotias Tuomas
Gerdt, 86-vuotias Heikki Nykänen ja 84-vuotias Taavi Törmälehto.
Olympiavuoden kunniaksi joukkoon mahtui
paljon urheilijoita. Lisäksi Halonen halusi painottaa sosiaalista tasavertaisuutta ja kutsui
mm. lasten hyvinvoinnin ja mielenterveyspalvelujen parissa työskenteleviä. Euroviisuvoittaja Lordi-yhtye oli kutsuttu juhliin, mutta ilman hirviöpukujaan yhtye ei suostunut
Linnaan tulemaan, joten yhtye jäi tilaisuudesta pois.
Linnan Keltaisessa salongissa soitettiin viime
vuosien tapaan jazzia. Jukka Perkon Triossa
soittivat lisäksi Severi Pyysalo ja Teemu Viinikainen.
Itsenäisyyspäivään sisältyivät perinteisesti
Helsingissä lipunnosto Tähtitorninmäellä, jumalanpalvelus tuomiokirkossa, johon osallistuivat mm. presidentit, hallitus ja eduskunta
sekä ylioppilaiden soihtukulkue. Puolustusvoimain valtakunnallinen paraati järjestettiin
Jyväskylässä.
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Köyhien linnanjuhlia vietettiin itsenäisyyspäivänä perinteisesti Helsingissä. Järjestäjien
mukaan Hakaniemen torilla oli noin parituhatta ihmistä eli enemmän kuin aikaisempina vuosina.
Vieraille tarjottiin ruokaa ja kahvia sekä jaettiin vaatteita. Tapahtuman pääjärjestäjänä
toimii edesmenneen isänsä Veikko Hurstin
työtä jatkava Heikki Hursti.
Suomalaiset avustivat USA:ta atomisotatutkimuksissa

(Suomen Silllan Uutisviikko 49/2006)

Kylmän sodan aikaisesta Suomen ja Yhdysvaltain tiedusteluyhteistyöstä on ilmennyt
uutta tietoa. Yleisradion uutisten mukaan
Yhdysvallat värväsi 1940- ja 50-luvuilla useita suomalaisia huipputiedemiehiä salaisiin
atomisotatutkimuksiin.
Suomalaiset mm. tarkkailivat Neuvostoliiton
ydinkoeohjelmia sekä laskivat lentoreittejä
mannertenvälisille pommikoneille ja ohjuksille hyökkäyskohteisiin Neuvostoliitossa.
Esimerkiksi Helsingin yliopiston seismologian
laitos sai 1960-luvun alussa amerikkalaisilta
laitteita, jotka oli tarkoitettu Neuvostoliiton
ydinkokeiden seuraamiseen. Yhdysvallat pelkäsi tuolloin Neuvostoliiton saavan etumatkan pienten taktisten ydinlatausten kehittelyssä.
Tiedot suomalaistiedemiesten osuudesta kylmässä sodassa ovat edelleen puutteellisia,
sillä monet yksityiskohdat ovat salaisia ja aineistoa kadonnut tai hävitetty.
Suomalaisten tiedemiesten osuutta ydinsodan apureina käsitellään maanantai-iltana
nähtävässä A-piste-ohjelmassa TV1:ssä.
Joulukuu ennätysmäisen leuto

(Suomi.fi 02.01.2007)

Joulukuu oli ennätysmäisen leuto, Ilmatieteen laitos kertoi tiistaina. Menneen joulukuun kaltainen korkea keskilämpötila saavutetaan vain pari kertaa vuosituhannessa.
Joulukuun keskilämpötila oli maan etelä- ja
keskiosassa nollan ja kolmen asteen välillä.
Etelärannikolla ja lounaissaaristossa keskilämpötila oli yli neljä astetta. Pohjois-Suomessa keskilämpötila vaihteli nollan ja -7 asteen välillä, kylmintä oli Pohjois-Lapissa.
Joulukuun keskilämpötilat olivat koko maassa 6-8 astetta vertailukauden 1971-2000
keskiarvoa korkeammat. Niinpä maan eteläja keskiosassa syntyi uusia paikkakuntakohtaisia joulukuun keskilämpötilan ennätyksiä.
Joulukuun sademäärät olivat paikoin yli kaksinkertaiset pitkän ajan keskiarvoon nähden.
Paikoin maan lounaisosassa sekä PohjoisKarjalassa ja Kainuussa satoi reilusti yli sata
millimetriä.
Joulupukki koukutti italialaiset tv:n ääreen

(Digitoday 05.01.2007)

Joulupukin www.santatelevision.com internet-televisiokanavan joulukausi oli kävijämäärän suhteen sangen suotuisa, iloitsee
kanavaa tuottava Joulupukki TV Oy.
Kävijämäärä kasvoi juuri päättyneellä joulukaudella (1.9.2006 - 4.1.2007) yli 50 prosenttia suhteessa vuoden 2005 joulukauteen. Nyt kävijöitä (oma ip-osoite) oli yh-

teensä yli 270.000 ja koko vuonna yli
340.000.
Viime vuonna katsojista oli suomalaisia noin
35 prosenttia, italialaisia viisitoista prosenttia, amerikkalaisia kymmenen prosenttia,
ranskalaisia kymmenen prosenttia sekä englantilaisia ja japanilaisia reilut viisi prosenttia
kutakin.
Joulukaudella 2006 italialaisten kävijöiden
määrä peräti kuusinkertaistui, mikä Joulupukki TV:n mukaan selittyy ensisijaisesti sillä, että viime kesänä avattiin kanavan italiankielinen versio.
Italialaiset kävijät tulivat ennen kaikkea
spontaanisti hakukoneiden kautta. Joulupukki TV:n varatoimitusjohtajan Tommi Lappalaisen mukaan tämä osoittaa, että Italiassa
on tällä hetkellä erityistä kiinnostusta Lappia
ja Lapin Joulupukkia kohtaan. Jatkossa kanavan onkin tarkoitus voimakkaasti panostaa
italiankieliseen sisältöön.
Joulupukin internet-tv löytyy tällä hetkellä
kuudella kielellä: englannin ja italian lisäksi
muita kieliä ovat suomi, ranska, saksa ja japani. Kesän 2007 aikana on tarkoitus avata
kanava ainakin espanjaksi. Myös portugalin-,
kiinan- ja venäjänkielisiä sivuja harkitaan
Lappalaisen mukaan vakavasti.
Kanavan kävijämäärien yleistä kasvua myös
osittain selittää se, että Santatelevision.com
ja sen eri kieliversiot löytyvät lähes kaikista
johtavista hakukoneista vähintään TOP 20 –
listalta, kun käytetään hakusanoja kuten
Santa Claus, joulupukki, pere noel tai babbo
natale.
Joulupukki TV:ssä uskotaan, että pitkällä
tähtäimellä Lapin Joulupukin virtuaalinen
maailma ja kyberolemus tulevat olemaan lähes yhtä tärkeitä Lapille kuin fyysinen joulupukki-infrastruktuuri ja joulumatkailu.
Kesäleirejä Suomessa
Kesälukioseura
Kesälukioseura on järjestänyt opetusministeriön tukemana ulkosuomalaisille lapsille ja
nuorille tarkoitettuja suomen kielen taidon
ylläpitämistä tukevia kesäkursseja jo vuodesta 1972. Kurssit tarjoavat ulkosuomalaislapsille ja -nuorille mahdollisuuden vahvistaa siteitään Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin. Vuosittain näille kursseille osallistuu yhteensä lähes 250 nuorta noin 35 eri maasta.
Kurssiesitteestä löytyvät omat kurssit eri ikäryhmille 7-vuotiaista 18-vuotiaisiin. Innokkaimmat suomen kielen opiskelijat voivat hakeutua Suomen kielen intensiivikurssille. Perinteisesti ohjelmassa on mukana myös kansainvälinen taiteisiin painottuva kurssi International Arts Summer yli 15-vuotiaille nuorille.
Ulkosuomalaiskursseille haetaan 1.4. mennessä kirjallisesti. Hakulomake löytyy osoitteesta www.kesalukioseura.fi. Osallistumismaksu on keskimäärin 280 euroa sisältäen
opetuksen, täysihoidon, retket, opetusmateriaalin ja tapaturmavakuutuksen. Jos perheestä tulee useampia lapsia Kesälukioseuran kursseille tai kesälukioihin, on sisaralennus 30 euroa. Kurssimaksuun voi hakea
alennusta. Kirjallisten, vapaamuotoisten hakemusten tulee olla perillä Kesälukioseurassa
1.4.2007.
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Kesälukioseuran järjestämät kesälukiot tarjoavat lukioikäisille ulkosuomalaisnuorille oivan
tilaisuuden tutustua suomalaisiin ikätovereihin. Tänä vuonna järjestetään parikymmentä
kesälukiota eri puolilla Suomea ja osa myös
ulkomailla. Kesälukiossa voi vahvistaa peruskoulun tietoja ja taitoja ennen lukioon siirtymistä, suorittaa lukion kursseja tai valmistautua tuleviin ylioppilaskirjoituksin. Lisätietoa kesälukioista löytyy osoitteesta:
www.kesälukio.fi
Suomen kielen ja kulttuurin seminaari ulkosuomalaisnuorille jälleen Helsingissä ensi kesänä
Suomi-Seura järjestää heinäkuussa 2007
suositun suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin seminaarin 18-35-vuotiaille ulkosuomalaisnuorille. Seminaari kokoaa jo 34. kerran yhteen eri puolilla maailmaa asuvia nuoria, joilla on suomalaiset sukujuuret.
Seminaarissa opiskellaan suomen kieltä 50
tuntia kolmessa eri tasoryhmässä vasta-alkajista edistyneisiin. Ohjelmaan sisältyy luentoja esim. Suomen historiasta, yhteiskunnasta,
suomalaisesta musiikista ja taiteesta. Seminaarin aikana tehdään opastettu retki Tuusulan rantatielle. Luennot ja opastukset pidetään englanniksi. Myös vapaa-ajanohjelmaa on tarjolla: opastettu kiertoajelu Helsingissä, saunomista, makkaranpaistoa ja suomalaisia elokuvia. Viikonloput ovat vapaat.
Aika: 2.- 20.7.2007
Paikka: Kristillinen opisto, Laajasalo, Helsinki
Hinta: 920 euroa, sisältää opetuksen, opetusmateriaalin, täysihoidon ja seminaarin ohjelmaan kuuluvat retket kuljetuksineen,
opastuksineen ja sisäänpääsymaksuineen.
Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Osanottajien ei tarvitse osata suomea, mutta heillä
on oltava riittävä englannin kielen taito, jotta
he pystyvät seuraamaan luentoja ja osallistumaan opetukseen.
Apurahat: Suomi-Seura myöntää vuosittain
muutamia apurahoja (100–250 euroa) seminaariin osallistuvalle 18–35-vuotiaalle nuorelle, jolla on suomalaiset sukujuuret. Lisäksi
Euroopan ulkopuolella asuville myönnetään
muutamia matka-apurahoja (100–250 euroa). Apurahaa haetaan omalla lomakkeella.
Ilmoittautuminen: 30. huhtikuuta 2007 mennessä. Täytämme seminaarin ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisia vapaita paikkoja
voi tiedustella myös määräajan jälkeen.
Lisätietoja löytyy netistä www.suomi-seura.fi
kohdasta seminaarit ja kurssit. Voit tulostaa
sivuilta ilmoittautumislomakkeet.
Toimitamme pyynnöstä lomakkeita myös
postitse (yhteystiedot alla).
Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, FIN-00170
Helsinki, Finland
info@suomi-seura.fi, puh: +358-9-684 1210,
fax. +358-9-684 121 40
Aava Camp
Aava Camp Finland on järjestänyt kansainvälisiä kesäleirejä lapsille ja nuorille KeskiSuomessa vuodesta 2004 alkaen.
Leirit ovat suosittuja suomalaisten ja ulkosuomalaisten keskuudessa.
Leireille osallistuu myös paljon ulkomaalaisia
ilman sukulaisuussuhteita Suomeen. Heitä

26

kiinnostavat Suomi ja kansainvälinen ilmapiiri.
Leirillä on yli 100 aktiviteettivaihtoehtoa. Leiriltä tehdään retket Lappiin, Tampereelle ja
Helsinkiin. Leirikielinä ovat suomi ja englanti,
joiden opiskelu kuuluu vaihtoehtoisiin aktiviteetteihin. Vanhemmat voivat seurata ja
kommentoida leirin tapahtumia leiriläisten
päivittämän www-palvelun kautta. 9-17 –
vuotiaille tarkoitetut heinä-elokuussa järjestettävät leirit kestävät viikosta kolmeen.
Lisätietoja: www.aavacampfinland.com
Ruokapalsta
Uuniomenat
7-8 hapahkoa omenaa
½ sitruunan mehu
1 dl siirappia
Pintaan:
100 g voita
1 dl sokeria
½ dl vehnäjauhoja
½ dl hienonnettuja manteleita
Vuokaan: voita tai margariinia
Kuori omenat ja poista niistä siemenkodat.
Voitele uunivuoka ja aseta omenat vuokaan.
Purista niiden pintaan sitruunamehua tummumisen estämiseksi ja valuta sitten siemenkodan paikalle hiukan siirappia. Sekoita
pehmeä voi ja sokeri ja lisää jauhot sekä
hienonnetut mantelit. Nosta taikina kokkareiksi omenien päälle ja kypsennä omenat
pehmeiksi 175 C asteessa. Kypsymisaika on
n.35 min. Tarjoa lisänä kermamaitoa tai vaniljakastiketta.
Vaniljakastike
½ litraa maitoa (3,5 rasvaprosentti)
2 ruokalusikallista sokeria
1 reilu teelusikallinen perunajauhoja tai
maissijauhoja
1 kananmuna
1 tl vanilliinisokeria
Mitataan voideltuun kattilaan maito, sokeri,
peruna- tai maissijauhot ja kananmuna. Vatkataan vispilällä hyvin. Kastike saostetaan
hyvin sekoittaen miedolla lämmöllä. Kun
kastike saostunut, lisätään vanilliinisokeri ja
kastike voidaan siirtää kylmenemään.
Ulkosuomalaisen niksinurkka
Suolan monta käyttötapaa
Viinitahra – Kuivaa kaatunut viini talouspaperilla, peitä tahra suolalla ja suola imee loput viinin. Pesi vaate sen jälkeen kylmällä
vedellä, tai jos tahra on matossa, hiero suolaa tahraan ja imuroi lopuksi suola pois.
Haalistuneet värit vaatteissa – Pese vaatteet,
verhot tai matot, joista värit haalistuneet,
suolavedessä, välit kirkastuvat!

Veritahrat – Liottakaa vaatetta kylmässä
suolavedessä, ja peskää vaate sitten haalealla saippuavedellä.
Home tai ruoste – kasteltaa huome tai ruostetahrat sitruunamehu-suola liuoksella Jo
tahra on vaatteessa, antakaa vaatteen olla
auringossa ja peskää sen jälkeen saippuavedellä.
Silitysrauta – Jos silitysrautaan on tarttunut
jotain, laita suolaa talouspaperiin ja pyyhin
kuuma rauta suolalla.
Silmät – Paras hoito silmille on suolavesi. Sekoita yksi pikkulusikka suolaa veteen, pese
silmänympärykset sillä (pitäkää silmät kiinni). Kastele pyyhettä suolaveteen ja laita se
silmien päälle hetkesi.
Hyönteisen purema – Kastele puremakohta
ja laitan sen päälle suolaa. Kipu helpottaa.
Valumattomat kynttilät – Liottakaa uusia
kynttilöitä suolavedessä muutama tunti ja
anna niiden kuivua. Palaessaan nämä kynttilät eivät valu.
Toimitus surffaili Internetissä
Puolueet
Itsenäisyyspuolue www.itsenaisyyspuolue.fi
Keskusta www.keskusta.fi
Kokoomus www.kokoomus.fi
Kommunistinen Työväenpuolue
www.ktpkom.fi
Kristillisdemokraatit
www.kristillisdemokraatit.fi
Köyhien Asialla www.koyhienasialla.net
Liberaalit http://sp.liberaalit.fi/default.aspx
Perussuomalaiset www.perussuomalaiset.fi
RKP www.rkp.fi
SDP www.sdp.fi
Suomen Kansan Sinivalkoiset
www.kolumbus.fi/sinivalkoiset/
Suomen Kommunistinen Puolue www.skp.fi
Vasemmistoliitto www.vasemmistoliitto.fi
Vihreät www.vihreat.fi
Äänestäjille on tarjolla kevään eduskuntavaalien alla lähes kaksikymmentä vaalikonetta, mm.:
Naama-vaalikoneen avulla vältät monimutkaisten kysymysten pohdinnan ja valitset sinua parhaiten edustavan ehdokkaan helposti, hauskasti ja nopeasti oman kuvasi avulla!
www.naama.fi
IRC-Gallerian, Suomen suurimman sosiaalisen median yhteisön oman vaalikone nuorten asialla.
http://irc-galleria.net/vaalikone.php
MTV3 vaalikone,
www.mtv3.fi/vaalikone/
Yle vaalikone,
www.yle.fi/vaalit/2007/vaalikone/
Uskonnonvapaus.fi vaalikone,
www.uskonnonvapaus.fi/vaalit/eduskunta20
07/
Sanoman vaalikone,
www.vaalikone.fi/eduskunta2007/index.htm
Talouselämän vaalikone,
http://talentum3.zef.fi/aloitus.php
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Kansalaisjärjestöjen vaalikone,
www.07vaalikone.fi/
Nuorten vaalikone www.nuortenvaalikone.fi
Nuorisoyhteistyö Allianssi, www.alli.fi
Sairaanhoitajaliitto
www.sairaanhoitajaliitto.fi. Koneessa on kysymyksiä hoitajapulasta ja palkkauksesta
terveydenhuollon tehostamiseen ja tulevaisuuteen.
Mitä Suomi lukee:
www.kirjakauppaliitto.fi/?ID=27
Mitkä ovat maailman arkkitehtuurin suurimmat saavutukset kautta aikojen? Asian on
määrä selvitä äänestyksessä, josta voi tulla
laajin ikinä tehty mielipidekysely. Äänestyksen tuloksena valitaan maailman seitsemän
"uutta" ihmettä. Alkuperäiset maailman seitsemän ihmettä nimesivät kreikkalaiset yli
2.000 vuotta sitten. Äänestä maailman seitsemästä "uudesta" ihmeestä
www.new7wonders.com
Karttoja ja reittisuunnitelmia – kartat Suomesta, Euroopasta ja USA:sta
www.fi.map24.com
Palveluhakemisto
Vuokralle tarjotaan
Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren
rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua
kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapiirissä.
Ajalla 1.4. - 31.10.2007. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö,
makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta.
Lisätietoja:
54 m2: Satu Vuorinen
panagoudis@yahoo.gr puh. 2310 841136
64 m2: Asta Koskela-Dimitriou
andreasdimitriadis1071@yahoo.gr puh 2310
344454
Hammaslääkäri Yannis Koutsouridis
Kivelis 2 ja Delfon 37 kulmauksessa
(bussipysäkki: Kivelia, bussit 7 ja 39)
Puh. 2310–854482
Yksityisvastaanotto avoinna arkisin klo 9–13
ja 17.30–21, hätätapauksissa sovi tapaamisesta (kännykkä: 6972-649143)
Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi
Fysioterapeutti Päivi Voutilainen
Melina Merkouri 33, Sikies
(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
Puh. 2310–206096
Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy toukokuussa 2007. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja
tiedotteeseen.
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TAPAHTUMAKALENTERI
4.3

Seuran ensimmäinen kiertävä kuukausitapaaminen,
vastuuhenkilönä Riitta Douhaniaris. Tapaamispaikka: Tavernassa ”1930”, aika: klo. 20 alkaen, Osoite: Antheon – Dimitrakopoulou 6, Depot

8.3

Kansainvälinen naistenpäivä
Kansainvälinen naistenpäivä sai alkunsa 150 vuotta sitten,
jolloin sadat naiset lakkoilivat New Yorkissa epäinhimillisiä
työaikoja ja työoloja vastaan. 35 vuotta myöhemmin lakkoilun muistopäivää vietettiin ensimmäisen kerran Kööpenhaminassa ja päivä ristittiin kansainväliseksi naisten päiväksi.
YK:n toimesta kansainvälistä naistenpäivää alettiin viettää
kansainvälisenä naisten vuonna 1975.

nä toivat Suomeen Lundin yliopistolla juhlineet suomalaisylioppilaat tiettävästi 1865. 1870-luvulla perinne yleistyi Suomessa.
6.5

Seuran kolmas kiertävä kuukausitapaaminen. Tapaamispaikasta ilmoitetaan sähköpostitse!

9.5

Eurooppa-päivä
9. toukokuuta 1950 Robert Schuman esitti ehdotuksensa yhtenäisen Euroopan luomisesta välttämättömänä rauhanomaisten suhteiden ylläpitämiseksi. Nykyään 9. päivästä toukokuuta on tehty Euroopan unionin symboli, Eurooppa-päivä, joka yhdessä yhteisen valuutan (eu-ro), lipun ja kansallislaulun kanssa identifioi Euroopan unionin poliittisena toimijana. Eurooppa-päivä on tarkoitettu unionin kansoja ja
kansalaisia yhdistävien ja tulevan liittovaltion kansallishenkeä nostattavien juhlallisuuksien päiväksi.

12.5

J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuudenpäivä
Snellman oli suomalaisen sivistyksen esitaistelija ja modernin
kansalaisyhteiskunnan rakenteiden kehittäjä. Hän seurasi
kriittisesti eurooppalaista elämäntapaa korostaen kuitenkin
suomalaisuuttaan. Snellmanin elämä ja aikakausi avaavat
portin 1800-luvun henkiseen sivistykseen, jolta maaperältä
suomalainen kansakunta on kehittynyt. Snellmanin ajatukset
ovat edelleen ajankohtaisia.

13.5

Äitienpäivä
Äitienpäivän vieton historia juontaa Yhdysvaltoihin. Ann Jarvis'in äidin kuolema vuonna 1905 toi esille, ettei yhteiskunta
huomioinut äitejä kansakunnan teollistumisen ja lasten kasvatuksen keskiössä. Niinpä hänen pyynnöstään järjestettiin
muistojuhla kaikille äideille Andrewsin Metodistikirkossa 12.
toukokuuta 1907. Äitienpäivää vietettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1918. Aluksi päivää vietettiin toukokuun kolmantena sunnuntaina, mutta vuonna 1927 päiväksi
vakiintui nykyinen käytäntö. Äitienpäivän Suomeen toi kansakoulunopettaja ja kansanedustaja Vilho Reima (Reiman).

17.5

Helatorstai
Helatorstai, vanhalta nimeltään Kristuksen taivaaseenastumisen muistopäivä, on kristillinen juhla, jota vietetään neljäntenäkymmenentenä päivänä pääsiäisestä Jeesuksen taivaaseenastumisen muistoksi. Kun pääsiäinen liikkuu muinaisen kuukalenterin mukaan, myös helatorstai muuttuu. Koska
pääsiäinen on aina sunnuntaina, neljäskymmenes päivä siitä
on aina torstai. Ensimmäisestä helatorstaista kerrotaan
Apostolien teoissa, ensimmäisen luvun jakeissa 6–11.

20.5

Kaatuneiden muistopäivä
Kaatuneiden muistopäivän viettäminen sai alkunsa 12. huhtikuuta 1940 pidetystä piispainkokouksesta, jossa oli ehdotettu suru- ja muistojumalanpalvelusten pitämistä talvisodan
sankarivainajien muistoksi 19. toukokuuta 1940. Mannerheimin antamassa päiväkäskyssä ilmoitettiin, ettei 16. toukokuuta 1940 vietetä enää puolustusvoimain lippujuhlapäivänä, vaan 19. toukokuuta 1940 kunnioitetaan vuosina 1918 ja
1939–1940 käydyissä sodissa henkensä antaneiden muistoa.
Käsky koski vain puolustusvoimia, mutta sitä noudatettiin
myös puolustusvoimien ulkopuolella.

27.5

Helluntaipäivä
Helluntai oli alun perin juutalainen kiitos- ja elonkorjuujuhla.
Ensimmäisenä helluntaina oli kulunut 50 päivää siitä, kun
juutalaiset olivat Egyptistä paetessaan ylittäneet Punaisenmeren ja vaeltaneet Siinain vuorelle saamaan Jahvelta Mooseksen välityksellä kymmenen käskyn laintaulut. Kristinuskossa helluntai on Kristuksen taivaaseenastumisen (katso:
helatorstai) jälkeisenä sunnuntaina tapahtuneen Pyhän Hengen vuodattamisen ja kristillisen kirkon perustamisen muistojuhla. Helluntaita vietetään 50. päivänä pääsiäisestä

7–8.3 Eduskuntavaalien 2007 ennakkoäänestys
Taverna “1901” , osoitteessa Katouni 9 , Thessaloniki (Ladadika), klo 14:00-20:00
19.3

Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
1800-luvulla vaikuttanut kirjailija Minna sai tänä vuonna ensimmäisen kerran liputuspäivän suomalaiseen kalenteriin.
Minna Canth on ensimmäinen suomalaisnainen, joka saa
oman liputuspäivän.

21.3

Kevätpäiväntasaus
Kevätpäiväntasaus (Aries-piste) on hetki, jolloin yö ja päivä
ovat yhtä pitkät ja aurinko näyttää nousevan suoraan idästä
ja laskevan suoraan länteen, paitsi navoilla, joilla aurinko
näkyy aivan horisontissa. Keskipäivällä aurinko paistaa päiväntasaajalla kohtisuoraan eli zeniitistä.

25.3

Marian ilmestymispäivä. Kesäaika alkaa: kelloja siirretään 1 tunti eteenpäin.
Vaikka Marian ilmestymispäivää vietetään keskellä pääsiäispaastoa, ei päivä liity aiheeltaan pääsiäiseen vaan jouluun.
Päivän aiheena on enkeli Gabrielin ilmestyminen Neitsyt Marialle ja ilmoittaminen Jeesuksen syntymästä.

1.4

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran perustamiskokouksen
6-vuotisjuhlapäivä. Palmusunnuntai. Seuran toinen
kiertävä kuukausitapaaminen, vastuuhenkilönä Sari Asimoglou. Tapaamispaikasta ilmoitetaan sähköpostitse!

7–9.4 Suomessa (Ev.lut) ja Kreikassa (Ort.) pääsiäisviikonvaihde
Pääsiäinen on kristinuskon juhla, jota vietetään Jeesuksen
ylösnousemuksen ja siihen johtavien tapahtumien juhlana.
Ylösnousemus on kristillisen uskon ydinkohtia, ja pääsiäinen
virallisen kirkkovuoden vanhin ja tärkein juhla.
9.4

Michael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
Mikael Agricola, s. noin 1510, Pernaja – 9. huhtikuuta 1557,
oli Turun piispa ja uskonpuhdistaja joka kehitti pohjan suomen kirjakielelle sekä kirjoitti ja käänsi ensimmäiset suomenkieliset painetut kirjat.

27.4

Kansallinen veteraanipäivä
Veteraanien muistopäivä on uusimpia juhliamme, ensimmäistä kansallista veteraanipäivää vietettiin 1987, joten varsinaista perinnettä ei sille ole vielä ehtinyt syntyä. Juhlapäivää kunnioitetaan juhlaliputuksella ja elossa olevien sotaveteraanien muistamisella (kaatuneiden muistopäivänä keskitytään sankarivainajien muistamiseen).

30.4

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

1.5

Vappu
Vappu on saanut nimensä 700-luvulla eläneen baijerilaisen
abbedissa Valburgin mukaan. Vappua on juhlittu keskiajalta
lähtien (myös Suomessa) 1. toukokuuta, mikä on Valburgin
pyhimykseksi julistamisen päivä. Vappu juhlapäivänä on tullut Suomeen Ruotsista. Vapun juhlinnan ylioppilaiden päivä-
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