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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät lukijat,
Terveiset ihanasta syyskuisesta Suomesta ja
Ulkosuomalaisparlamentin istunnosta!
Suomessa ilmat suosivat meitä USP:n istuntoon tulleita, aurinko paistoi ja ilma oli ihanan raikas.

puh. 23920 63143
puh. 2310 445349
puh. 697 4989925
puh. 2310 950879

TV-Sarja ”Junkerman”

Kuukausitapaaminen
Lokakuun kuukausitapaaminen pidetään
sunnuntaina 7.10. klo 20.00 alkaen tavernassa Ouzeri to Yenti osoitteessa; I.
Papareska 13, Yenti koule Eptapirgio.
Ajo-ohjeen voitte katsoa tavernan omilta sivuilta www.yenti.gr
Ilmoittakaa ystävällisesti tulostanne lauantaihin mennessä pöytävarauksen takia. Tuula Kallankari, puh: 697 7763887

ANT1 TV-kanavalla lokakuussa alkava
30-jaksoinen kreikkalainen TV-sarja,
kertoo suomalaisen, tsaarin armeijan
upseerin elämästä.
Junkerman saapuu Kreikkaan Piraeukseen pakolaisena ja yrittää jatkaa elämäänsä ja päästä sosiaalisesti
eteenpäin uudessa, tuntemattomassa
maassa.
TV-sarja on yksi Kreikan televisiohistorian kalleimpia tuotantoja ja se perustuu Mihalis Karagatsin kirjaan Junkerman (1939), joka kuuluu Kreikan
nykykirjallisuuden klassikoihin.
Kirjasta on aikaisemmin tehty 146jaksoinen sarja, jonka esitys alkoi
vuonna 1976 Kreikan valtion televisiossa.
Uudessa sarjassa on pääosissa mm.
Konstantinos Mapkoulakis, Zeta Makripoulia, Smaragda Karidi ja Filapeti
Komninou.

Pikkujoulutoimikunta

Sarja alkaa perjantaina 5.10, klo
22.00.

Pikkujoulun järjestelyjä varten seuran
johtokunta on asettanut pikkujoulutoimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii
Outi Holopainen.
Jäseniä, jotka haluavat osallistua pikkujoulujen järjestelyihin, pyydetään ottamaan yhteyttä Outiin,
puh. 2310 445349 tai 697 9774482

YHTEYSTIETOMME OVAT
MUUTTUNEET
Osa seuran, koulun ja tiedotteen yhteystiedoista ovat muuttuneet.
Voimassa olevat ovat:
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
P.O. Box 18608
54005 Thessaloniki, Greece
e-mail: seura@suomi-seura.gr
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura/
Thessalonikin Suomi-koulu
P. O. Box 18608
54005 Thessaloniki, Greece
E-mail: thsuomi-koulu@suomiseura.gr
Venttiili, Pohjois-Kreikan SuomiSeuran tiedote
P. O. Box 18608
54005 Thessaloniki, Greece
e-mail: tiedote@suomi-seura.gr

Satufestivaalien luennolla, kuvassa vasemmalta: Evelin Vlahopoulou, Outi Maaria Holopainen, Tereza
Guini, Angeliki Vouloumanou, Liza Denedioti, Päivi Voutilainen ja Kostas Guinis.
Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Yhteiset Web sivut: www.suomiseura.gr
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Ulkosuomalaisparlamentti työsti 60, toinen
toistaan tärkeämpää aloitetta ja teki niistä
päätöslauselmat.
Suomi-kouluille pyydettiin ensimmäistä kertaa konkreettisesti avustusten nostamista
kertomalla mikä avustusten korotusten tuli
olla. Uudelle puhemiehistölle annettiin tehtäväksi tarkistaa USP:n säännöt, sekä heitä
pyydettiin antamaan seuraavaan täysistuntoon sääntöuudistusehdotus.
USP:n kaikki päätöslauselmat ovat luettavissa USP Web sivuilla kohdassa
www.usp.fi/toiminta/aloitteet.php#503.
Täysistunnon ensimmäisen päivän iltana
Helsingin kaupunki järjesti vastaanoton kaupungintalolla. Illan yllätysesiintyjäksi SuomiSeura ry on järjestänyt Eino Grönin. Täysistuntoon osallistuvat arvailivat jopa lounaalla
kilpaa kuka on illan esiintyjä. Muutama taisi
hävitä allekirjoittaneelle oluet!
Täysistunto oli samalla Ulkosuomalaisparlamentin 10-vuotis juhla sekä Suomi-Seuran
80-vuotisjuhla. Haluankin onnitella molempia
tahoja kaikkien seuralaistemme puolesta!
Alueemme, Välimeren alue, Lähi-itä ja Afrikka, uudeksi varapuhemieheksi valittiin Arto
Heikkinen, Espanjasta ja hänen varahenkilöksi Ritva Viertola-Cavallari, Italiasta. Onnittelut molemmille!
Syksy tekee tuloaan täällä Kreikassa. Ilma
on jo viilentynyt niin paljon että tarvitsee
päällystakkia! Vai voiko olla niin, että
Kreikan ilmastoon on jo tottunut niin, että
parinkymmenen asteen lämpötila tuntuu jo
viileältä?
Syksy tarkoittaa myös sitä, että on aika palata normaaliin rutiiniin ja aikatauluun. Kesällä
ei tarvinnut herätä niin aikaisin kun omassa
työssäni ei tarvitse leimata kellokorttia ja
vanhempaa tytärtä ei tarvinnut viedä kahdeksaksi kouluun.
Kesä on nyt vain mukavia muistoja: suomalaiset sukulaiset täällä Kreikassa Kosin saarella juhlimassa Amerikassa asuvan tätini 50vuotispäiviä, ystäviä ja kavereita kylässä, loma perheen kanssa kesämökillä, jne.
Kesän tuskalliset helleaallotkin ovat haikeutena mielessä – miten ihanaa kun on lämmin
ja aurinko paistaa!
Kesätauon jälkeen myös seuran toiminta alkaa taas. Lokakuun ensimmäinen sunnuntai
on syksyn ensimmäinen kuukausitapaaminen
ja johtokunta laittaa taas pystyyn komitean
jonka tehtävänä on suunnitelle seuran pikkujoulut.
Suomen suurlähettiläskin vaihtui. Ole Norrback palasi Suomeen ja Erkki Huittinen aloitti virassa. Uuden suurlähettilään haastattelu
on luettavissa tässä tiedotteessa.
Haluan vielä tässä toivottaa Ole Norrbackille
kaikkea hyvää tulevaisuuteen sekä Erkki
Huittiselle menestystä virassaan ja nautinnollisia Kreikan vuosia! Odotamme innolla
täällä Pohjois-Kreikassa uuden suurlähettilään vierailua!
Oikein hyvää alkanutta syksyä teille kaikille,
missä sitten olettekin!

Marko Suomalainen
Puheenjohtaja

Asiaa USP:sta
Hei!
Terveiset ulkosuomalaisparlamentin täysistunnosta ja aluekokouksesta! Haluan ihan
ensiksi toivottaa onnea alueemme uudelle varapuhemiehelle Arto Heikkiselle ja hänen
varahenkilölleen Ritva Viertola-Cavallarille! Kiitän myös lämpimästi kaikkia minua äänestäneitä.
Alueemme vaalit aiheuttivat tällä kertaa etukäteen paljon keskustelua. Uskon lopulta
että nämä keskustelut, aluekokous ja tämänkertainen täysistunto lähensivät alueemme
seuroja ja edustajia. Iltamenoissakin olimme pääasiassa liikkeellä “omalla porukalla”!
Toivoisin itse henkilökohtaisesti että tämän onnistuneen tapaamisen jälkeen meidän
alueemme millään seuralla ei olisi enää niin suurta tarvetta toivoa kuuluvansa johonkin
toiseen alueeseen!
Aluemuodostuksesta toki voidaan, ja ehkä täytyykin keskustella, kuten todettiin myös
sääntövaliokunnan kokouksessa, mutta meillä on ulkosuomalaisparlamentin puitteissa
mielestäni tärkeämpiä asioita, joita meidän pitää ajaa ja käsitellä. On ehkä vielä tässä
vaiheessa energian tuhlausta ajaa aluemuutoksia. Tulevaisuudessa tämä voi tulla ajankohtaisemmaksi.
Haluaisin tuoda vielä yhden asian esille. Valiokuntamme sai ensimmäisen päivän aikana
työnsä päätökseen, joka olikin ennustettavissa koska aloitteita oli vain muutamia. Eli
todennäköisesti olimme kaikki jo sopineet muita menoja tiistaiaamuksi. Valiokunnassamme mukana ollut nuori edustaja Saksasta Mikko Fischer toivoi että seuraavana aamuna olisimme jatkaneet vapaata keskustelua tyyliin brainstorming. Luulen että siinä
olisi ideaa! Kokoonnummehan kaikki yhteen vain kerran kahdessa - kolmessa vuodessa.
Voisimmeko harkita että pyhittäisimme täysistunnon kaksi päivää ihan tälle työlle eli jos
valiokunta saa työnsä tehtyä, aikataulun puitteissa jatkuisi vapaa keskustelu? Käytäväkeskusteluissa kuulin että samaa toivottiin muualtakin. Mitä mieltä olette?
Jotta keskustelu voi jatkua, kutsun kaikki asioista kiinnostuneet keskustelemaan tiedotteemme sivuille. Toimituskunta ottaa vastaan USP:a koskevia kannanottoja, mielipiteitä
ja keskustelunaloituksia, osoitteeseen tiedote@suomi-seura.gr. Seuraava tiedote ilmestyy marraskuussa 2007, ja materiaali toivotaan perille toimitukseen viimeistään
1.11.2007. Eli tervetuloa jatkamaan keskustelua!
Haluaisin myös sanoa kaikille, että pienistäkin ideoista voi syntyä suuria asioita. Sihteeristö tai alueemme varapuhemies voivat aina auttaa aloitteiden tekemisessä ja koska
seurallamme on jo useamman vuoden kokemus asiasta, olemme ja olen aina kiinnostunut yhteisestä ideoinnista.
Terveiset vielä mukana olleille! Ja hyvää syksyn jatkoa kaikille!
Ystävällisin terveisin

Jaana Karhunen

jaanakarhunen@gmail.com
Seuran ja jäsenten toimintaa

Riitta Douhaniarin läksiäiset

Kirkkokuoroja vierailulla Kreikassa

Seuramme aktiivijäsen ja yksi Thessalonikin
Suomi-koulun perustajista ja sen pääopettaja Riitta Douhaniaris muutti perheineen Suomeen elokuussa.
Riitan läksiäiset pidettiin torstaina 16. elokuuta Dennis Bistrossa.
Tiedotteen toimikunta kiittää kaikkien seuralaisten puolesta Riittaa kaikesta siitä mitä
hän on tehnyt seuramme ja koulumme puolesta ja hyväksi, sekä toivottaa kaikkea hyvää Riitalle ja hänen perheelleen Suomessa!

Ilomantsin ja Taipaleen ortodoksisten seurakuntien kirkkokuorot tekivät konserttimatkan
Pohjois-Kreikkaan 7.-15.6.2007. Matkaohjelmassa oli neljä konserttia, 8.6 Kozanin
Taidesalissa, 10.6 Giannitsan hengellisessä
keskuksessa, 11.6 Voloksessa Thessalian
konferenssikeskuksessa ja 13.6 Thessalonikin konferenssikeskuksessa.
Matkanjohtajana toimi Suomessa asuva seuramme jäsen, Ilomantsin kirkkoherra, isä
Ioannis Lampropoulos, ja kuoroa johtavat
niin ikään suomessa asuva seuramme jäsen
kanttori Riikka Patrikainen ja kanttori Kaisu
Potkonen.
Matkaseurueeseen
kuuluivat
kuorolaisten lisäksi mm. Uuden Valamon igumeeni Sergei ja KS Joensuun piispa Arseni.
Puheenjohtaja Nelosen uutisten haastateltavana
25. kesäkuuta seuramme puheenjohtaja
Marko Suomalainen antoi haastattelun suomalaisen televisiokanavan Nelosen uutisiin,
koskien Kreikkaa koittelevaa helleaaltoa.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Jazzin juhlaviikko Thessalonikissa
Jazzin ystävien ja luovan musiikin yhdistyksen 5.tapaaminen, 19.–29.9.2007. PohjoisKreikan Suomi-Seura yhdessä Suomen suurlähetystön ja Thessalonikin Jazzin ystävien
ja luovan musiikin yhdistyksen kanssa toivat
Suomessa asuvan kreikkalaisen Giorgos Kontrafourin ja suomalaisen Petri Krzywackin
esiintymään Thessalonikiin.
5.jazzviikon avajaiskonsertissa esiintyi Giorgos Kontrafouris Organ Trio, joka esiintyi täpötäydelle konserttiyleisölle keskiviikkona
19.syyskuuta 2007.
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8-päiväinen jazztapahtuma veti ilta illan perään täyden salin kuulijoita Myloksen elävän
musiikin keskukseen ja tapahtuma tulee jatkumaan ensi vuonna samaan aikaan.
Tapahtuman järjestäjät haluavat lämpimästi
kiittää kaikkia tukijoita tapahtuman onnistumisesta ja unohtamatta kannustavaa paikalla ollutta yleisöä.
www.jazznet.gr, www.mylos.gr

harjoituksiamme ja auttoi meitä omalla tavallaan viimeistelemään esityksemme.

Outi Maaria Holopainen
Perhetapahtumia
Mirjamille ja Isaakille perheenlisäys
Kesäkuun 7., klo. 6.27, syntyi Mirjam Hammille ja Isaak Chatzidimitriadikselle poika,
Maximilian Pantelis.
Pituutta vastasyntyneellä oli 56 cm ja painoa
3930 g.

Satufestivaalit
Kaikki alkoi siitä, kun tapasin Tereza Guinin
ja hänen miehensä Kostaksen n. yhdeksän
kuukautta sitten Thessalonikissa. He kertoivat haluavansa järjestää satufestivaalit. Idea
perustui siihen, että ihmisiä voitaisiin tuoda
toisiaan lähemmäksi tutustumalla eri maiden
satuperinteisiin. Sadut ja tarinat niihin kuuluvine olentoineen tuntuvat kautta aikojen viehättäneen kaikkia kansoja maailmassa. Edelleen tarve viedä tätä perinnettä eteenpäin ei
ole koskaan ”lopahtanut” ja tulee todennäköisesti aina jatkumaan.
Päätimme osallistua, ja perustimme teatteriryhmän, jossa aluksi olivat mukana Thessalonikin Suomi-koulun opettajat Riitta Douhaniaris ja Outi Maaria Holopainen sekä fysioterapeutti Päivi Voutilainen. Myöhemmin,
kun Riitta yllättäen muuttikin perheineen
Suomeen, jouduimme muuttamaan kokoonpanoa, ja saimme hänen sijalleen Päivin tyttären Evelin Vlahopouloun. Tereza Guini oli
myös ottanut yhteyttä Suomen Ateenan
suurlähetystöön, jota kautta Suomea edustamaan tulivat mukaan myös Pireuksen Suomi-koulun oppilaat omalla panoksellaan
opettajiensa Tarja Mykkänen-Vasilopouloun
ja Pauliina Mäkinen-Lukan johdolla.
Keksimme esittää Reino Helismaan lauluun
vuodelta 1949 perustuvan Menninkäisen ja
Päivänsäteen rakkaustarinan. Laadimme heti
ensiksi käsikirjoituksen, minkä jälkeen alkoivat ahkerat harjoitukset, pukujen ompeleminen, lavasteiden tekeminen ja muut tällaiseen projektiin kuuluvat askareet.
Ensimmäinen festivaalipäivä valkeni 21.
syyskuuta, ja lensimme Ateenaan, jossa
meitä olivat vastassa itse festivaalien järjestäjät. Lyhyen eri tapahtumapaikkojen esittelykierroksen jälkeen, meidät kiidätettiin meren rannalla Porto Raftissa sijaitsevaan hotelliin. Sitten olikin aika istua yhteiselle aamiaiselle rupattelemaan ja vaihtamaan kuulumisia. Keskipäivällä ehdimme käydä kävelyllä
katselemassa alueen maisemia noin kahdeksan boforin tuulessa, ja maistelimme meren
antimia ouzon kera paikallisessa kalaravintolassa.
Iltapäivällä Markopouloun kunnan
kulttuurikeskuksessa saimme kuulla toinen
toistaan hienompia ja mielenkiintoisempia
luentoja saduista, perinteistä ja kaikesta niihin liittyvästä sekä Vitorasta, sikäläisestä
haltijasta, joka siis kutsui lähelleen kaltaisiaan olentoja kaikkialta maailmasta. Luennoitsijoita oli eri aloilta. Oli tutkijoita, professoreita, psykologeja jne. Illan päätteeksi
seurusteltiin pikkupurtavan ja viinilasin kera
tutustuen uusiin ihmisiin.
Toisen festivaalipäivän itse teatteriesitykset
oli järjestetty tapahtuviksi torilla nimeltä
Giatrou Petrou Panagiotou Markopouloussa
ja Porto Raftin uimarannan vieressä sijaitsevalla pysäköintipaikalla, joille oli rakennettu

Kuvassa vasemmalta: Kertoja Outi Maaria
Holopainen, Päivänsädettä - Evelin Vlahopoulou ja Menninkäisen - Päivi Voutilainen

neljä esiintymislavaa. Esitykset seurasivat
toinen toistaan neljän eri maan tai kansan
edustajien ollessa joka kerta yhtä aikaa eri
näyttämöillä. Esiintyjiä oli yhteensä seitsemästätoista eri maasta. Suomenkin vuoro
tuli, ja katsojat sulivat seuratessaan kuinka
Pireuksen pienet suomikoululaiset hieman
ujoina ja hämmentyneinä esittivät Kaarina
Helakisan Lumilaulurunon. Sitä seurasivat Kiviloruleikki ja Kivi Kätkeytyypi-laulu. Lopuksi
ryhmä koulun isompia lapsia pistivät vauhdikkaaksi tanssiksi Ystäväni Tuttavani-piirileikkilaulun säestyksellä. Sitten olikin aika
Menninkäisen (Päivi Voutilainen) ryömiä luolastaan kosiakseen Päivänsädettä (Evelin
Vlahopoulou). Kertojana taustalla toimi Outi
Maaria Holopainen. Päivi ja Evelin eläytyivät
rooleihinsa niin hienosti, että katsojien ilmeet muuttuivat hymyilevistä ja nauravista
aina surullisiin saakka tarinan käänteiden
mukaan. Saimmekin runsaasti aplodeja.
Myöhemmin saimme kuulla sieltä täältä ihmisten kehuja, mikä lämmitti sydäntämme,
ja sai meidät todella ylpeiksi ja tyytyväisiksi
tuotokseemme.
Festivaalien toinen, ja samalla viimeinen päivä, päättyi ulkoilmateatteri Sarassa Markopouloussa, jossa teatteriryhmä ”Periakti”
esitti sikäläisen satuolennon Vitoran inspiroiman ja Machi Dimopouloun käsikirjoitukseen
perustuvan ”Vitora, Välimeren alueen haltija”. Ludovikos ton Anogionin runomusiikkikappaleet edelsivät ja seurasivat esitystä.
Satufestivaalit olivat meille todella ihana kokemus, josta nautimme täysin siemauksin.
Kiitämme lämpimästi Tereza Guinia, satufestivaalien ”äitiä”, räiskyvää ja lämmintä persoonaa sekä hänen aviopuolisoaan Kostasta,
yhtä lämmintä ja hienoa ihmistä, kaikesta
huolenpidosta ja moitteettomasta organisoinnista, Guinin pariskunnan vanhaa ystävää, ja kaikin puolin viehättävää Liza Denediotia, josta tuli yksityinen autonkuljettajamme koko festivaalien ajaksi, Satu Vuorista,
joka auttoi meitä pukujen ompelemisessa ja
Päivi Pulkki-Georgopouloua, joka seurasi

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Isaak, Mirjam ja Maximilian Pantelis
Tiedotteen toimitus onnittelee koko seuran
puolesta Mirjamia ja Isaakia perheenlisäyksen johdosta.
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Sunrise Avenue Mad Video Music Awards
2007 tilaisuudessa
Sunrise Avenue esiintyi 25.6. Mad Video
Music Awards 2007 palkintojenjakotilaisuudessa Theathro Vrachon Melina Merkouri.
Ohjelma
tilaisuudesta
lähetetiin
28.6
televisiosta.
www.videomusicawards.gr/2007/?folder=ho
mepage&page=main
Suomalaisia viinimatkalla Pohjois-Kreikassa
Matkapaletti Oy on iloiseen ja rentoon harrastustoimintaan erikoistunut suomalainen
matkanjärjestäjä, jonka matkat suuntautuvat
etupäässä Viroon ja Kreikkaan, mutta myös
Espanjaan ja Italiaan. Matkapaletti Oy järjestää taide-, kädentaito- ja kansanperinnekursseja sekä matkoja kulttuuri- ja kesätapahtumiin. Ohjelmistossa on erikoismatkoja
sekä vauhdikkaita elämysmatkoja eri teemoihin liittyen niin yksityisille kuin yrityksillekin.
Tänä syksynä Matkapalettia johtava Päivi
Tossavainen saapui ryhmänsä kanssa Thessalonikiin 10.–17.9. ja viikon mittaisen matkan erikoisteemana oli viini ja paikallinen
kulttuuri. Matkaisäntänä toimi Pekka Lepistö,
joka tunnetaan Tampereen Suomi-Kreikka
yhdistyksen puheenjohtajana ja hän on vuosien ajan vetänyt kreikkalaisen viinin ja kulttuurin iltoja Suomen eri Kreikka-yhdistyksissä. Lisäksi Pekka on ollut kreikkalaisilla viinitiloilla korjaamassa satoa ja tallomassa rypäleitä.
Seuramme sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis tapasi ryhmäläiset Thessalonikissa ja
samalla tutustuttiin kaupungin historialliseen
menneisyyteen apostoli Paavalin jalanjälkiä
seuraten. Edelleen ryhmä vieraili mm. kaupungin arkeologisessa museossa, jossa ar

3

keologi-opas Polyxeni Georgaki johdatteli
suomalaiset Makedonian pitkään ja värikkääseen historiaan.
Viikon aikana ryhmä retkeili Thessalonikin lähiseudulla ja tutustui useisiin viinitiloihin Makedonian alueen viinireitillä. Viinivalmistuksen näkeminen ja alueellisen kulttuurin kokeminen avarsivat ymmärrystä viinistä. Matkaohjelma oli laadittu runsaaksi ja monipuoliseksi. Viiniteeman ohella ryhmä vieraili antiikin kaupungeissa kuten Pellassa, Veriassa
ja Verginassa. Edelleen ryhmä toteutti laivamatkan Athos vuoren maisemissa ja aikaa oli
varattu myös käyntiin Petralonan tippukiviluolassa Halkidikin niemimaalla.
Thessalonikin Dimitria taide- ja kulttuuriviikkojen ohjelmisto tarjosi puolestaan ryhmäläisille mielenkiintoista näkemistä etenkin iltapäivien ajaksi.
Osa ryhmän jäsenistä halusi lahjoittaa suomenkielistä luettavaa seuramme kirjastoon
ja saadut kirjat sijoitetaan syksyn aikana
seuran kirjastoon lainattavaksi. Seura haluaa
kiittää kaikkia lämpimästi kirjalahjoituksesta!
Matkapaletti Oy netissä: www.matkapaletti.fi

Läksiäisvastaanotolla oli diplomaattikuntaa,
Kreikassa asuvia suomalaisia sekä kirkkojen
edustajia.
Diplomaattikunnan rahalahjat ojensi Armenian suurlähettiläs ja suurlähettiläs Ole Norrback puolestaan luovutti rahalahjat Kreikan
Suomi-kouluille
jaettavaksi
stipendeinä.
Suurlähettiläs on Kreikassa ollessaan muutoinkin tukenut Suomi-kouluja ja osoittanut
arvostusta koulujen vaativaa työtä kohtaan.

HIM Kreikassa

Uusi lähetystöneuvos Mika Ruotsalainen
aloitti virassaan 1. elokuuta. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. EU-asiat sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

HIM konsertoi Thessalonikissa 14.9 ja Ateenassa 15.9.
HIM netissä www.heartagram.com
Sunrise Avenue Ateenassa myös syyskuussa
Sunrise Avenue esiintyi Ateenaan myös 23.9.
Amita motion-tapahtumassa Taek Kwon Do hallilla Falirossa. Tilaisuuteen oli vapaa
pääsy.
www.mad.tv/promo/amita/index.php?mwlan
g=gr&box=day
www.mad.tv/news/?id=26624
www.sunriseave.com/2007/index.php?lng=fi
n
Jazzkvintetti 5 corners quintet Ateenassa
Jazzkvintetti 5 corners quintet esiintyi kolmena iltana (to-pe-la) 27.–29.9. klo 22:00
Bar Guru Bar / Jazz Upstairs.
www.thefivecornersquintet.com
Tuomo Mannisen valokuvanäyttely Ateenassa
Valokuvaaja Tuomo Mannisen näyttelyn
"Me/We" avajaiset Ateenassa pidetään 4.10.
Paikka: Photografic Art Space, Mavromichali
55, Exarchia. Näyttely on avoinna ti-la klo
18:00-21:00, aina 2.11. saakka.
www.hcp.gr/gr/home.html
Tuomo Manninsen kotisivut
www.graalphoto.com
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
Suurlähettiläs Ole Norrbackin läksiäisvastaanotto (www.finland.gr 7.9.2007)
Tiistaina 4.9. pidettiin suurlähettiläs Ole
Norrbackin läksiäisvastaanotto suurlähettilään virka-asunnolla.

Uusi suurlähettiläs aloittanut virassaan
Uusi suurlähettiläs Erkki Huittinen aloitti virassaan 10. syyskuuta, hän on toiminut mm.
suurlähettiläänä Kuala Lumpurissa Malesiassa sekä pääkonsulina Los Angelesissa. 1980luvulla Huittinen toimi lähetystöneuvoksena
Ateenassa.
Suurlähettilään haastattelu on luettavissa
tässä tiedotteessa, kohdassa ”Haastateltavana suurlähettiläs Erkki Huittinen”
Mika Ruotsalainen suurlähetystön uusi lähetystöneuvos

Suomalaiselle sotilaalle muistolaatta Kreikkaan (www.finland.gr 31.7.2007)
Kulttuuriministeri Stefan Wallin paljasti lauantaina 19.5 Kreikan vapaussodassa taistelleen sotilas August Myhrbergin muistolaatan
Nafplionissa.
Suomi tunnetaan tänä päivänä Kreikassa erityisesti hyvän opetuksen, vahvan kilpailukyvyn, vähäisen korruption, ralliajajien ja tunnettujen rockartistien johdosta.
Kunnioitus Suomea kohtaan Kreikassa sai
kuitenkin alkunsa jo 1820-luvulla kun suomalaisia sotilaita taisteli Kreikan itsenäisyyden puolesta Turkkia vastaan. Tunnetuin
suomalaisista sotilaista oli vahvaan sankarimaineeseen noussut ruotsinkielinen suomalainen August Myhrberg, joka taisteli kuusi
vuotta kreikkalaisten vapauttamiseksi Turkin
vallasta.
Myhrberg oli Pohjoismaiden tunnetuin Kreikan ystävä, eli filhelleeni, josta on kerrottu
tarinoita useissa ei maissa. Siksi onkin vaikeaa erottaa mitkä tarinat ovat totta ja mitkä
tarua. Koska Myhrbergin nimi oli vaikea lausua, kutsuttiin häntä nimellä Murat bey ja
hänen muistonsa säilyi toiseen maailmansotaan asti. 1900-luvun alkupuolen suomalaiset matkaajat toivat usein esille sen seikan,
että kreikkalaisten kuultua matkaajien olevan Suomesta, he alkoivat välittömästi kertoa Murat bey:n teoista.
Myhrberg taisteli eri puolilla Kreikkaa. Hän
erottui muista rohkeutensa suhteen, loukkaantui kerran ja pelasti yksikön komentajan, eversti Fabvier´in, ainakin kerran. Lyhyessä ajassa hän kohosi majuriksi ja hänet nimitettiin eversti Fabvier´in adjutantiksi. Sodan päätyttyä Myhrberg palasi Nafplioniin,
joka oli silloinen Kreikan pääkaupunki. Hänet
nimitettiin kaupungin suojelemiseksi rakennetun Palamideen linnoituksen komendantiksi vuonna 1829. Hän säilytti komendantin ar-
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von vuoden 1831 alkuun, jolloin hän lähti
pois Kreikasta.
Kreikan 1820-luvun itsenäisyystaisteluissa
mukana olleen suomalaisen sotilaan, Kustaa
Adolf Sassin kunniaksi on jo pystytetty patsas Mesolongiin. Samassa kaupungissa ja
samassa sodassa kuoli myös tunnettu englantilainen kirjailija Lordi Byron.
Aloitteen muistolaattaa varten käynnistivät
mm. Raahen kaupunki (Myhrberg syntyi
Raahessa v. 1797) ja Myhrbergin suku. Laatan paljastustilaisuudessa Nafplionin kaupungissa
esiintyi
suomalaisruotsalainen
mieskuoro Coro Finlandia.
Suomi-Seura ja USP tiedottavat

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

ME!-Saippualla tukea Suomi-kouluille

(Sutinat 6/07 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Suomalaisia ovat "kantaväestön” ja vanhojen vähemmistöjen ohella uussuomalaiset ja
ulkosuomalaiset. 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."
www.suomi90finland.fi
Sola Voimalla on yksinoikeus käyttää saippuassa virallista Suomi 90v juhla- logoa.
Sola Voima maksaa jokaisesta myydystä
saippuasta kolme senttiä hyväntekeväisyyteen: Suomi-kielikoulujen tukemiseen, Suomi-Seura ry:n kautta.
www.solavoima.fi/me_etusivu_fi.html
USP laati 60 päätöslauselmaa
(Sutinat 9/07, Suomi-Seuran järjestötiedote)
Helsingin Finlandia-talossa 10.-11. syyskuuta
pidetty ulkosuomalaisparlamentin (USP) viides varsinainen istunto kokosi yhteen lähes
kolmesataa ulkosuomalaista 24 maassa toimivasta 177 ulkosuomalaisyhteisöstä. Istunto oli samalla USP:n kymmenvuotisjuhlaistunto, ja sen yhteydessä juhlittiin USP:n sihteeristön, ulkosuomalaisten etujärjestön
Suomi-Seura ry:n 80-vuotista toimintaa.
Istunnon avajaisissa maanantaina juhlapuheen piti eduskunnan puhemies Sauli Niinistö. Puheessaan Niinistö totesi olevan tarpeellista nostaa ulkosuomalaisten äänestysvilkkautta ja toi esiin saavutetun kaksoiskansalaisuuden suuren merkityksen ulkosuomalaisille.
Tiistaina juhlapuhujana oli maahanmuuttoja eurooppaministeri Astrid Thors. Täysistunnossa puhetta johti USP:n puhemies, SuomiSeuran puheenjohtaja Pertti Paasio.
Istunnon aikana kymmenen valiokuntaa laati
päätöslauselmat 60 aloitteesta. Ne käsittelevät muun muassa tuen lisäämistä maailmalla
toimiville noin 150 Suomi-koululle, kansalaisuusilmoituksen maksun alentamista ja ilmoituksen teon määräajan pidentämistä tai
poistamista
kokonaan, kirjeäänestyksen
mahdollistamista ulkosuomalaisille sekä monikulttuuristen avioliittojen tukemista. Päätöslauselmat painetaan jälleen suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi. Ne luovutetaan syksyn aikana pääministeri Matti Vanhaselle, jo
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ka lähettää ne lausuntokierrokselle asianomaisiin ministeriöihin.
Lisäksi istunnossa valittiin USP:lle uusi puhemiehistö, jonka seitsemän jäsentä edustavat
alueensa ulkosuomalaisia ja kahdeksas maailmalla asuvia suomenruotsalaisia. Istuntojen
väliaikoina puhemiehistö ja USP:n sihteeristö, Suomi-Seura ry, ajavat päätöslauselmien
toteutumista. Varapuhemiehet järjestävät
myös alueellaan USP:n aluekokouksia ja toimivat alueillaan USP:n yhteyshenkilöinä.
Helsingissä perjantaina 7. syyskuuta järjestettiin istuntoon liittyvät nuoriso-, seniori- ja
monikulttuuriset avioliitot -seminaarit. Nuorisoseminaarin aiheena oli työnhaku Suomesta. Senioriseminaarissa esillä olivat
muun muassa ulkosuomalaisten ikääntymiseen liittyvät erityispiirteet sekä ikääntyneiden ulkosuomalaisten kausimuutot. Monikulttuuriset avioliitot -seminaarissa keskusteltiin monikulttuurisiin avioliittoihin liittyvästä problematiikasta.
Suomi-Seuran 80-vuotisjuhlavuotta ja USP:n
kymmenvuotisjuhlavuotta juhlittiin Helsingin
kaupungin järjestämällä vastaanotolla Helsingin kaupungintalolla. Illan emäntänä oli
apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen.
Vieraita viihdytti kahden ulkosuomalaisen ja
yhden paluumuuttajan, Frank Carlbergin,
Klaus Suonsaaren ja Wade Mikkolan trio, jotka myös säestivät illan yllätys-esiintyjää Eino
Gröniä.
Ulkosuomalaisparlamentin (USP) tähänastisista saavutuksista tärkeimmät ovat kaksoiskansalaisuus, ulkomaille maksettavien työeläkkeiden verotuksen kohtuullistaminen, ulkosuomalais-poliittisen ohjelman hyväksyminen ja ulkosuomalaisten hoivakoteihin kohdistettu harjoittelija-ohjelma Suomesta.
Kuluneen kesän aikana Norjassa ja Ruotsissa
pidettiin ulkonorjalaisparlamentin ja ulkoruotsalais-parlamentin perustavat istunnot.
Kumpikin parlamentti toimii pitkälti ulkosuomalaisparlamentin esimerkin mukaan.
Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan osallistuu tällä hetkellä 460 ulkosuomalaisyhteisöä
36 maasta. Uudet yhteisöt ovat tervetulleita
mukaan toimintaan.
Lisätietoja Suomi-Seura ry:stä: ulkosuomalaisparlamentin sihteeri Tina Nordqvist, puh.
+358 9 68412127. www.usp.fi, info@usp.fi
Haastateltavana
Huittinen

suurlähettiläs

Erkki

Tasavallan presidentti nimitti 30. maaliskuuta ulkoasiainneuvos Erkki Huittisen Suomen
Ateenassa Kreikassa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 10. syyskuuta 2007 lukien.
Tiedotteen toimitus pyysi uudelta suurlähettiläältä haastattelun muutama viikko Kreikkaan tulon jälkeen.
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin
Suomea olette kotoisin?

Olen koulutukseltani hallintotieteiden kandidaatti Tampereen yliopistosta. Olen syntynyt
Keski-Suomessa, Jämsänkoskella, mutta kävin kouluni kokonaan Rovaniemellä. Siksi pidän itseäni lappilaisena, joskin kuulun vähiten arvostettuun ryhmään "junantuomat".

lestäni yhtä vetovoimainen kuin pari vuosikymmentä sitten.
6. Onko teillä perhettä ja onko se mukana
täällä Kreikassa?

Kaksi tytärtäni ovat molemmat olleet jo vuosia työelämässä, toinen Helsingissä ja toinen
Lontoossa, joten tulimme Ateenaan kahden
vaimoni Marjatan kanssa.
7. Miten Kreikan kieli sujuu?

Suurlähettiläs Erkki Huittinen

2. Miten päädyitte ulkoministeriöön töihin,
missä viroissa ja asemamaissa olette palvelleet?

Ensimmäisen sysäyksen sain ylioppilaaksitulon aikoihin isoisältäni, entiseltä kansanedustajalta, joka syystä tai toisesta ehdotti minulle diplomaattiuraa. Myöhemmin yliopistoaikana suuntauduin aika lailla kansainvälisiin
asioihin sekä opinnoissa että yhdistystoiminnassa, ja tältä pohjalta pääsy ulkoministeriöön oli luonteva tavoite.
Olen palvellut UM:ssä vuodesta 1973, joten
uralle mahtuu verraten monia maita ja
tehtäviä. Ulkomaanedustuksessa olen ollut
ennen nyt alkavaa tehtävää kahdesti sekä
Euroopassa (Wien ja Ateena), Aasiassa (Teheran ja Kuala Lumpur) että Amerikassa
(Ottawa ja Los Angeles). Ministeriössä olen
ollut enemmänkin ns. töpinän eli hallinnon
miehiä, olen toiminut 1990-luvulla henkilöstöjohtajana ja nyt ennen Ateenaan tuloani
ulkoasiainhallinnon tarkastajana. Lisäksi olen
ollut lukuvuoden tutkijana (fellow) Harvardin
yliopistossa 2000-luvun alussa.
3. Oletteko työskennelleet muualla ennen ulkoministeriötä? Missä?

Tulin ulkoasiainhallintoon suoraan yliopistosta, joten vakinaisessa työsuhteessa en ennen ministeriötä ollut. Kesäisin olin koulu- ja
opiskeluaikana maanmittaustöissä, ja Lapin
suot ja hyttyset tulivat tutuiksi.
4. Millainen on ns. normaalipäivä työssänne?

Ulkoasiainhallinnossa ei oikeastaan ole normaaleja työpäiviä tehtävien vaihtuessa jatkuvasti siirtojen myötä. Ulkomaanedustuksessa tehtäväkenttä on hyvin laaja, kun taas
ministeriössä erikoistutaan omaan kapeaan
sektoriin. Diplomaatin työtä on usein verrattu sanomalehtimiehen työhön: se sisältää
paljon tiedonhankintaa ja kirjoittamista. Hyvä puoli suurlähetystössä palveltaessa on se,
että kaikki päivät ovat erilaisia, haittapuoli
taas se, että harvoin pääsee keskittymään
mihinkään - diplomaatti on eräänlainen
"yleislääketieteen erikoislääkäri".
5. Olette työskennelleet Ateenan Suurlähetystössä 80-luvulla lähetystöneuvoksena. Miten Kreikka ja Ateena ovat mielestänne
muuttuneet näistä päivistä?

Ateena on monella tapaa kehittynyt 80-luvun
päivistä: metro, uusi lentokenttä, autokannan parantuminen (erityisesti savuttavien
diesel-taksien poissaolo) ovat päällimmäisinä
mielessä. Kreikka on kuitenkin säilyttänyt
oman vahvan kulttuurinsa, ja siten on mie-
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Ei voi kehua, mutta myönteistä on, että kreikan kielestä on jäänyt viime kerrasta aika
paljon mieleen, monet sanat ovat tuttuja.
Opiskelimme kreikkaa tuolloin jonkin verran,
ja tarkoituksena on yrittää päästä tällä kertaa aiempaa pitemmälle kreikan taidossa.
Marjatta aloittikin opinnot jo Suomessa viime
kesänä.
8. Työssänne tapaatte varmaan paljon ulkomaalaisia ja suomalaisia poliitikkoja ja muita
merkki henkilöitä. Ketkä kaksi teille on jäänyt syvemmin mieleen ja miksi?

Ulkomaalaisista politiikoista voimakkaimman
vaikutuksen on tehnyt Malesian entinen pääministeri Mahathir, ei pelkästään siksi, että
hänen johdollaan Malesia koki huikean taloudellisen nousun, vaan myös voimakkaan
henkilökohtaisen karismansa vuoksi. Suomalaisista poliitikoista vaikuttavin on ollut presidentti Koivisto.

9. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja
Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko
teillä ollut aikaa ottaa osaa Suomi-yhteisöjen
toimintaan eri asemamaissa?

Molemmat ovat erinomaisen tärkeitä suomalaisuuden ylläpitäjiä ja suomalaisten yhdistäjiä maailmalla. Yhteisöt ovat myös näkyviä
Suomen puolestapuhujia. Olen ollut paljonkin mukana Suomi-yhteisöjen tilaisuuksissa,
erityisesti vanhoissa siirtolaismaissa Kanadassa ja Yhdysvalloissa, mutta myös muissa
asemamaissa.
10. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mieluiten loman Suomessa vai ulkomailla ja onko teillä suosikkilomakohdetta?

Ulkomaanedustuksessa ollessamme on suosikkikohde ilman muuta Suomi. Kotimaassa
asuessamme ovat suosikeiksemme tulleet
eurooppalaiset pääkaupungit.
11. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin syvimmin? Miksi?

Monet matkat ovat jääneet pysyvästi mieleen, mutta syvimmin on vaikuttanut käynti
iban-heimon long housessa (talo, jossa koko
heimo asui) Sarawakissa Borneolla. Pääkallonmetsästäjien jälkeläiset olivat säilyttäneet
vanhat tavat, mutta muuttuneet rauhanomaisiksi pippurinviljelijöiksi.
12. Milloin olette onnellinen?

Kauniina kesäiltana kesämökin saunan rappusilla vihtoja tekemässä ja saunaa lämmittämässä.
Toimitus kiittää suurlähettiläs Huittista haastattelusta ja toivottaa hänelle antoisia vuosia
täällä Kreikassa.
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Haastateltavana Olli Kalha
Seuramme jäsen, varatuomari Olli Kalha on
työskennellyt runsaan vuoden ajan EU:n
alaisessa jälleenrakennusvirastossa Thessalonikissa.

6. Mitä suomiyhteisö sinulle merkitsee?

Suomiyhteisö on henkireikä ja pakopaikka.
On mukava puhua suomea ja nauraa kotimaisille vitseille.
7. Millaisen arvosanan Thessaloniki mielestäsi saisi arvoasteikolla yhdestä kymmeneen?
Thessaloniki saa 8 pistettä, jahka tänne rakennetaan metro. Tänne pitäisi saada museo
kuvaamaan elämää Ottomaanien Salonicassa esim. pienoismalli kaupungista synagogien, moskeijojen ja Bysantti-kirkkojen kera.
Kaupungilla on potentiaalia.
8. Kannatatko laajamittaista työperäistä
maahanmuuttoa koskien EU-maita?

Kannatan tavaroiden ja ihmisten vapaata
liikkuvuutta.

Olli Kalha

1. Kerro itsestäsi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi?

Saavuin Balkanille vuonna 2000 jälleenrakentamaan Kosovoa. EU-komennus on vienyt minut Skopjeen, Belgradiin ja Podgoricaan. Viimeksi olen työskennellyt viraston
pääkonttorissa Thessalonikissa johtavana lakimiehenä. Nyt on aika jättää täkäläiset pölyt ja siirtyä Lontoon sateisiin. Aloitan marraskuussa EBRD:llä.
2. Kuinka syntyi päätös lähteä työasioissa
Pohjois-Kreikkaan?

Virastomme johtaja päätti vuonna 2005, että
hän tarvitsee varttuneemman juristin esikuntaansa ja sain käskyn siirtyä Belgradista
Thessalonikiin.
3. Miten olet sopeutunut sekä Thessalonikiin
että Pohjois-Kreikkaan?

Thessaloniki on suuri ulkoilmamuseo. Historiaa löytyy joka nurkasta. Thessaloniki on
edelleen valtavan kansainvälinen kaupunki.
Tällä on paljon siirtolaisia idästä, ja ainakin
kolme venäläistä ruokakauppaa.
Heidän
täytyy sopeutua Kreikkaan ja oppia kreikan
kieli. Kreikkaan on helppoa sopeutua, kun
unohtaa kaikki käytännön ongelmat ja hallinnon byrokratian.
4. Olitko tietoinen ennen Thessalonikiin tuloa
paikkakunnalla toimivasta Pohjois-Kreikan
Suomi-Seurasta?

En muista ensikosketusta seuraan. Taisin
saada
sähköpostiviestin.
Pikkulinnut
CEDEFOP:ista taisivat visertää.

5. Thessalonikissa toimii Suomi-koulu vuodesta 1994. Pitäisikö Suomen valtion mielestäsi tukea maailmalla toimivia Suomi-kouluja
enemmän?

Felix-poikani oli oppilaana Thessalonikin
Suomi-koululla. Arvostan suuresti koulua ja
kaikkia jotka työskentelevät suomalaisen
kulttuurin ja äidinkielemme puolesta. Tämä
on konkreettista pyyteetöntä työtä eikä vain
juhlapuheita. Valtion pitäisi lisätä tukea huomattavasti. Suomi-koulut ja suomi-seurat
ovat halpaa PR:ää Suomelle.

9. Millaisia ohjeita antaisit uusille maahanmuuttajille?

Ottakaa yhteyttä suomi-seuraan. Sieltä löytyy kavereita ja apua tarvittaessa.
10. Viimeiset työviikot ovat käsillä, entäpä
millainen on olo tässä vaiheessa?

Haikea fiilis. On mahtavaa päästä vielä
syyskuun lopulla mereen uimaan.
11. Omia kommentteja mikäli liittyvät aihetaustaan…

Terveiset Venttiiliin toimitukunnalle. Kiitokset
hyvästä työstä...
Tiedotteen toimikunta kiittää Olli Kalhaa
haastattelusta ja toivottaa kaikkien seuralaisten puolesta menestystä Englantiin!
29 katsetta Agricolaan
(Julkaistu Turun Sanomissa)

Alkaneena vuonna muistetaan monin tavoin
suomen kielen ja kirjallisuuden isää sekä kirkon uudistajaa Mikael Agricolaa. Hänen kuolemastaan tulee kuluneeksi 450 vuotta. Teemaksi on valittu Oma kieli, oma mieli - ja
vuoden tunnuksena piirtyy Agricolan omakätinen nimikirjoitus. Agricolan juhlavuoden
päätapahtumat sijoittuvat Turkuun; muita tilaisuuksia järjestetään vuoden mittaan eri
puolilla Suomea sekä Kuolemajärvellä ja Viipurissa.
A niin kuin Agricola
Teini-ikäinen Mikael omaksui sukunimekseen
kouluvuosina 1520-luvun Viipurissa maanviljelijää tarkoittavan Agricolan; lähteissä nimi
esiintyy ensimmäisen kerran 1531. Mikael
halusi kunnioittaa pernajalaisen sukunsa ammattiperinteitä. Agricola-nimi oli suosittu
myös saksalaisissa humanistipiireissä.
B niin kuin Birgitta
Mikael Agricola avioitui 1540- ja 1550-lukujen taitteessa Birgitta Olavintyttären kanssa,
ja koti perustettiin Pyhän Katariinan taloon
vanhan Turun ydinkeskustaan. Leskeksi jäätyään ja uudestaan avioiduttuaan Birgitta
omisti Ruskolla kaksi maatilaa, jotka Kustaa
Vaasa oli lahjoittanut Mikael Agricolalle.
C niin kuin Canutus Johannis. Canutus
Johannis eli Turun kirkkoherra Knuut Johanneksenpoika kuului Agricolan Turun-vuosien
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läheisimpiin työtovereihin, vaikka hänestä
tiedetään sangen vähän. Knuutin kanssa Agricola teki tarkastusmatkoja muun muassa
Savoon; raportteihinsa he kirjasivat sekä
kiittäviä että kriittisiä huomioita.
D niin kuin Donatus
Viipurin kouluvuosina Agricolan pääaineena
oli latina, jota opiskeltiin Aelius Donatuksen
kieliopin mukaan; grammatiikka tarkoitti nimenomaan latinan kielioppia. Myöhemminkin, opettajana Turun koulussa, Agricola tukeutui edelleen Donatukseen. Agricolan tunnuslauseisiin kuului vakaumus: ”Joka taas latinan unohtaa, / häijyst se kansaans opettaa.”
E niin kuin Erasmus
Aikakautensa suurin humanisti Erasmus Rotterdamilainen oli Agricolan tärkein oppi-isä
Martti Lutherin rinnalla - siitä huolimatta, että Lutherin suhtautuminen Erasmukseen oli
kaikkea muuta kuin arvostavaa. Monet Agricolan käännöksistä ilmoittivat suoraan - ja
arvostaen - esikuvakseen juuri Erasmuksen
tulkinnat vanhoista teksteistä. Henkilökohtaisesti he eivät kuitenkaan tavanneet.
F niin kuin Finno
Virsirunoilija Jaakko Finno kuului monin tavoin Agricolan työn välittömiin jatkajiin
muun muassa Turun koulun rehtorina. 1580luvulla Finno otti virsikirjaansa kahdeksan
Agricolan suomentamaa tekstiä. Erikoista oli,
että Agricolan seuraajat eivät kuitenkaan aina maininneet uranuurtajan työpanoksen
merkitystä; maine ja arvostus vakiintuivat
vasta vähin erin.
G niin kuin Gummerus
1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun
alussa Agricolan-tutkimus eli voimakasta
nousukautta, joka virisi sekä teologian että
kielitieteen aloilla. Kirkkohistorioitsija ja piispa Jaakko Gummerus oli tämän vaiheen keskeisiä Agricolan-tutkijoita. Gummeruksen
Agricola-elämäkerta ilmestyi alun perin
1903, ja myöhemmin hän täydensi näkemystään muun muassa 1920-luvulla mittavassa
Kansallisessa elämäkerrastossa.
H niin kuin Häkkinen
Agricolan kielen parhaisiin asiantuntijoihin
kuuluu Turun yliopiston suomen kielen professori Kaisa Häkkinen, jonka kynästä on
lähtenyt muun muassa mittava tutkimus Agricolasta nykykieleen. Agricolan elämänvaiheista ovat nykykaudella kirjoittaneet seikkaperäisimmin Kari Tarkiainen ja Simo Heininen.
I niin kuin Iivana
Iivana IV Vasiljevitsh Julma oli tsaarina juuri
silloin, kun Agricola teki kohtalokkaaksi
kääntyneen rauhanneuvottelumatkansa Moskovaan; hän menehtyi sairauteen paluumatkalla Kuolemajärvellä Karjalan kannaksella 9.
huhtikuuta 1557. Iivana Julman ja Agricolan
kohtaamista on luovasti käsitellyt Paavo
Haavikko näytelmässään Agricola ja kettu,
joka juhlavuonna esitetään Turun kaupunginteatterissa lukudraamana.
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J niin kuin Jauhiainen
Kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen suunnittelema Agricolan muistomerkki paljastettiin 1952
Turun tuomiokirkon kupeella, Unikankareen
kummulla. Koska Agricolasta ei ole säilynyt
alkuperäistä piirroskuvaa, Jauhiainen käytti
kasvojen mallina omia piirteitään. Agricolan
patsas lukeutuu pysyvästi Turun kuuluisimpiin maamerkkeihin.
K niin kuin Kristian
Birgitta Olavintyttären ja Mikael Agricolan
poika Kristian syntyi Turussa joulukuussa
1550; hän oli pariskunnan ainut lapsi. Kristian Agricola valittiin kirkolliseen virkaan Suomenlahden toiselle puolen: Tallinnan ja
Haapsalun piispaksi. Hän ehti aateloituna
työskennellä virolaisessa tehtävässään vain
lyhyehkön aikaa ennen varhaista kuolemaansa.

Q niin kuin quin
Q-kirjain kuului vielä Agricolan käyttämään
aakkostoon, vaikka se ei luonnollisestikaan
ollut hänen tiheimmin viljelemiään kirjaimia.
Ironian tajuaan Agricola esitteli q-kirjaimen
sisältävässä virkkeessä Rucouskirian esipuheessa, jossa hän kehotti: ”Ele polghe kiria
quin sica, / waicka henes on wehe wica.”
R niin kuin Rucouskiria
Tukholmassa 1544 painettua Rucouskiriaa
on usein luonnehdittu Agricolan omintakeisimpiin kuuluvaksi teokseksi. Kirja jakautuu
kolmia: raamatullisiin rukouksiin, liturgisiin
rukouksiin ja rukouksiin yksityistä hartautta
varten. Rucouskirian avaa kalenteriosasto.

L niin kuin Luther
Uskonpuhdistaja Martti Luther oli Agricolan
keskeisin oppi-isä - Erasmus Rotterdamilaista unohtamatta. Wittenbergin-vuosinaan
1536 - 1539 Agricola kuului Lutherin välittömään vaikutuspiiriin, ja läheisestä suhteesta
kertoo suosituskirje, jonka Luther laati Kustaa Vaasalle. Siinä hän toteaa Agricolasta,
että tämä on ”opiltaan, luonnonlahjoiltaan ja
tavoiltaan erinomainen” ja saattaa olla ”koeteltuna miehenä Sinun Majesteettisi valtakunnassa mitä suurimmaksi hyödyksi”.
M niin kuin Melanchthon
Lutherin läheinen työtoveri Philipp Melanchthon oli Agricolan tärkeimpiä opettajia opiskeluvuosina Wittenbergissä. Hän sai kunnianimen praeceptor Germaniae, Saksan opettaja. Agricolan Wittenbergin-kaudella Melanchthon luennoi muun muassa Demostheneesta, Euripideesta, Ovidiuksesta ja Aristoteleen etiikasta.
N niin kuin Nicolaus Magni
Ruotsalainen Nils Månsinpoika eli Nicolaus
Magni opiskeli Wittenbergissä Kustaa Vaasan
stipendiaattina samaan aikaan kuin Agricola
ja toimi myös kuninkaan asiamiehenä Saksassa. Agricola ystävystyi Nicolaus Magnin
kanssa, ja Nicolaus laati Agricolasta suosituskirjeen Kustaa Vaasalle.
O niin kuin Ovidius
Rooman kirjallisuuden merkittävimpiin kuuluneen runoilijan Ovidiuksen valitut puheet
sisältyvät sidokseen, jonka Agricola on merkinnyt ostaneensa Turussa 1532 kahdellatoista äyrillä. Ovidiuksen puheiden hankkiminen osoitti sekä Agricolan bibliofiilistä harrastuneisuutta että hänen haluaan perehtyä
antiikin maailmaan.
P niin kuin Pernaja
Agricola syntyi Pernajan pitäjän Torsbyn kylässä itäisellä Uudellamaalla vuoden 1510
tienoilla; tarkka vuosi on yhä selvittämättä.
Syntymäkylän talojen ja niiden asukkaiden
nimistä ei ole säilynyt tarkkoja tietoja tulevan uskonpuhdistajan syntymän ajoilta.
Torsbyssä oli 1500-luvun alussa kymmenkunta taloa.

W niin kuin Wittenberg
Elben varrella sijaitseva Wittenberg tunnetaan erityisesti Martti Lutherin kotikaupunkina, ja siitä muodostui yksi Agricolan elämän
tärkeimmistä kulttuurikeskuksista. Wittenbergin nähtävyyksiin kuuluvat Lutherin ja
Melanchthonin talot sekä vanha yliopistorakennus. Täällä Luther naulasi teesinsä linnankirkon oveen 1517.
X niin kuin xylografia
Xylografia eli puupiirrostaide eli huomattavinta kukoistuskauttaan juuri Agricolan opiskeluvuosien Wittenbergissä, jonka kaupunkinäkymiä aikakauden mestarien - muiden
muassa Lucas Cranach vanhemman ja nuoremman - puupiirrostaide tallensi; henkilöhistoriallisesti kuuluisimpia ovat ennen kaikkea Cranachien työt Agricolan oppi-isästä
Lutherista.
Y niin kuin yxiöinen wieras
Yxiöinen wieras on kenties yksi kiteytyneimmistä esimerkeistä, joka kertoo raamatunsuomentaja Agricolan napakasta kielentajusta. Poiminta on Jeremian kirjan suurta kuivuutta käsittelevästä luvusta; saman kohdan
(Jer. 14: 8) tuorein raamatunsuomennos ratkaisee näin: ”.. .vieras vaeltaja, joka vain
yhdeksi yöksi poikkeaa taloon...”

S niin kuin Särkilahti
Uranuurtajan asemastaan huolimatta Agricola ei ollut tyystin vailla edeltäjiä. Näistä mainittavin oli Pietari Särkilahti, jota piispainkronikka nimittää ”ensimmäiseksi wittenbergiläisten parvesta.” Särkilahti oli saanut vaikutteita sekä Erasmukselta että Lutherilta, ja
noin yhden vuoden hän ja Agricola vaikuttivat Turussa samanaikaisesti.
T niin kuin Turku
Agricola saapui Viipurista Turkuun 1528 ja
vietti Wittenbergin-vuosia lukuun ottamatta
Auran rannoilla koko loppuelämänsä. Agricola työskenteli aluksi muun muassa piispan
kirjurina ja kanslerina sekä Wittenberginvuosien jälkeen Turun koulumestarina, tuomiokapitulin jäsenenä ja lopulta piispana.
U niin kuin Uusi testamentti
Agricolan tärkeimpiin ja vaativimpiin töihin
kuulunut käännös Se Wsi Testamenti ilmestyi Tukholmassa - eli Stocholmis - painettuna
1548. Teos oli runsaasti kuvitettu 718-sivuinen laitos; virallisena kirkollisena kirjana se
jäi vaille kääntäjän nimeä - mutta sisälsi
maininnan ”tulkittu Somen Turws”.
V niin kuin Viipuri
Vaikka Viipurin-kausi jäi suhteellisen lyhyeksi
nuoren Agricolan elämässä, vuodet varhaisessa koulukaupungissa vaikuttivat osaltaan
ratkaisevasti hänen tuleviin valintoihinsa. Viipurin tuomiokirkon eteen pystytettiin turkulaissyntyisen Emil Wikströmin suunnittelema
Agricolan patsas 1908, mutta se tuhoutui
toisen maailmansodan vuosina; osajäljennös
löytyy Lahden Erkonpuistosta läheltä linjaautoasemaa.
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Z niin kuin Zebaoth
Agricola viljeli z-kirjainta muun muassa heprean kielen ”sotajoukkoja” tarkoittavassa nimityksessä, joka esiintyy Vanhassa testamentissa Jahven yhteydessä. Kristuksen
seurakuntaa vertauskuvallisesti tarkoittava
Siion esiintyy puolestaan Agricolan teksteissä
asussa Zion.
Å niin kuin Åberg
Västeråsilainen kirjastonhoitaja Åke Åberg
kuuluu Agricolan elämänvaiheiden ja niiden
jälkiselvittelyn valtaisan ihmisgallerian erikoisiin sivuhenkilöihin. Yhdessä kollegansa
kanssa Åberg löysi 1966 Västeråsin hiippakuntakirjastosta vanhan pergamenttiniteen,
joka sisälsi muun muassa Agricolan aapisen
loppuarkin. Löytöä esitteli kielentutkija Martti
Rapola tuoreeltaan Virittäjän palstoilla.
Ä niin kuin Äinemöinen
Agricolan laatimassa varhaiskantaisten jumalien luettelossa Äinemöinen on vedenjumala,
inhimillinen sankari ja virsiseppä. Suomalaisen uskontotieteen varhainen turkulainen
klassikko Uno Harva totesi Agricolan jumalainluettelosta, että kommentoitu lista ”sai
niin suurta huomiota osakseen, että sitä tulkittiin vieraille kielille”.
Ö niin kuin öö - eli yö
Kun selailee puhelinluetteloa muistuttavaa
muhkeaa teosta Index Agricolaensis, huomaa, että ö-alkuisia sanoja Agricolalla ei
esiinny järin paljon - jonkin verran kuitenkin.
Agricolan kootut teokset saatiin lävistetyksi
reikäkortteihin 1975. Esimerkiksi Rucouskirian esipuheen ilmaus ”joka päivä ja joka yö”
kuuluu Agricolan kielellä: ”Ioca peiue, / ia
mös ioca öö. ”
Agricola 2007 – juhlavuoden ohjelma löytyy
Turun ylipoiston sivuilta
www.utu.fi/agricola2007/tapahtumat/
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Suomi-koulujen opettajat koolla
Helsingissä
Thessalonikin Suomi-koulun opettajat Riitta
Douhaniaris ja Marjut Katoniemi-Kutsuridis
osallistuivat maailmalla toimivien Suomi-kouluopettajien vuosittaiseen koulutustapahtumaan elokuisessa Helsingissä.
Koulutuspäivien, 1.-3.8.2007, teemaksi oli
valittu “Suomen arkea ja juhlaa”.
Opetusministeriön ja opetushallituksen asiantuntijat luennoitsivat opetusalan uusimmista tuulista ja tutkimustuloksista. Edelleen
Suomessa toimivia opettajia oli paikalla kertomassa työstään ja he antoivat runsaasti
ideoita kaikkien paikalla olevien opetustyön
suunnitteluun ja toteuttamiseen maailmalla
toimivissa Suomi-kouluissa.
Koulutuspäivien ohjelmassa oli ns. Mediapäivä, jolloin opettajakunta tutustui Yleisradion
tiloihin Länsi-Pasilassa. Toimittaja Jaana Sormunen kollegoineen esittelivät YLE:n Isoa
Pajaa ja sen auditoriossa koko joukko seurasi mielenkiinnolla Ylen roolia media-kasvattajana. Ohjelmapäällikkö Heikki Vuohelainen,
Radio Peilistä luennoi ulkosuomalaisten Ylen
ohjelmatarjonnassa. Maailmalla asustavien
ulkosuomalaisten mahdollisuus seurata radiolähetyksiä on erittäin tärkeää ja ulkomaan
lähetyspalvelun supistamispäätös v.2006 lopussa ei ollut yleisön mieleen. Heikki Vuohelainen toi esille myös seikat radiolähetysten
musiikkitarjonnan suhteen, sillä Suomessa
levitystä valvoo tarkkaan Teosto ja Gramex
tekijänoikeusrajoitukset.
Toimittaja Anu Heikkinen, Ylen kulttuuriosastolta johdatteli opettajat Agricola-juhlavuoden ohjelmaan, jota on runsaasti erimuotoisina lähetyksinä Ylen tuotannossa. Yle Teema-kanavalla voidaan seurata ”Sanakirja” –
ohjelmaa, jossa sanan ammattilaiset kertovat persoonallisella tavalla tärkeistä sanoista.
Edelleen monimediatoimittaja Heidi Brucker
opasti kuulijoita suomen kielen verkkopalveluista ja esitteli uusia tuulia Ylen kannalta.
Vastaavasti toimittaja Tuula Rajavaara kartoitti oppimista ja kokeilun iloa mediakompassin kuvakoulun kautta. Mediakompassi
on Yleisradion kolmen vuoden mediakasvatuksellinen kokonaisuus televisiossa ja verkossa.
Yhteistyössä YLE ja Opetushallitus ovat toteuttaneet opettaja.tv:n, joka tekee opettajan elämän helpommaksi. Opettaja.tv tukee
täydennyskoulutusta ja tarjoaa uusia vaihtoehtoja. Elokuussa 2007 opettaja.tv aukeaa
televisiossa ja useimmat ohjelmat ovat katsottavissa syksystä lähtien myös netissä missä ja milloin vain. www.opettaja.tv
Median parista opettajat siirtyivät takaisin
Opetushallituksen Väistötiloihin jatkamaan
koulutustapaamista. Keskusteltiin Mediamuffinssi-hankkeesta kouluttaja Anu Ruhalan
johdatuksella.
Projektipäällikkö Johanna Kartio esitteli selkokielistä julkaisutoimintaa ja selkomateriaalia. Suomi-Seuran 80-vuotisesta taipaleesta
ja juhlavuodesta oli paikan päällä kertomassa toiminnanjohtaja Paula Selenius.
Edelleen opettajille esiteltiin Kotiperuskoulua
ja Kesälukioseuran toimintaa. Vantaan kaupunginkirjaston aluekirjastonjohtaja Anja
Haanpää valotti HelMa:sta, joka on erikoiskirjastopalvelua maailmalla. Lehtori Maarit

Berg kuvaili kuulijoille paluumuuttajan Suomea ja suomea. Opetusneuvos Paula Mattila
kertoili kestävästä hallinnosta Suomi-koulujen suhteen. Suomi-koulujen tuki ry esittäytyi puheenjohtaja Maila Eichhornin puheessa
ja tuki ry:n vuosikokous pidettiin koulutuspäivien lopussa.
Agricola-vuoden kunniaksi opettajille oli järjestetty Agricola-henkinen ilta romanttisessa
Villa Kivessä avian Töölönlahden rantamaisemissa. Paikalla oli prof. Simo Heininen kertomassa Agricola-tutkimuksestaan ja uudesta
kirjastaan Mikael Agricola. Elämä ja teokset
(Edita, 2007). Illan aikana oli tarjoilua keskiajan tapaan ja runsaasti yhteislaulua.
Koulutuspäivien anti oli hieno kokemus ja
mikä parasta – maailmalla asustavat Suomikoulujen opettajat solmivat monia uusia ystävyyssuhteita kollegoidensa parista. Oli ihan
haikea erota uusista ystävistä, mutta toivoa
on, että ensi vuonna taas tavataan samoissa
merkeissä koulutuspäivillä!
Thessalonikin Suomi-koulun opettajat haluavat kiittää lämpimästi kaikkia koulutuspäivien suunnittelijoita ja toteuttajia tapahtumasta.
Toivotamme kaikille maailmalla toimivien
Suomi-koulujen opettajille antoisaa syyslukukautta ja pidetään yhteyttä!

Riitta Douhaniaris
Marjut Katoniemi-Kutsuridis
Lisätietoja tekstissä mainituista aiheista:
www.yle.fi/agricola
www.yle.fi/easyfinnish
www.yle.fi/supisuomea
www.yle.fi/ykitreenit
www.yle.fi/oppiminen
www.yle.fi/mediakompassi
www.yle.fi/ulkomailla
www.opettaja.tv
Suomi 90 - juhlavuosi

(www.suomi90.fi)

SuomiAreenassa puhuttiin ulkosuomalaisuudesta (Suomen Sillan Uutisviikko 30/2007)
MTV3:n ja Porin kaupungin järjestämä SuomiAreena-keskustelutapahtuma keräsi paikalle mm. kymmeniä kansanedustajia ja työmarkkinapolitiikan johtoa.
Kolmen päivän aikana tapahtumassa järjestettiin yli 40 keskustelutilaisuutta, joissa keskustelijoita oli runsaat 150. Tapahtuman
tunnetuimpia kansainvälisiä nimiä olivat Euroopan Keskuspankin pääjohtaja Jean-Claude Trichet ja Federal Reserve Bank Kansas
of Cityn special advisor Craig S. Hakkio. Kotimaasta paikalla oli mm. seitsemän ministeriä, 40 kansanedustajaa ja koko työmarkkinapolitiikan johto Akavaa lukuun ottamatta.
SuomiAreenan keskustelutilaisuuksien aiheet
vaihtelivat ulkosuomalaisista vammaisten ihmisoikeuksiin, nuorten äänestämisestä Itämeren suojeluun, lähidemokratiasta ihmisoikeuspeliin sekä onnellisuudesta globaaliin rahatalouteen. Tapahtuman järjestämiseen
osallistuivat Porin kaupunki, Suomen pankki,
MTV3, SAK, EK ja Suomen itsenäisyyden 90vuotisvaltuuskunta.
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IMEROS-Vaasan seudun Kreikan ystävät ry. 25-vuotta

(Teksti muokattu yhdistyksen historiikista)

IMEROS-Vaasan seudun Kreikan ystävät ry.
Vietti 25-vuotisjuhlia elokuun 18. päivä.
Kaikki alkoi keväällä 1982 perinteisistä nyyttikesteistä, jotka järjestimme englantilaisen
Gerald Porterin kotona. Gerald oli ennen
Suomeen muuttoaan ehtinyt opiskella Ateenan yliopistossa kreikan kulttuuria ja kieltä.
Nyyttikesteillä saatiin idea perustaa SuomiKreikka yhdistyksen Vaasaan. Yhdistyksen
perustavaa kokousta valmisteleva kokous pidettiin siis tuolloin Geraldin luona 13.4.1982.
Kukaan ei vielä tiennyt miten toiminta jatkossa muotoutuisi, kova halu ja into toimia
yhdessä riittivät alussa. Yhdistyksen avulla
haluttiin saada enemmän tietoa Kreikasta
sekä kreikkalaisesta ruoka- ja muusta kulttuurista, kirjallisuudesta jne. sekä tavata
hengenheimolaisia, joiden kanssa vaihtaa
kokemuksia. Osaa kiinnosti myös kreikkalaisten elämä Suomessa ja tänne sopeutuminen.
Ensimmäisen toimintavuoden päättyessä yhdistyksen jäsenmäärä oli 74, oli käynnistetty
yhdistyksen jäsenten tuella kreikan kielen
kurssi Vaasan työväenopistossa ja innolla
suunniteltiin tanssiryhmääkin, joka perustettiin seuraavana vuonna eli 1983. Ryhmän nimeksi tuli ”Kamàki”.
IMEROS-Vaasan seudun Kreikan ystävät ry.
avusti Kalamatan maanjäristyksen uhreja
Punaisen Ristin kautta 80-luvun loppupuolella ja lahjoittivat laatikollisen kirjoja Kuopion
yhdistyksen jäsenten kautta Pohjois-Kreikan
Suomi-Seuralle muutama vuosi sitten.
Yhdistyksen talouden turvaamiseksi se on
peritty jäsenmaksua, sekä hankkinut kurssi-,
myyjäis- että mainostuloja ja saanut toiminta-avustuksia kulttuurilautakunnalta ja Suomi-Kreikka yhdistysten liitolta. Parhaimpina
yhdistyksen jäsenmäärä oli lähes 200, nykyisin se on vakiintunut noin puoleen sataan.
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Suomalaissyntyinen Tsurunen uudelleen Japanin ylähuoneeseen

(Helsingin Sanomat 30.7.2007)

Suomalaissyntyinen Marutei Tsurunen valittiin uudelleen Japanin parlamenttiin sunnuntain vaaleissa huomattavalla äänisaaliilla.
Tsurunen uusi paikkansa ylähuoneessa saatuaan 241 000 ääntä, eli kuudenneksi eniten
omassa puolueessaan, vaalit voittaneessa
Japanin demokraattisessa puolueessa.
"Olen enemmän kuin tyytyväinen. Äänestäjät halusivat minut uudelleen kuudeksi vuodeksi, ja meistä tuli suurin puolue ylähuoneessa", Tsurunen sanoi maanantaina puhelimitse kotoaan Tokiosta.
Tsurunen on entinen suomalainen Martti Turunen. Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva mies
lähti Japaniin lähetyssaarnaajaksi 1967 ja sai
myöhemmin maan kansalaisuuden ja muutti
nimensä.
Vuonna 2002 Tsurusesta tuli ensimmäinen
länsimaalaistaustainen jäsen Japanin parlamentissa, kun hän pääsi ylähuoneeseen va
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rapaikalta. Silloin hän sai 160 000 ääntä, eli
näissä vaaleissa kannatus oli selvästi suurempi.
Tsurunen kertoi keskittyvänsä parlamentissa
kolmeen asiaan: luomuviljelyn edistämiseen,
opetusjärjestelmän uudistamiseen ja ympäristönsuojeluun. Tsurusen ajamana Japanissa hyväksyttiin ensimmäinen luomulaki viime
joulukuussa.
"Se oli kauteni suurin saavutus. Sitä oli hyvin
vaikea saada läpi, etenkin koska olemme oppositiopuolue", Tsurunen sanoi sujuvasti
suomeksi.
Vaalit toivat murskatappion hallitsevalle liberaalidemokraattiselle puolueelle (LDP). Pääministeri Shinzo Abe sanoi silti jatkavansa
tehtävässään. LDP:llä on yhä hallussaan
kaksikamarisen parlamentin alahuone.
Tsurunen uskoo, että demokraattinen puolue pystyy ennen pitkää kuitenkin pakottamaan Aben ennenaikaisiin alahuoneen vaaleihin.
"Tuskin hän pystyy pitämään asemaansa.
Hän on jo menettänyt kansan luottamuksen."
Nyt alkava uusi kausi parlamentissa jää 67vuotiaalle Tsuruselle viimeiseksi ikärajoitteiden vuoksi. Tsurunen sai Japanin kansalaisuuden 1979 ja joutui silloin luopumaan
Suomen passista. Entisessä kotimaassaan
hän lomailee yhä kerran vuodessa.
Ryhmäkannelaki voimaan 1. lokakuuta

(Talouslehti.com 26.9.2007)

Ryhmäkanteen nostaminen tulee mahdolliseksi kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riidoissa 1. lokakuuta lähtien. Uudistuksella saatetaan oikeusjärjestelmän piiriin
sellaiset suurta joukkoa koskevat oikeudenkäyntikelpoiset vaatimukset, joita nykyisin ei
viedä tuomioistuimen tutkittavaksi esimerkiksi kustannusten vuoksi.
Asian käsittely ryhmäkanteena edellyttää, että usealla henkilöllä on samaa vastaajaa
koskeva vaatimus, joka perustuu samoihin
tai samankaltaisiin seikkoihin. Kuluttaja-asiamies nostaa ryhmäkanteen ja toimii ryhmän
edustajana. Oikeudenkäyntikulut eivät tule
ryhmän jäsenten maksettaviksi, vaan ne
maksaa joko kantaja eli kuluttaja-asiamies
tai vastaaja.
Ryhmäkanne on mahdollinen esimerkiksi kulutustavaran virhettä tai sopimusehtojen tulkintaa koskevissa riidoissa. Myös sijoitustuotteiden ja vakuutusten, esimerkiksi eläkevakuutusten, säästöhenkivakuutusten ja rahasto-osuuksien myyntiä ja markkinointia
koskevat kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan
väliset riidat kuuluvat lain soveltamisalaan.
Ryhmäkanteiden käsittely keskitetään Turun,
Vaasan, Kuopion, Helsingin, Lahden ja Oulun
käräjäoikeuksiin.
Myös uudet oikeudenkäynnin julkisuuslait tulevat voimaan
Lokakuun alusta lähtien tulevat voimaan
myös uudet lait oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa sekä hallintotuomioistuimissa. Lait lisäävät tuomioistuimen harkintavaltaa oikeudenkäyntiasiakirjojen ja käsittelyn julkisuuden suhteen erityisesti yleisissä tuomioistuimissa.
Uutta on, että yleisten tuomioistuinten on
laadittava julkinen seloste salassa pidettä-

västä ratkaisusta, jos asia on yhteiskunnallisesti merkittävä tai se on herättänyt huomattavaa kiinnostusta.
EUROOPAN UNIONI

(europa.eu.int)

Portugali ottaa EU-ohjat

(Taloussanomat 1.7.2007)
Portugali on ottanut Euroopan unionin puheenjohtajuuden seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Sillä on kova tehtävä jatkaa Saksan
keskeneräistä työtä Euroopan perussopimuksen eli EU:n uudistuksen läpiviennistä. Uutuutena Portugali aikoo tiivistää EU:n suhteita Afrikkaan ja Brasiliaan.
Puheenjohtajuus on Portugalille kolmas. Se
tuli EU:n jäseneksi samaan aikaan naapurinsa Espanjan kanssa vuonna 1986. Tuolloinen
Euroopan köyhäintalo on saanut parin vuosikymmenen jäsenyytensä aikana EU:sta tukea ainakin 48 miljardia euroa. Silti se on
pysynyt vanhojen EU-maiden köyhimpänä.
Portugalin puheenjohtajuutta siivittää, että
EU-komission puheenjohtaja José Manuel
Barroso on myös portugalilainen. Aiemmat
puheenjohtajuuskautensa Portugali veti alhaisella profiililla, mutta tehokkaasti.
Samanlaista tyyliä antaa odottaa pääministeri José Sócratesin kommentti, jossa hän teilasi, että Puolan vaatimus hankalasti sovitun
EU:n perussopimuksen "lisäselvittelyistä"
täytyy olla väärinkäsitys.
Socrates toivoo, että lokakuun 18. päivän
huippukokouksessa voitaisiin sopia uudesta
perussopimuksesta.
Entinen siirtomaavalta järjestää jo keskiviikkona Lissabonissa EU:n ja Brasilian huippukokouksen eli tuo kehään maailman suurimman portugalinkielisen maan. Tavoitteena
on sopia strateginen yhteistyösopimus, jollaisen EU on jo solminut Venäjän, Kiinan ja
Intian kanssa.
Joulukuussa Portugali järjestää Lissabonissa
EU:n ja Afrikan huippukokouksen, jossa yritetään edistää alueiden taloudellista yhteistyötä ja ratkoa hankalaa maahanmuutto-ongelmaa.
EU:n Venäjä-suhteet työllistävät Portugalia
edelleen vuoden loppuun saakka. Ensi vuoden alusta EU:n viestikapulan ottaa vietäväkseen uusi jäsenmaa Slovenia.
EU perustaa YouTube-kanavan

(Digitoday 30.6.2007)

Euroopan komissio perustaa YouTube-videopalveluun EUTube-nimisen videokanavan.
Kanavalla julkaistaan uutisia ja muita videoleikkeitä EU:n toiminnasta.
Kanavan tarkoituksena on lisätä YouTuben
käyttäjien tietoa EU:n toiminnasta ohjaamalla heitä näkemään sellaistakin tietoa, jota he
eivät hakeneetkaan. Kun käyttäjä klikkaa kanavalla olevaa videolinkkiä, hänelle tarjotaan
nähtäväksi muitakin videoita, kertoi Mikolaj
Dowgielewicz EU-komissiosta IDG Newsille.
EUTubessa käyttäjät voivat YouTuben tavoin
kommentoida videoita. Kanavan perustaminen ei aiheuta EU:lle kustannuksia.
www.youtube.com/EUTube
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Operaattorit ottaneet käyttöön uudet EUhinnat (Suomi.fi 13.9.2007)
Suomessa toimivat matkapuhelinoperaattorit
ovat ottaneet käyttöön kansainvälistä verkkovierailua eli roamingia koskevan yhtenäisen hinnoittelumallin, Viestintävirasto kertoo.
Uudet eurotariffit alentavat matkailijoiden
soittamien puheluiden hintoja EU-maiden
alueella.
Viestintävirasto seuraa operaattorien eurotariffien käyttöönottoa ja asiakastiedottamista.
Myös eurooppalaisten viestintäviranomaisten
yhteistyöelin seuraa tilannetta.
Uusien hintojen taustalla on EU:n ulkomaanpuheluita sääntelevä asetus. Asetuksessa
määrätään hintakatot yhdestä EU-maasta
toiseen soitettaville matkapuheluille tai puhelun vastaanottamiselle.
EU-parlamentti perää selkeyttä lentolippujen
hinnoitteluun (Helsingin Sanomat 11.7.2007)
EU-parlamentti kaipaa suurempaa avoimuutta lentolippujen hinnoitteluun. Parlamentti
paheksuu mietinnössään lentoyhtiöiden tapaa jättää julkaistuista hinnoista pois verot,
maksut ja palkkiot.
Parlamentti otti kantaa komission ehdotukseen, jonka tarkoituksena on uudistaa lentoliikennettä koskevaa lainsäädäntöpakettia.
Komissio esittää siinä selvempää hinnoittelua, mutta parlamentti kaipasi vielä pitemmälle menevää tarkennusta.
Parlamentin hyväksymässä mietinnössä vaaditaan myös, että lentokentän tai lentokoneen turvatoimista johtuvat lisämaksut pitää
ilmoittaa lipussa erikseen tai ilmoittaa matkustajalle, jos ne sisällytetään lentolipun hintaan.
Turvallisuusverot saavat kattaa vain turvatoimien kustannuksia, parlamentti katsoo.
Puolet suomalaisista aikoo äänestää varmasti Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa 2009 (Euroopan parlamentti, Suomen tie-

dotustoimisto 19.7.2007)

Mielipidetutkimuksen mukaan useampi kuin
kaksi kolmesta arvostaa mahdollisuutta vaikuttaa äänestämällä Euroopan parlamentin
vaaleissa.
Valtaosa suomalaisista pitää tärkeänä eduskuntavaaleissa äänestämistä (91 %) ja muiden ihmisten kanssa keskustelemista (90 %)
EU:ta koskevista asioista. Enemmän kuin
kaksi kolmesta (69 %) suomalaisesta kokee
Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämisen henkilökohtaisesti tärkeäksi tavaksi vaikuttaa.
Suomalaisten äänestysaikomus Euroopan
parlamentin vaaleissa vuonna 2009 samalla
tasolla kuin vuonna 2003
Puolet suomalaisista (51 %) on jo varma äänestämisestään seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa 2009. Eläkeikää lähestyvät (50-64-vuotiaat) aikovat äänestää muita ikäryhmiä varmemmin.
Tulos on samaa tasoa kuin aiemmin toteutetussa tutkimuksessa vuonna 2003 ennen
vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaaleja.
Äänestysvilkkaus Suomessa vuoden 2004
vaaleissa oli 41,1% (EU:n keskiarvo 45,5 %)
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ja nousi noin kymmenen prosenttiyksikköä
vuoden 1999 vaaleihin verrattuna.
"Tutkimus lupaa hyvää myös vuodelle 2009,
mutta erityisesti nuorten kohdalla on vielä
tehtävä töitä heidän saamisekseen uurnille.
Hyvä äänestysvilkkaus parantaa Suomen ja
suomalaisten meppien toimintamahdollisuuksia EU:ssa", Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen kommentoi tulosta.
TNS Gallup Oy on toteuttanut mielipidetutkimuksen Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston ja MTV3 uutisten toimeksiannosta Vastaukset on kerätty puhelinhaastatteluina 2. - 12.5.2007. Haastatteluja tehtiin
yhteensä 1000. Mielipidetutkimuksen luottamusväli on kolme prosenttiyksikköä.
EU suunnittelee yhteistä työlupaa korkeasti
koulutetuille maahanmuuttajille

(Helsingin Sanomat 30.7.2007)

Euroopan unioni aikoo aloittaa tositoimet
työvoimapulan torjumiseksi syksyllä, kun komissio antaa laillista maahanmuuttoa koskevan esityksen. Tarkoitus on luoda EU-maille
yhteiset toimintatavat laillisen maahanmuuton järjestämiseksi. Nykyään jokainen maa
vastaa itse maahanmuuttoasioista.
EU:lla on halu houkutella ennen kaikkea
koulutettua työvoimaa kolmansista maista.
Eurooppa tarvitsee työntekijöitä, sillä väestö
vanhenee ja syntyvyys alenee.
EU:n sisäasioista vastaava komissaari Franco
Frattini sanoi nettilehti EU-Observerin haastattelussa perjantaina, että EU suunnittelee
yhteistä työlupaa, blue cardia, EU-maiden ulkopuolelta tuleville maahanmuuttajille. "Sinisen kortin" saisi vain korkeasti koulutettu
maahanmuuttaja.
Kortin haltijalla olisi lupa työskennellä ja asua EU-maissa. Lupa ei kuitenkaan olisi pysyvä.
Blue card on todennäköisesti vasta luonnosteluasteella, sillä komissio ei ole antanut siitä
esitystä jäsenmaille. EU-Observerin mukaan
blue card sallisi korkeasti koulutetun maahanmuuttajan työskennellä joitain vuosia
EU-alueella. Työskenneltyään tietyn ajan yhdessä EU-maassa hän voisi siirtyä toiseen
EU-maahan ilman uutta lupahakemusta.
Työpaikka pitäisi kuitenkin olla tiedossa.
Blue card ei olisi samanlainen kuin Yhdysvalloissa käytössä oleva green card, joka antaa
haltijalleen pysyvän oleskelu- ja työluvan.
Siitä, kuinka moneksi vuodeksi blue cardilla
pääsisi tekemään töitä EU:ssa, ei ole vielä
tietoa.
"Ei ole tietoa, keitä se koskee ja mitä se pitää sisällään. Vasta kun on esitys, otamme
siihen kantaa", sanoo hallitusneuvos Eero
Koskenniemi sisäministeriön ulkomaalaisosastolta.
Sekä sisä- että työministeriölle yllätyksenä
tullut blue card -ehdotus on Koskenniemen
mukaan kuitenkin looginen jatko EU:n maahanmuuttosuunnitelmille.
"Komissio on jo aiemmin ilmaissut halunsa
taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan ja
edistää laillista maahanmuuttoa", Koskenniemi sanoo.

EU:n parlamentti haluaa kumota lentokoneiden nestekiellon

(Helsingin Sanomat 5.9.2007)

Euroopan parlamentti haluaa kumota säädöksen, jonka mukaan lentokoneisiin saa
viedä nesteitä vain tiukkoja rajoituksia noudattaen.
Parlamentin mukaan säädös on liian tiukka
ottaen huomioon sen tuomat hyödyt. Viime
syksynä voimaan tullut säädös aiheuttaa lisäkustannuksia ja viivytyksiä.
EU-maat päättivät rajoittaa nesteiden tuomista lentokoneisiin, koska terroristijoukko
suunnitteli käyttävänsä nestemäisiä räjähteitä Lontoon Heathrow'lta lähtevillä lennoilla
elokuussa 2006.
Parlamentin keskiviikkona Strasbourgissa tekemä päätös on poliittinen kannanotto, joka
ei tule sellaisenaan voimaan. Säädöksen kumoamiseen tarvitaan EU-maiden päätös. Komissiossa on harkittu, että nestesäädöksiä
saatettaisiin lieventää.
Toistaiseksi lentomatkustaja saa viedä koneeseen pienen muovipussin, jossa on korkeintaan kymmenen nestepulloa tai -tuubia.
Kunkin enimmäiskoko on enintään kymmenen senttilitraa. Ruumaan menevään matkalaukkuun nesteitä saa pakata entiseen tapaan.
Lentokentän turvatarkastuksen jälkeen nesteitä saa ostaa vapaasti.
"Parlamentissa toimii lapsikaappausten sovittelija" (Euroopan parlamentti, Suomen tiedo-

tustoimisto 17.8.2007)

Vanhempien tekemien kansainvälisten lapsikaappausten sovittelija on toiminut Euroopan parlamentissa vuodesta 1987. Sovittelija
auttaa eri kansallisuutta olevien henkilöiden
liitossa syntyneitä lapsia, jotka toinen vanhemmista on kaapannut eron jälkeen. Vuonna 2004 EP:n sovittelijaksi nimitettiin saksalainen Evelyne Gebhardt (PES).
Sovittelija pyrkii saamaan aikaan vapaaehtoisen sopimuksen lapsen kaapanneen vanhemman ja toisen vanhemman välille.
Lapsen tai lasten etu on aina etusijalla. Sovittelua voi pyytää kumpi tahansa vanhemmista.
Sovittelijaan voi ottaa yhteyttä esimerkiksi
sähköpostitse:
MediationChildAbduct@europarl.europa.eu
Alla olevasta linkistä löytyy lisää tietoa sovittelijan roolista, sovellettavista säädöksistä ja
sopimuksista sekä esimerkkitapaus.
Lisätietoja lapsikaappausten sovittelijasta:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/p
ublic/staticDisplay.do?language=FI&id=154
Testamenttirekisteri suunnitteilla Euroopan
unioniin (Kauppalehti 11.7.2007)
Euroopan unioniin suunnitellaan yhteistä testamenttirekisteriä, kirjoittaa Aamulehti. Rekisteri tulisi käyttöön ensi vuosikymmenen
alussa.
Tällä hetkellä testamentteja ei säilötä keskitetysti mihinkään, minkä vuoksi niitä katoaa
ja löytyy oudoista paikoista myös vanhentuneina. Aamulehden mukaan testamenttirekisteri voisi poistaa tällaiset ongelmat. Rekis
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Hätänumero 112 kaikkialla EU:ssa
Matkailun jatkuvasti lisääntyessä on hyvä tietää, että hätäpalvelut tavoittaa
kaikkialla EU:ssa samasta hätänumerosta. Jokainen sekunti on tärkeä hätätilanteessa, olipa kysymys aivohalvauksesta,
auto-onnettomuudesta tai puukotuksesta. Mitä nopeammin apu on saatavissa,
sitä parempi.
Hätänumerosta 112 tavoittaa tavallisella
puhelimella tai matkapuhelimella kaikkialla Euroopassa hätäkeskuksen, joka joko vastaanottaa hätäilmoituksen välittömästi tai siirtää puhelun tarvittavaan hätäpalveluun. Kummassakin tapauksessa
apua saa samalla tavoin kuin kansallisesta hätänumerosta, jos sellainen on
vielä käytössä.
Parhaillaan pyritään varmistamaan, että
kaikki hätäkeskukset pystyvät vastaanottamaan suuren määrän puheluja: hätänumeroon tulee EU:ssa vuosittain 100
miljoonaa soittoa kiireellistä hoitoa vaativan sairaustapauksen vuoksi. Kunkin
maan hätäpalvelut (ambulanssi, palokunta, poliisi) on kytkettävä 112-hätäkeskukseen. Samoin on investoitava tekniikkaan, jonka avulla soittajat voidaan
paikallistaa täsmällisesti. Näin apu saadaan paikalle mahdollisimman nopeasti.
Kansalaisten olisi myös tunnettava hätänumero ja käytettävä sitä oikein. Nykyisin 60 prosenttia kaikista puheluista on
vääriä ilmoituksia. Tämä pidentää avun
saamiseen kuluvaa aikaa huomattavasti.
Lähivuosina tulee käyttöön uutta tekniikkaa, jonka avulla auto lähettää automaattisesti 112-hätäviestin onnettomuustilanteessa. EU pyrkii siihen, että
kaikissa uusissa autoissa olisi automaattinen hätäviestijärjestelmä vuodesta
2009 lähtien. Jotta järjestelmä toimisi,
hätäpalvelujen olisi pystyttävä vastaanottamaan ja käsittelemään auton sijaintia koskevat tiedot.
Palkaton harjoittelu
Euroopan parlamentissa
Euroopan parlamentti tarjoaa ylioppilaille tai vastaavan tutkinnon suorittaneille
nuorille mahdollisuuden palkattomaan
harjoitteluun. Harjoittelupaikat on varattu ensisijaisesti nuorille, joiden opintoihin kuuluu harjoittelu osana opintoja
esimerkiksi korkeakoulussa tai ylemmän
tason ammatillista koulutusta. Palkaton
harjoittelu kestää 1 - 4 kuukautta, mutta
poikkeuksetkin ovat tarvittaessa mahdollisia. Hakuaika 1.1.2008 alkavaan
harjoittelujaksoon päättyy 1.10.2007.
Hakemukset tehdään elektronisesti.
www.europarl.europa.eu/parliament/pu
blic/staticDisplay.do?id=147&pageRank
=3&language=FI
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terin ansiosta perittävän tahto myös toteutuisi nykyistä varmemmin.
Suomessa testamentteja tallentaisivat ja rekisteröisivät todennäköisesti maistraatit, kertoo uuden lain valmistelusta vastaava lainsäädäntöneuvos Markku Helin oikeusministeriöstä.
Suomessa todennäköisesti säilytettäisiin rekisteröinnin rinnalla myös mahdollisuus tehdä testamentti itse kotona tarkkojen muotomääräysten mukaan.
Esimerkiksi Tanskassa jo 95 prosenttia testamenteista on tallennettu rekisteriin. Tanskassa testamentin vahvistaa julkinen notaari.

tersin haltuunsa saamassa raportissa kuvaillaan.
Epätasa-arvoa aiheuttaa lasikatto, joka estää
naisten pääsyn korkeisiin asemiin. Naiset
myös työllistyvät huonommin palkattuihin
ammatteihin.
Raportin mukaan naisille maksetaan vähemmän, vaikka he ovat keskimäärin koulutetumpia. Liki 60 prosenttia yliopistosta valmistuneista on naisia.
Euroopan suurimmat palkkaepätasa-arvot
löytyvät Kyprokselta ja Virosta, jossa naiset
saavat peräti neljänneksen huonompaa palkkaa kuin miehet.

EU tavoitti USA:n ja Japanin laajakaistassa

Maltan ja Kyproksen eurojäsenyys varmistui

Suomessa laajakaistaliittymät kattavat 28
prosenttia kaikista nettiliittymistä, Ecta arvioi.
Euroopan haastajaoperaattorien liitto laskee,
että EU on saavuttanut laajakaistan levinneisyydessä Yhdysvallat ja Japanin. Liitto vertailee EU:n 19,9 prosentin levinneisyyttä
OECD:n joulukuussa ilmoittamiin Yhdysvaltain ja Japanin lukemiin, jotka olivat 19,6 ja
20,2 prosenttia.
Laajakaistaliittymien määrä kasvoi kuusitoista prosenttia 84 miljoonaan liittymään puolessa vuodessa aikavälillä loka-maaliskuu.
Suomessa kasvu oli alle kymmenen prosenttia.
Pisimmällä laajakaistan käyttöönotossa on
Hollanti 33 prosentillaan. Perässä tulevat
Tanska, Suomi ja Ruotsi, joissa kaikissa levinneisyys on yli 25 prosenttia. Suomen lukema oli 28 prosenttia.
Liiton mukaan laajakaistan leviäminen voidaan yhdistää yleistyvään toimintatapaan,
missä uudet tietoliikenneoperaattorit vuokraavat vanhoilta teleyhtiöiltä niin sanotun viimeisen mailin loppuasiakkaalle ja tarjoavat
omia laajakaistapalvelujaan kuluttajille. Tätä
kutsutaan nimellä local loop unbundling (liityntäjohtojen vuokrausvelvoite) ja se on
saanut vauhtia etenkin Britannian markkinoihin.
Vuokrausta kuitenkin tapahtuu varsin vähän
vielä monessa EU-maassa, ja Ecta toivookin
asiaan pikaista parannusta.

EU:n rahaministerit vahvistivat tiistaina virallisesti, että Malta ja Kypros ovat euroalueen
seuraavat uudet maat. Kypros ja Malta siirtyvät euroon ensi vuoden alussa.
Brysselissä kokoustaneet ministerit löivät samalla lukkoon myös vaihtokurssit, joilla Kyproksen ja Maltan valuutat siirtyvät euroon.
Yhden euron arvo on Kyproksen puntina
0,585274 ja Maltan liiroina 0,4293.
Kypros ja Malta liittyvät euroalueeseen ensimmäisten uusien EU-maiden joukossa.
Edelle ehti vain Slovenia, joka siirtyi euroon
tämän vuoden alussa. Ensi vuoden alusta
lähtien euro on 320 miljoonan eurooppalaisen oma valuutta 15:ssä eri EU-maassa.

Myös suomalaisten ansiot lisääntyvät vauhdilla. Tilastokeskuksen ansiotasoindeksistä
laskien ansiot ovat nousseet viidessä vuodessa 18 prosenttia. Indeksissä ei ole huomioitu ylitöitä eikä kertaluonteisia tuloja.
Palkkasumma puolestaan kasvoi vastaavana
aikana 26 prosenttia. Viime huhti–kesäkuussa palkkasumma oli 5,5 prosenttia isompi
kuin vuotta aiemmin. Palkkasummassa ovat
mukana esimerkiksi ylityökorvaukset.

TALOUSUUTISET

Kalleimmat kaupungit rankattu

(Digitoday 5.9.2007)

EU: Naiset tienaavat Suomessa yhä vähemmän kuin miehet

(Taloussanomat 18.7.2007)

Euroopan komission huomenna julkaistava
raportti kertoo, että eurooppalaisnaiset tienaavat 15 prosenttia vähemmän kuin miehet, kertoo Reuters.
Naisten ja miesten välinen palkkaero on komission mukaan Suomessa 20 prosenttia.
Vuonna 1996 se oli 17 prosenttia. Naisten ja
miesten välinen palkkaepätasa-arvo on siis
kasvanut 3 prosenttia.
Tutkituissa 27 maassa naisten keskimääräinen tuntipalkka oli 15 prosenttia pienempi
kuin miesten. Luvussa on kaksi prosenttia
parannusta verrattuna vuoteen 1995, jolloin
naiset tienasivat tunnissa 17 prosenttia vähemmän kuin miehet.
– Mikään ei viittaa siihen, että tämä ero olisi
kutistunut millään merkittävällä tavalla, Reu-

(Kauppalehti 10.7.2007)

Suomalaiset vaurastuvat hillitöntä tahtia

(Taloussanomat 17.9.2007)

Suomalaiset vaurastuvat henkeä salpaavalla
vauhdilla, vaikka asuntojen arvoa ei oteta
huomioon. Vaurautta kasvattavat hurjistuvat
ansiot ja paisuvat sijoitukset.
Kotitalouksilla oli vuoden 2002 lopussa varallisuutta Tilastokeskuksen mukaan 133,7 miljardin euron edestä, mutta vastaava luku oli
viime vuoden lopussa peräti 191,4 miljardia
euroa.
Myös tänä vuonna vauraus on lisääntynyt
kovaa tahtia, vaikka Tilastokeskuksella ei ole
tuoreita lukuja.
Varallisuuden kasvun jatkumisen voi päätellä
esimerkiksi pörssikurssien noususta. Helsingin pörssin yleisindeksi on noussut viime
vuoden lopusta viidenneksen.
Lisäksi talletusten määrä on kasvanut vuodenvaihteen jälkeen kovasti: Suomen Pankin
tilastojen mukaan talletuksia oli viime heinäkuun lopussa 60,1 miljardia euroa ja viime
vuodenvaihteessa 58,2 miljardia euroa.
Vuoden 2002 lopusta viime vuoden loppuun
suomalaisten omistamat pörssiosakkeet, rahasto-osuudet, noteerattomat osakkeet ja
vakuutussijoitukset lisäsivät arvoaan yhteensä yli 45 miljardin euron edestä.
Erityisen huimasti kasvoi rahastosijoitusten
arvo: 4,9 miljardista eurosta peräti 17,6 miljardiin euroon.
Talletusten arvo puolestaan nousi samaan
aikaan melkein kahdeksan miljardia euroa.
Varallisuuslaskelmissa eivät ole mukana
asunnot.
Kasvu johtuu paitsi osakkeiden arvonnoususta, myös sijoitusten kiihtymisestä.
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Lue ja katsele Euroopan parlamentin
uutiset netissä"
Euroopan parlamentti julkaisee päivittäin suomenkielisiä uutisia ja ajankohtaisia tausta-artikkeleita nettisivuillaan.
Lehdistösivuilla on monista aiheista lisätietoa suomeksi ja vielä enemmän englanniksi.
EP Live -sivuilta löytyy videoarkisto,
jonka kautta voi esimerkiksi katsella
aikaisempia täysistuntoja. Tärkeimmät
tapahtumat lähetetään myös suorana.
Tutustu palveluihin ja kysy lisää
tarvittaessa!
» Otsikot, ajankohtaista asiaa suomeksi:
www.europarl.europa.eu/news/public/d
efault_fi.htm
» EP Live: tutustu tarjontaan!:
www.europarl.europa.eu/eplive/public/d
efault_fi.htm

(Expatrium uutiskirje 2007/04)

Mercer Human Resource Consulting rankkaa
vuosittain suurkaupungit expatriaatin näkökulmasta niiden hintatasojen mukaan. Tänä
vuonna syynissä oli 143 kaupunkia kaikilla
mantereilla. Kaupunkeja vertailtiin yli 200
kriteerillä, joihin kuuluivat asuminen, liikenne, elintarvikkeet, vaatteet, kalustaminen ja
vapaa-aika.
Viimevuotisen katsauksen kallein kaupunki
oli Moskova, joka pitää edelleen ykkössijaa.
Perässä tulevat Lontoo, Soul, Tokio ja Hongkong. Ensimmäinen pohjoismaalainen kaupunki, Kööpenhamina, löytyy 6. sijalta. Helsinki on noussut viimevuotiselta 25. sijalta
sijalle 23. Hintojen nousu sekä valuuttojen
muutokset ovat tuntuneet erityisesti muun
muassa Amsterdamissa (nyt 25., viime
vuonna 41.), Madridissa (nyt 26., viime
vuonna 53.) ja Ateenassa (nyt 29., viime
vuonna 59.)
Lisää tietoa:
http://www.mercerhr.com/knowledgecenter/
reportsummary.jhtml/dynamic/idContent/10
95320
Suomalaisilla eniten palkallista lomaa

(Kauppalehti 21.6.2007)

Suomalaiset saavat viettää vuodessa eniten
palkallisia lomapäivä verrattuna 49 muuhun
maahan Mercer Human Resource Consultingin selvityksen mukaan, kertoo uutistoimisto
Bloomberg.
Selvityksessä on laskettu kokopäivätyöstä
kertyvien vuosilomapäivien vähimmäismäärä
ja kansallisten pyhäpäivien määrä yhteen.
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Suomi päihitti palkallisissa lomapäivissä esimerkiksi Ranskan. Suomalaiset viettävät
vuodessa yhteensä 44 palkallista lomapäivää, joista kansallisia vapaita on 14 päivää.
Ranskalaiset saavat vain 40 lomapäivää,
koska kansallisia pyhiä on neljä päivää vähemmän.
Ruotsiin verrattuna Suomessa pidetään vapaapäiviä reilustikin enemmän. Ruotsalainen
saa yhteensä 36 palkallista vapaapäivää,
joista kansallisia pyhiä on 11.
Virolaiset pitävät 38 päivää vapaata, briteille
taas maksetaan 28 päivän lomailusta. Japanilaisetkin saavat lepäillä jopa 35 päivää. Ahkerat kiinalaiset eivät ole ehtineet selvitykseen mukaan.
Palkallisista vapaista pääsee nauttimaan vähiten Philippiineillä ja Thaimaassa, joissa 19
vapaapäivää on palkallista. Varsinaisia lomapäiviä on vain muutama, sillä kyseisiin vapaisiin sisältyy Thaimaassa 13 kansallista pyhäpäivää ja Philippiineillä 14.
Välimerenmaiden sijoituksia
Maa
VuosiPyhälomapäivät
päivät
Kreikka
25
12
Kypros
21
15
Espanja
22
14
Portugali 22
12
Italia
20
11

Yhteensä
37
36
36
34
31

Nokia ostaa navigointiyhtiön jättisummalla

(Helsingin Sanomat 1.10.2007)

Nokia on panostanut palveluihin, joita voidaan käyttää matkapuhelimen kautta. Sen
N95-puhelin sisältää gps-paikantimen.
Nokia ostaa amerikkalaisen paikannusohjelmistoja ja karttoja tekevän Navteqin 5,7 miljardilla eurolla. Nokia maksaa kauppahinnan
osaksi käteisellä ja osaksi lainarahalla.
Nokian mukaan Navteq on johtava digitaalisten karttojen toimittaja autoteollisuudelle,
langattomiin navigointilaitteisiin sekä muun
muassa internetin karttapalveluihin.
Nokia on panostanut viime kuukausina voimakkaasti erilaisiin palveluihin, joita voidaan
käyttää matkapuhelimen kautta. Sen gpspaikantimen sisältävää N95-puhelinta myytiin vuoden toisella neljänneksellä 1,5 miljoonaa kappaletta.
Jos Navteqin osakkeenomistajat hyväksyvät
tarjotun hinnan, kaupasta tulee Suomen taloushistorian suurin.
Maanantaina julkistettu kauppahinta oli 78
dollaria osakkeelta eli lähes sama kuin Navteqin osakkeen hinta New Yorkin pörssissä
viime perjantaina. Yhtiön osake on kuitenkin
noussut voimakkaasti syyskuun aikana.
Navteq on hyvin kannattava yritys. Sen liikevaihto oli viime vuonna noin 415 miljoonaa
euroa, jolla se teki liki 80 miljoonaa euron
nettotuloksen.
Nokian osakekurssi lähti uutisen julkistamisen jälkeen yli kolmen prosentin alamäkeen.

kuun katsauskaudella. Nokian osakekurssi
lähti tulosjulkistuksen jälkeen yli seitsemän
prosentin nousuun.
Nokian osakekohtainen tulos ilman kertaeriä
oli 0,32 euroa, kun Kauppalehden ja SMEennustepalvelun 44 analyytikolta keräämän
tulosennusteen mediaani ja keskiarvo tulokseksi oli 0,29 euroa. Viime vuoden vastaavalla jaksolla tulos oli 0,23 euroa.
Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli
2.446 miljoonaa euroa, kun analyytikkoennusteiden mediaani oli 1.531 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin vastaavalla jaksolla kertymä oli 1 565 miljoonaa euroa.
Konsernin liikevaihto kasvoi jaksolla 12.587
miljoonaan euroon vertailujakson 9.813 miljoonasta eurosta. Analyytikkoennusteiden
mediaani oli hieman toteutunutta suurempi.
Nokia arvioi kännykkämarkkinaosuudekseen
38 prosenttia, kun analyytikkoennusteiden
mediaani oli 37,5 prosenttia. Viime vuoden
vastaavalla jaksolla osuus oli 34 prosenttia.
Nokian myymien matkapuhelinten keskihinta
oli katsauskaudella tasan 90 euroa, kun analyytikot odottivat 88,8 euron keskihintaa.
Tammi-maaliskuussa keskihinta oli 89 euroa
ja vuosi sitten huhti-kesäkuussa 102 euroa.
Nokia toimitti tilikvartaalin aikana 100,8 miljoonaa matkapuhelinta. Markkinoiden konsensusennuste oli 99,0 miljoonaa puhelinta,
ja vuosi sitten puhelimia myytiin 78,4 miljoonaa.
Nokian arvion mukaan matkapuhelinteollisuuden maailmanlaajuinen kappalemyynti oli
vuoden 2007 toisella neljänneksellä 262 miljoonaa kappaletta. Analyytikkojen arvio matkapuhelinten globaalista myynnistä huhti-kesäkuussa oli 264,7 miljoonaa kappaletta. Viime vuoden vastaavaan aikaan maailmalla
ostettiin yhteensä 230 miljoonaa matkapuhelinta.
Nokian markkinaosuus kasvoi ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna Euroopassa, Lähiidässä ja Afrikassa, Kiinassa sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueella ja vähemmässä määrin Latinalaisessa Amerikassa. Kiinan markkinaosuus pysyi viime vuoden vastaavan jakson tasolla. Nokian markkinaosuus PohjoisAmerikassa laski verrattuna sekä viime vuoden ajanvastaavaan jaksoon että ensimmäiseen neljännekseen.
Finnairin tulos parani roimasti

(Helsingin Sanomat 9.8.2007)
Finnairin tulos ennen veroja kymmenkertaistui huhti–kesäkuussa 34,4 miljoonaan. Viime
vuoden vastaavana aikana tulos jäi 3,3 miljoonaan. Yhtiön liikevaihto parani yhdeksän
prosenttia lähes 540 miljoonaan.
Finnairin kasvun veturina ovat Aasian-liikenne sekä sen jatkoyhteydet Euroopan-reiteille. Yhtiö arvioi Aasian liikenteen kasvavan
tänä vuonna vielä kolmanneksen ja Euroopan-liikenteen 15–20 prosenttia.
Finnair ennakoi, että lentoyhtiöiden hintakilpailu jatkuu kireänä.

Nokia hakkasi tulosennusteet

Suomen vienti ylsi ennätyslukemiin huhtikuussa (Helsingin Sanomat 2.7.2007)

Maailman suurin matkapuhelinvalmistaja Nokia ylitti tulosennusteet selvästi huhti-kesä-

Suomen viennin arvo nousi huhtikuussa kuuteen miljardiin euroon eli kaikkien aikojen
korkeimpaan kuukausiarvoon. Vientiä vauh-

(Kauppalehti 2.8.2007)

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

dittivat alus- ja porauslauttatoimitukset sekä
raudan, teräksen ja nikkelin vienti.
Yhdysvaltoihin vietiin huhtikuussa 586 miljoonan euron arvoinen risteilyalus ja 158
miljoonan euron arvosta porauslautan osia.
Perusmetallien vienti kasvoi siten 38 prosenttia.
Kaikkiaan lisäystä vuoden takaiseen tuli kuitenkin vain 8 prosenttia, sillä myös vuosi sitten huhtikuun vienti oli alustoimitusten ansiosta poikkeuksellisen korkealla tasolla.
Tuonti kasvoi yhdeksän prosenttia viime
vuoden huhtikuusta ja oli lähes 4,5 miljardia
euroa. EU-tuontia kasvattivat Tanska, Alankomaat ja Saksa. EU:n ulkopuolisista maista
tuonti Japanista ja USA:sta lisääntyi selvästi.
Sen sijaan Venäjän-tuonti jäi 15 prosenttia
viime vuoden huhtikuun tuonnista.
Nokia on arvokkain kännykkäbrändi

(IT Viikko 27.7.2007)

Nokian tuotemerkki on noussut markkinatutkimusyhtiö Interbranin mittauksessa maailman viidenneksi arvokkaimmaksi.
Nokian tuotemerkin arvo on Interbrandin arvion mukaan 33,7 miljardia dollaria.
Kymmenen arvokkaimman tuotemerkin joukossa Nokian arvo nousi viime vuodesta toiseksi eniten eli 12 prosenttia.
Autonvalmistaja Toyotan tuotemerkin arvo
kasvoi hieman Nokiaa enemmän 15 prosenttia. Toyota on Interbrandin listalla Nokian
jälkeen kuudentena.
Maailman arvokkain tuotemerkki on edelleen
virvoitusjuoma Coca-Cola, jonka arvo on
65,3 miljardia dollaria.
Toisena Interbradin listauksessa on ohjelmistoyhtiö Microsoft, kolmantena it-palveluyhtiö IBM, ja neljäntenä monialayhtiö General Electrics. Näiden kolmen yhtiön tuotemerkien arvo on vaihtelee 59 ja 52 miljardin
dollarin välillä.
Nokia on viiden arvokkaimman tuotemerkin
joukossa ainoa, joka on Yhdysvaltojen ulkopuolelta.
Nokian kilpailijoista Samsung on sijalla 21,
Motorola sijalla 77 ja LG sijalla 97. Eteläkorealaiset Samsung ja LG valmistavat useita
muitakin tuotteita kuin vain kännyköitä.
Nokia on jo muutaman vuoden ajan pyrkinyt
määrätietoisesti vahvistamaan tuotemerkkiään.
Esimerkiksi Aasian voimakkaasti kasvavilla
kännykkämarkkinoilla tuotemerkki on erittäin
tärkeä kilpailutekijä. Aasialaiset kuluttajat
ovat uskollisia valitsemilleen tuotemerkeille.
Verottoman perinnön raja nousee 20.000
euroon (Helsingin Sanomat 31.7.2007)
Verottomana saatavan perinnön raja nousee
20.000 euroon, kertoo valtiovarainministeri
Jyrki Katainen (kok) Alma Median Helsingintoimituksen haastattelussa. Aiemmin perinnöt ovat olleet verovapaita 3.500 euroon
saakka.
Perintöveron kevennys tulee voimaan ensi
vuoden alusta alkaen. Sen hinnaksi tulee
kaikkiaan noin 160 miljoonaa euroa.
Katainen puhui perintöveron alarajan nostosta 20 000:een jo toukokuussa, mutta silloin muutoksen ajankohta ei ollut selvä.
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Valtiovarainministeriö aloittaa tänään Kirkkonummella valtion ensi vuoden talousarvioehdotuksen viimeistelyn.
Suomalainen työntekijä EU:n kalleimpia

(Taloussanomat 10.9.2007)

Työ on Pohjoismaissa EU:n kalleinta. Saksalaisen IMK-tutkimuslaitoksen tekemän selvityksen mukaan Suomen työvoimakustannukset sijoittuvat EU:n kärkiluokkaan. Asiasta
uutisoi sanomalehti Dagens Industri maanantaina.
Selvityksen kärjessä olivat Tanska ja Ruotsi,
joissa molemmissa työtunnin hinta oli yli 32
euroa.
Suomessa työntekijän palkkaamisen hinta oli
viime vuonna keskimäärin 27,21 euroa tunnilta. Teollisuudessa kustannukset olivat
26,3 euroa tunnilta ja palvelualoilla 28,76
euroa tunnilta.
EU:n keskiarvo oli 25 euroa yhdeltä työtunnilta.
Työkustannukset olivat Suomea kalliimpia
myös Luxemburgissa, Belgiassa, Ranskassa
ja Hollannissa.
Halvinta työvoima on vertailun mukaan Puolassa, jossa työntekijän maksoi työnantajalle
runsaat 6 euroa tunnilta.
Nokia nappasi taas Greenpeacen ykköspaikan (Digitoday 27.06.2007)
Nokia nappasi johtopaikkansa takaisin
Greenpeacen elektroniikkavertailussa. Apple
puolestaan on vihdoin noussut elektroniikkayritysten vihreyttä arvioivalla listalla pohjalta
keskikastiin ja saattaa haastaa muut "vihreämmät" elektroniikkavalmistajat, mikäli
iPhonesta tulee sen ensimmäinen ympäristöystävällinen tuote.
Tänään julkaistussa vertailun neljännessä
osassa Nokian peesissä kakkossijalla ovat
Dell ja Lenovo, seuraavina ovat Sony Ericsson ja Samsung, Greenpeace kertoo. Apple
teki suurimman hyppäyksen noustessaan viimeiseltä sijalta kymmenenneksi.
Suurin häviäjä kilpailussa on Sony, joka sijoittuu yhdessä LG:n kanssa listan hännille
"rangaistuksena" kaksoisstandardeista jätteitä koskevissa menettelytavoissa, Greenpeace mainitsee.
Arviointi pistää yritykset paremmuusjärjestykseen niiden käyttämien haitallisten kemikaalien sekä niiden harjoittaman jätepolitiikan perusteella. Viimeisin listaus osoittaa,
että arvioiduista neljästätoista yrityksestä
yhdeksän on saanut viidestä seitsemään pistettä kymmenestä mahdollisesta.
- Yritykset selvästikin kilpailevat vihreämpien
tuotteiden valmistuksessa. Steve Jobsin lupaus poistaa myrkylliset materiaalit Applen
tuotteista nosti yrityksen listalla ylöspäin, ja
yhtiö onkin nyt haasteen edessä iPhonen
kanssa: pystyykö se vastaamaan kuluttajien
odotuksiin Applesta vihreänä markkinajohtajana, miettii Greenpeacen ympäristöbiologi
Henrik Pedersen.
Yhä useammat yritykset tarjoavat tietoa
tuotteista, joista ei löydy vaarallisimpia kemikaaleja. Esimerkiksi Panasonicilla on maaliskuusta lähtien ollut markkinoilla täysin pvcvapaita tuotteita, mukaan lukien dvd-soittimia, kotiteattereita ja videonauhureita. Sa-

maan aikaan Nokia, Sony Ericsson ja Motorola tarjoavat yhä enemmän malleja, joissa
ei ole käytetty lainkaan pvc:tä tai bromattuja
palonestoaineita.
Greenpeacen mukaan sen arviointi osoittaa
selvästi, että yritykset ovat alkaneet ottaa
vastuuta valmistamiensa tuotteidensa koko
elinkaaresta. Yhä useampi yritys ottaa vapaaehtoisesti takaisin valmistamansa käytetyt tuotteet, kierrättää ne sekä tarjoaa kuluttajille tietoa mitä tehdä poisheitettävän elektroniikan kanssa. Dell on johtava kierrättäjä
kahdellatoista prosentilla myymistään tuotteista.
- On myönteistä, että johtavat valmistajat
kertovat julkisesti kierrätysprosenttinsa ja
muuttavat elektroniikkateollisuutta läpinäkyvämmäksi ympäristökysymyksissä. Näin kierrätyksestä laistavat yrityksetkin tuntevat painetta luoda kierrätysjärjestelmiä. Kaiken
kaikkiaan kehitys on positiivista ja johtaa
yhä vihreämpään elektroniikkateollisuuteen,
luottaa Henrik Pedersen.
Fiskars ostaa Iittalan

(Helsingin Sanomat 29.6.2007)
Fiskars ostaa designyhtiö Iittalan noin 230
miljoonalla eurolla. Iittalan osakkeita myyvät
pääomasijoitusyhtiö ABN Amro Capital, yhtiön toimiva johto ja yksittäiset sijoittajat. Iittalan johdolle jää toistaiseksi noin kolmen
prosentin osuus yhtiön osakkeista.
Kaupan myötä Fiskarsin brändivalikoima laajenee esimerkiksi tutuilla Iittalan, Arabian ja
Hackmanin tuotteilla. Yrityskauppa on osa
Fiskarsin kasvuhakuista strategiaa, yhtiö kertoi.
Iittalan työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä. Päällekkäisyyksiä on Fiskarsin mukaan lähinnä myynnissä, jakelussa ja hankinnassa.
Viime keväänä Iittalan piti listautua pörssiin,
mutta yhtiö perui annin, koska hinta jäi liian
alhaiseksi. Iittalan omistajat saavat nyt Fiskarsilta osakkeistaan hieman paremman hinnan kuin pörssilistautumisesta olisi tullut.
Iittala on vaihtanut omistajaa viime vuosina
useampaan otteeseen. Vuonna 2004 yhtiön
silloinen isäntä Hackman-konserni myytiin
italialaiselle Ali Groupille, mutta se oli kiinnostunut vain teollisuuskeittiöitä valmistavasta Metoksesta. Iittalan ostivat ABN Amro
Capital ja parikymmentä suomalaista sijoittajaa, joukossa Hackman-suvun jäsen Harry
Harkimo.
Iittalan toimitusjohtajana jatkaa Tero Vähäkylä. Fiskarsin konsernijohtaja Heikki Allonen
nimitetään Iittalan hallituksen puheenjohtajaksi.
Oransseista saksistaan tunnettu Fiskars-konserni valmistaa taloustavaroiden lisäksi
muun muassa puutarhatyökaluja ja Busterveneitä. Fiskarsin liikevaihto oli viime vuonna
535 miljoonaa euroa ja sillä on noin 3 000
työntekijää. Iittalan liikevaihto oli viime
vuonna 190 miljoonaa euroa. Henkilöstöä
sillä oli vuoden lopussa 1 353.
FT yllättyi suomalaisten halusta maksaa veroja (Taloussanomat 4.9.2007)
Maailman arvostetuimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin sanomalehtiin kuuluva Financial Ti-
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mes julkaisee tänään ilmestyvässä numerossaan 12-sivun erikoisraportin Suomesta.
Liite sisältää tasavallan presidentti Tarja Halosen haastattelun ja eri näkökulmia Suomen
talouselämään ja yhteiskuntaan.
Lehden Pohjoismaiden toimittajan David Ibisonin mielestä yksi Suomen tulevaisuuden
kannalta tärkeimmistä kysymyksistä on se,
miten korkeisiin veroihin perustuvaa hyvinvointiyhteiskuntamallia kehitetään eteenpäin
huolehtimalla työllisyydestä ja ostovoimasta.
Ibisonin yllätti Suomessa kansalaisten halukkuus maksaa korkeita veroja. Nykyisen järjestelmän suuria haasteita on hänen mielestään väestön vanheneminen.
– Kysymys on siitä, että halutaanko Suomessa käynnistää vanha järjestelmä uudestaan
vai kehittää uusi, hyvinvointiyhteiskunta 2.0
uudella käyttöjärjestelmällä. Pidän todennäköisempänä, että Suomessa halutaan enemmän uutta järjestelmää, Ibison sanoi maanantaina Helsingissä järjestetyssä tiedostustilaisuudessa.
Ibison kertoi viettäneensä paljon aikaa perehtyäkseen Suomen elinkeinoelämään, yhteiskuntaan ja politiikkaan.
Suomalaisten kyky ratkaista näköpiirissä
häämöttäviä tulevaisuuden pulmia saa Ibisonilta kehuja. Suitsutusta sai odotetusti
Suomen koulutusjärjestelmä ja sijoitukset
tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
Lehden Eurooppa-asioiden toimittaja John
Thornhill muistutti, kuinka Suomi tunnetaan
edelleen tietoyhteiskunnan mallimaana.
– Esimerkiksi Ranskassa tiedetään Tanskan
malli, Ruotsin hyvinvointivaltiojärjestelmä ja
Suomen tietoyhteiskunnan toimivuus, John
Thornhill sanoi.
– Lisäksi Suomi kilpailukyvyssä ja tutkimusja tuotekehityksessä maailman huippuja.
Financial Times ei ole saanut ulkopuolista rahoitusta liitteen tekemiseen.
Ulkomaille maksettaviin eläkkeisiin muutoksia (Suomen Sillan Uutisviikko 33/2007)
Ulkomaille maksettaviin eläkkeisiin tulee
muutoksia ensi vuonna.
Kansaneläkettä maksetaan jatkossa Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolelle vain vuoden ajan muutosta.
Eläkkeensaajien hoitotukea taas ei makseta
vakituisesti ulkomailla asuville vuoden alusta
enää lainkaan.
Kansaneläkettä ja perhe-eläkettä maksetaan
vuoden 2008 alusta lähtien EU- ja ETA-maiden, Pohjoismaiden, Sveitsin, Yhdysvaltain,
Kanadan ja Israelin ulkopuolisiin maihin vakituisesti muuttaville vain vuoden ajan muutosta.
Tilapäiseen, eli alle vuoden kestävään asumiseen eläkemuutoksella ei ole vaikutusta.
EU- ja ETA-maissa, Pohjoismaissa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Israelissa
asuvien eläkkeisiin lakimuutoksella ei ole vaikutusta. Muissa, ns. kolmansissa maissa vakinaisesti tällä hetkellä jo asuvat eläkkeensaajat saavat kansaneläkettä lainmuutoksen
jälkeenkin siihen saakka, kunnes eläke lakkaa.
Eläkkeensaajien hoitotuen maksaminen ulkomailla vakinaisesti asuville lakkaa vuoden
2008 alusta. Ennen lakimuutosta myönnetyt
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tuet maksetaan seuraavaan tarkistukseen tai
tuen loppumiseen asti normaalisti.
Kelan eläkkeitä maksettiin viime vuonna yli
40 000 ulkomailla asuvalle eläkkeensaajalle.
Valtaosa eläkkeistä maksettiin Ruotsiin. Vain
noin sata henkilöä sai eläkettä EU- ja ETAmaiden, Sveitsin, Yhdysvaltojen, Kanadan tai
Israelin ulkopuolella.
www.kela.fi
Nokia ja Microsoft tuovat uuden kännykkäpalvelun

(Suomen Sillan Uutisviikko 33/2007)

Matkapuhelinvalmistaja Nokia ja ohjelmistoyhtiö Microsoft tuovat markkinoille matkapuhelimiin räätälöidyt Windows Live -palvelut.
Live-palvelut laajentavat tietokoneisiin sidotun verkkoelämän matkapuhelimiin. Niiden
avulla mahdollistuu saumaton navigointi yhteystietojen, sähköpostin, pika- ja tekstiviestien, puheluiden, kameran ja valokuvien välillä.
Palvelu on aluksi maksuton, mutta se voi jatkossa muuttua maksulliseksi.
Live-palvelut ovat tulleet käyttöön Suomen
lisäksi Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Hollannissa, Norjassa, Espanjassa, Britanniassa,
Ruotsissa, Saudi-Arabiassa ja Yhdistyneissä
Arabiemiirikunnissa.
Työttömiä yhä vähemmän

(Suomi.fi 21.8.2007)

Työttömien määrä on vähentynyt edelleen,
Tilastokeskus kertoo. Työttömiä oli heinäkuussa 161 000, mikä oli 18 000 vähemmän
kuin vuotta aiemmin.
Työttömyysaste oli 5,9 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä ja korkein Itä-Suomen läänissä.
Työllisiä oli heinäkuussa 55 000 enemmän
kuin vuotta aiemmin. Työpaikat lisääntyivät
sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
Työvoimatoimistoissa oli heinäkuun lopussa
kaikkiaan 238 000 työtöntä työnhakijaa.
Työnhakijoiden määrä oli 34 000 pienempi
kuin vuotta aiemmin.
Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 32 000 uutta avointa työpaikkaa, mikä oli
seitsemän tuhatta enemmän kuin vuotta
aiemmin.
Tilastokeskuksen ja työministeriön lukujen
erot johtuvat erilaisista tilastointitavoista.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Suomalainen lukio aloittaa Espanjan Aurinkorannikolla (Iltalehti 12.8.2007)
Ensimmäinen Suomen rajojen ulkopuolella
sijaitseva suomalainen lukio aloittaa toimintansa Espanjassa elokuun lopussa.
Fuengirolan kaupungissa Aurinkorannikolla
on ollut jo vuodesta 1991 lähtien suomalaista perusopetusta antava koulu, jonka yhteyteen lukio tulee.
- Meillä aloittaa noin 50 päätoimista lukiolaista. Lisäksi lukuvuoden aikana voi tulla
opiskelijoita, jotka ovat täällä yksittäisiä jaksoja, kertoo Aurinkorannikon suomalaisen
koulun rehtori Juha Helvelahti.

Helvelahden mukaan kyselyitä yksittäisten
lukiojaksojen suorittamisesta on tullut etenkin kesälajien urheilijoilta.
- Yleinen murheen aihe on ollut se, että näiden nuorten urheilijoiden keskeyttämisprosentti on lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa korkea. Varmasti yksi syy tähän on
ollut se, että he ovat joutuneet opiskelemaan paljon itsekseen. Toivomme, että Aurinkorannikon lukio voisi olla lääke tähän ongelmaan.
Aurinkorannikon lukiolaisista suurin osa on
lukioikäisiä, eli noin 16-vuotiaita.
Aurinkorannikon lukio haki lupaa lukio-opetuksen järjestämiseen opetusministeriöltä jo
kolmatta kertaa. Lupa myönnettiin kolmen
vuoden määräajaksi. Aurinkorannikon lukio
on yleislukio, eli se ei ole erikoistunut johonkin tiettyyn oppiaineeseen.
- Opetusministeriössä saattoi olla ajatuksia,
että kun yhdelle annetaan lukiolupa, tulee
muitakin hakijoita, Helvelahti arvelee syyksi,
miksi luvan saaminen pitkittyi.
- Uskon, että tällainen pelko on täysin aiheeton. Ulkosuomalaisia kouluja on alle kymmenen ja niissä on huomattavasti vähemmän
oppilaita kuin Aurinkorannikolla. Toimiva lukio vaatii kuitenkin toimivan perusasteen sinne alapuolelle.
Kaikki tänä syksynä Aurinkorannikolla lukion
aloittavat eivät ole lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Joukossa on abiturienttejakin, mikä tarkoittaa sitä, että ylioppilaskirjoitukset järjestetään nyt ensimmäistä kertaa
Suomen rajojen ulkopuolelle.
- Ylioppilaskirjoitukset ovat tosin isommassa
mittakaavassa vasta keväällä, koska syksyn
kuuntelut painaisivat liian nopeasti päälle.
Harkitsemme, jos syyslukukausi ehkä aloitettaisiin jatkossa tämän takia aiemmin.
Aurinkorannikon lukio, kuten myös peruskoulu, saa oppilaskohtaista valtionapua Suomesta. Oppilaiden pitää lisäksi maksaa lukuvuosimaksua, joka on lukiossa 1 800 euroa.
Koulutuksen tehokkuus on Suomessa huippuluokkaa

(Suomen Sillan Uutisviikko 37/2007)

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n vuosittaisen koulutusjärjestelmien vertailuraportin mukaan koulutuksen tehokkuus on Suomessa huippuluokkaa, vaikka koulutuksen rahoitus on länsimaiden keskitason alapuolella.
Suomalaisen koulutuksen tehokkuudesta
osoittaa mm. se, että suomalaiset koululaiset saavat jatkuvasti huipputuloksia esimerkiksi PISA-vertailuissa, vaikka he viettävät
oppitunneilla vähemmän aikaa kuin muiden
OECD-maiden oppilaat.
Suomalaislapset viettävät 7-14-vuotiaina
koulussa noin 5 400 tuntia, kun esimerkiksi
Alankomaissa ja Italiassa koulussa istutaan
yli 8.000 tuntia, selviää OECD:n vertailuraportista Education at a Glance.
Koulutuksen tehokkuudesta kertoo myös
suomalaisnuorten korkea opiskeluaktiivisuus.
Suomalaisista 15-19-vuotiaista nuorista lähes 90 prosenttia opiskelee joko pää- tai sivutoimisesti.
Opiskelevien nuorten osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 1995, jolloin noin 80 prosenttia ikäluokan suomalaisista opiskeli. Ah-
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kerimpia opiskelijoita ovat kreikkalaiset ja
belgialaiset, joista selvästi yli 90 prosenttia
opiskelee.
Raportin mukaan suomalaisnuorten koulutustaso lähenee maailman kärkeä, mutta
työikäinen väestö on vähemmän koulutettua
kuin monissa Suomen kilpailijamaissa. Suomessa 89 prosenttia 25-34-vuotiaista on
suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon.
Osuudellaan Suomi sijoittuu OECD:n vertailussa sijalle kuusi. Korkea-asteen tutkinnon
on ikäluokasta suorittanut 27 prosenttia, jolla Suomi on OECD-vertailussa sijalla 11.
Kokonaisuutena mitattuna suomalainen työikäinen eli 25-64-vuotias väestö on kuitenkin
vähemmän koulutettua kuin monissa Suomen kilpailijamaissa. Toisen asteen tutkinnon on suorittanut 79 prosenttia ikäluokasta,
mikä oikeuttaa kymmenenteen sijaan
OECD:n vertailussa. Korkea-asteen tutkinnon
on suorittanut 18 prosenttia kaikista työikäisistä suomalaisista. Tällä osuudella Suomi sijoittuu OECD:n vertailussa sijalle 15. Koulutustaso on selvästi korkeampaa esimerkiksi
Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.
Suomalaisen aikuisväestön koulutustason
odotetaan lähenevän maailman kärkeä, kun
suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle.
Koululaiset yhä useammin väsyneitä

(Suomi.fi 29.8.2007)

Koululaiset ovat yhä useammin väsyneitä,
selviää Stakesin kouluterveyskyselystä.
Yläluokkalaisista ja lukiolaisista joka kuudes
kärsii joka päivä väsymyksestä. Tytöistä väsymyksestä kärsii jopa joka viides.
Kyselyn mukaan päivittäinen väsymys on yhteydessä huonoon ateriarytmiin, vähäiseen
liikkumiseen, valvomiseen, alkoholin käyttöön ja tupakointiin. Mitä useampia epäedullisia terveystottumuksia nuorella on, sitä
yleisempää on myös päivittäinen väsymys.
Tutkijat muistuttavat, että nuorten riittävän
pitkän yöunen varmistaminen, säännöllinen
liikunta ja ateriarytmi ovat ensisijaisesti perheen vastuulla. Myös koulun terveystiedon
opetuksessa tulee kiinnittää edelleen huomiota näihin asioihin.
Kouluterveyskyselyyn on vuosina 1996–2007
osallistunut lähes neljäsataa kuntaa. Vuosittain kyselyyn on vastannut 46.000–90.000
oppilasta.
Suomessa OECD-maista vähiten pakollisia
koulutunteja (Helsingin Sanomat 18.9.2007)
Peruskoululaisten lukuvuoden pakollisten
opetustuntien määrä on Suomessa OECD:n
alhaisin. Alaluokilla eli 7–8-vuotiailla Suomen
tuntimäärä on hieman yli puolet italialaislasten oppituntimäärästä, joka puolestaan on
OECD-maiden suurin.
Teollisuusmaiden järjestö OECD julkisti tiistaina vuotuisen raporttinsa Education at a
Glance jäsenmaidensa kouluoloista. Myös
Venäjä, Brasilia, Chile ja Israel ovat mukana
vertailuissa, jonka tiedot ovat enimmäkseen
vuodelta 2005.
Ikävuosien 7–14 välillä suomalaislapset ovat
koulussa yhteensä noin 5.400 tuntia, kun
esimerkiksi Italiassa ja Hollannissa koulutuntien määrä on yli 8.000.
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Esimerkiksi Ruotsi on oppituntimäärissä
OECD-maiden keskitasoa.
Oppimistuloksia kolmen vuoden välein mittaava Pisa-tutkimus osoittaa, että Suomessa
saavutetaan vähäisellä pakollisten oppituntien määrällä hyviä tuloksia. Suomi ja EteläKorea ovat poikkeuksia maiden joukossa,
joilla on OECD-maiden keskiarvoon verrattuna niukasti opetustunteja.
Suomi ja Etelä-Korea ovat oppimistuloksissa
kärkimaita, kun taas esimerkiksi Unkari, Puola ja Norja jäävät keskiarvon alapuolelle.
Myös näissä maissa on verraten vähän oppitunteja.
Taideaineiksi luokiteltujen aineiden osuus on
Suomessa jokseenkin OECD-maiden keskimääräistä tasoa, joskin selvästi pienempi
kuin esimerkiksi Itävallassa, jossa taideaineisiin käytetään noin kuudesosa oppituntien
kokonaismäärästä.
Suomalaisten opettajien palkat ovat tämän
vertailun mukaan OECD-maiden keskimääräistä tasoa.
Opettajan alkupalkka on Suomessa ostovoimaan suhteutettuna reilusti alle puolet
OECD-maiden parhaiten palkatun eli luxemburgilaisen opettajan palkasta, mutta viisi
kertaa niin suuri kuin heikoimmin palkatun
puolalaisen opettajan palkka.
Pohjoismaista tanskalaiset ja norjalaiset alaluokkien opettajat saavat suomalaisia kollegojaan parempia palkkoja, mutta yläluokilla
ja toisella asteella suomalaisten opettajien
palkat ovat jo suurin piirtein samalla tasolla.
Kymmenen viime vuoden aikana ne ovat kohonneet nopeammin kuin ulkomaisilla kollegoilla.
Yksittäisen opettajan palkan nousu työuran
aikana on kuitenkin vähäisempää kuin esimerkiksi Etelä-Koreassa ja Japanissa, joissa
opettajan palkka saattaa yli kaksinkertaistua
uran aikana.
Oulu nousi ja Turku laski maailman parhaiden yliopistojen listalla

(Helsingin Sanomat 13.8.2007)

Oulun yliopisto paransi sijoitustaan maailman parhaiden yliopistojen listalla. Shanghailaisyliopiston laatima rankinglista maailman 500 parhaasta yliopistosta julkaistiin
nyt viidettä kertaa.
Suomalaisyliopistoista listalle pääsivät samat
viisi yliopistoa kuin 2006, mutta ei ihan samassa järjestyksessä.
Helsingin yliopisto säilytti hyvin paikkansa ja
oli nyt sijalla 73 (viimeksi 74). Turun yliopisto putosi 300:n kärkijoukosta ja Oulun yliopisto nousi 400 parhaan joukkoon.
Teknillinen korkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto pysyivät entisessä ryhmässään eli viimeisten sadan joukossa.
Turun yliopiston rehtori Keijo Virtanen on
hieman pettynyt sijoituksen laskuun ja Oulun
yliopiston rehtori Lauri Lajunen iloitsee noususta, mutta kumpikaan ei pidä siirtymiä kovin merkittävinä.
"Yliopistojen väliset erot eivät kärkeä lukuun
ottamatta ole kovin suuria. Yksi artikkeli Nature- tai Science-lehdessä saattaa muuttaa
sijoitusta", muistuttaa Virtanen, mutta ei halua selitellä: "Täytyy tsempata."

Lajunen arvioi, että tällä kertaa heidän tutkijansa ovat saaneet lisäpisteen tai pari juuri
julkaisuista.
Molemmat muistuttavat, että kaikkiaan suomalaisyliopistojen menestys on hyvä, kun
yliopistoja löytyy maailmasta määritelmästä
riippuen jopa 15.000.
Kiinalaisyliopisto mittaa lähinnä tutkimuksellisia ansioita, joihin kuuluvat esimerkiksi Nobel-palkinnot. "Niitähän meillä ei juuri ole,
joten tulos on erinomainen", Lajunen sanoo.
Antti Jokinen ohjaa Hollywood-trillerin

(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2007)

Maailmantähdille musiikkivideoita ohjaava
Antti Jokinen aloittaa ensimmäisen kokopitkän Hollywood-elokuvansa kuvaukset syyskuun loppupuolella. Jokisen esikoisohjaus on
trilleri, joka kulkee työnimellä Half to Death.
Iltalehden haastatteleman Jokisen mukaan
elokuva on ollut esituotantovaiheessa jo kolme kuukautta. Parhaillaan työstetään käsikirjoitusta käsikirjoittajan kanssa.
Elokuva kertoo nuoresta naisesta, joka kokee kauhean päivän ja herää sen jälkeen samaan päivään yhä uudelleen ja uudelleen.
Jokisen mukaan käsikirjoitus oli alun perin
kauhuelokuva. Jokinen ei pidä kauhuelokuvista ja sai tuotantoyhtiön suostumaan
enemmän trillimuotoon tehtävästä elokuvasta.
Elokuvan levittäjä on Universal Studios ja
sen tuottaa Rogue Pictures.
Tuottajina työskentelevät Michael Bay ja
John Baldecchi, joista jälkimmäinen on tuottanut mm. Brad Pittin ja Julia Robertsin tähdittämän The Mexican-elokuvan. Bay on ohjannut Transformers-elokuvan. Näyttelijöitä
ei ole vielä julkistettu.
Miehen työ ehdolla Euroopan parhaaksi elokuvaksi (Helsingin Sanomat 4.9.2007)
Aleksi Salmenperän elokuva Miehen työ on
nimetty ehdokkaaksi European Film Academy Awards -kilpailun elokuvasarjaan. Sarjassa kilpailee 42 elokuvaa.
Voittaja valitaan Euroopan elokuva-akatemian jäsenten äänestyksen perusteella. Palkinnot luovutetaan Berliinissä joulukuun
alussa.
Miehen työ on Aleksi Salmenperän toinen
pitkä elokuva. Miehen työ kertoo tarinan Juhasta (Tommi Korpela), joka on irtisanottu
työpaikastaan betonitehtaalta. Hän häpeää
epäonnistumistaan ja kantaa huolta perheen
taloudellisesta tilanteesta. Hän ei halua järkyttää vaimonsa Katjan (Maria Heiskanen)
mielenterveyttä ja ryhtyy rattopojaksi selviytyäkseen perheensä elättämisestä.
Salmenperän esikoiselokuva Lapsia ja aikuisia – kuinka niitä tehdään? valittiin muun
muassa Suomen Oscar-ehdokkaaksi.
New York Times kehuu Laitakaupungin valoja (Suomen Sillan Uutisviikko 27/2007)
Arvostettu New York Times kehuu Aki Kaurismäen Laitakaupungin valoja keskiviikkona
ilmestyneessä arviossaan. Kriitikko Stephen
Holden mielestä elokuvan päähenkilö Koistinen on päivitetty versio Chaplinin kulkurista.
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"Kaurismäen hirtehishuumori on aiempaa
vaimeampaa, mutta silti kouriintuntuvaa",
Holden kirjoittaa. Hänen mukaansa elokuvassa on mykkäelokuvan yksinkertaisuutta.
Holden näkee elokuvan Helsingin muistuttavan Edward Hopperin maalausten varjojen
kaupunkia. Timo Salmisen kuvaamana Helsinki on loputtoman surun paikka, Holden
kirjoittaa.
Holden vertaa naispääosan Maria Järvenhelmeä Gwen Stefaniin ja miespääosan Janne
Hyytiäistä Mickey Rourkeen.
Lights in the Dusk pyörii parhaillaan New
Yorkin taide-elokuvaan erikoistuneessa IFC
Center -teatterissa. Sen ohjelmistossa ovat
samaan aikaan mm. Lars von Trier ja Gus
van Sant.
Aki Kaurismäelle Pier Paolo Pasolini -palkinto

(Helsingin Sanomat 12.7.2007)

Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki on saanut
Pier Paolo Pasolini -palkinnon Bolognan kuulun elokuva-arkiston järjestämällä festivaalilla. Palkinnon eli litografian Pasolinin maalauksesta ojensi Kaurismäelle näyttelijä Ninetto Davoli.
"Tiedän, että Kaurismäki on saanut vaikutteita rakkaan ystäväni töistä", Davoli sanoi.
"Sydämeni on täysi", Aki Kaurismäki kiitti
palkinnosta.
Bolognan elokuvatapahtumassa on esitetty
Kaurismäen tuotantoa, kohokohtana ulkoilmaesitys Hamlet liike-elämässä -elokuvasta.
Sitä seurasi Piazza Maggiorella tiistai-iltana
yli 4.000 katsojaa.
Palkinnon on perustanut Pasolini-rahasto. Se
jaettiin nyt toista kertaa Bolognan tapahtuman yhteydessä.
Bolognan kaupunki muisti samassa tilaisuudessa kunnianosoituksella Peter von Baghia,
joka toimii Bolognan elokuva-arkiston Il Cinema Ritrovato -festivaalin taiteellisena johtajana.
Hollywoodin jättifilmi ammentaa Suomesta

(Iltasanomat 19.7.2007)

Itsenäisyyspäivän aikaan maailman ensi-iltaan tulevassa jättielokuvassa Kultainen
kompassi nähdään paljon vaikutteita ja mytologiaa Suomesta.
Kultainen kompassi on Narnian tarinat - ja
Taru sormusten herrasta -elokuviin verrattava fantasiaseikkailu. Sen yhdessä nimiosassa
on viimeisimmän James Bondin naispääosasta tunnettu Eva Green, joka nyt esittää lappalaisnoitaa roolinimeltään Serafina Pekkala.
Serafina Pekkala on kirjoissa jäisellä Enarajärvellä klaaneja johtava noitakuningatar,
jonka mukana kulkee muiden hahmojen tavoin läpi elämän ns. daimoni. Hänen daimoninsa on urospuolinen harmaahanhi nimeltään Kaisa. Enara-nimi tulee tietysti Inarista.
Muissa elokuvan osissa nähdään mm. Nicole
Kidman ja Sam Elliot
Elokuvan nettisivut
www.goldencompassmovie.com
Eino Grön sai Iskelmä-Finlandian

(Helsingin Sanomat 26.7.2007)

Iskelmä-Finlandia -palkinto luovutettiin torstai-iltana Nokialla seitsemännen kerran. Pal
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kinnonsaajasta päätti yksinvaltiaana muusikko Seppo Hovi, joka sanoi valinnan Eino
Grönin ja Reijo Taipaleen välillä olleen vaikea.
Voittajaksi hän sanoi valinneen Grönin, joka
on rikastuttanut suomalaista tanssikulttuuria.
"Hän on urallaan tuonut terveyttä eleganssia
suomalaiseen raskassoutuiseen sävelmaisemaan", Hovi totesi.
Eino Grönin ohella ehdolla olivat Anne Mattila, Simo Silmu, Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale.
Maaliskuussa julkistetut ehdokkaat nimesi
raati, jonka nimet perinteisesti pidetään salassa. Kymmenen tuhannen euron palkinnon
rahoittaa Nokian kaupunki ja sen luovutti
suorassa televisiolähetyksessä oikeusministeri Tuija Brax.
Yleisö äänesti omaksi suosikikseen Simo Silmun. Yleisöpalkinnon luovutti viime vuoden
voittaja Paula Koivuniemi.
Kilpailuun toi tänä vuonna ylimääräistä dramatiikkaa se, että palkintoehdokkaaksi nimetty Reijo Taipale sairastui ja joutui äkilliseen leikkaukseen toukokuussa. Heinäkuussa Taipale ilmoitti kuntoutuneensa niin, että
saapuu paikan päälle Tapsan Tahdit –tapahtuman Iskelmä-Finlandia -konserttiin.
Taipale oli yksi palkinnon vahvoista ennakkosuosikeista.
Vuodesta 2001 jaetun Iskelmä-Finlandian
ovat aikaisemmin saaneet Antti Huovila, Marion Rung, Kari Tapio, Matti & Teppo, Jari
Sillanpää ja Paula Koivuniemi.
HIM teki jälleen historiaa

(iltasanomat 8.7.2007)

HIM-yhtye teki sunnuntaina jälleen suomalaisen popmusiikin historiaa - tällä kertaa
esiintymällä Lontoon Wembleyn uudella stadionilla Metallican lämmittelybändinä.
Viime syksynä HIMistä tuli ensimmäinen
suomalaisartisti, joka ylitti Yhdysvalloissa
500.000 myydyn albumin kultalevyrajan.
- Mikäpä tässä. Bändillä meni kaikki hyvin,
mutta pienet ongelmat tekniikan kanssa vähän häiritsivät kokonaisuutta, Ville Valo kiteytti tunnelmat Wembleyltä pari minuuttia
HIMin esiintymisen jälkeen.
Suomalaiset eivät pahemmin ole Wembleyllä
juhlineet - eivät sen enempää vanhalla
Wembleyn Areenalla kuin uutuuttaan hohtavalla nykyiselläkään stadionilla.
Lahden Hiihtoseuran punaisia paholaisia
edustanut Veikko Kankkonen tosin voitti
1960-luvun alussa Wembleyllä mäkihyppykilpailun, mutta siitä huolimatta suomalaisten
ja Wembleyn yhteisestä taipaleesta kertova
kirja olisi vain vähän paksumpi kuin pesäpalloilun MM-kisojen historiaan porautuva teos.
Mikä tärkeintä, Ville Valon suuri idoli Tapio
Rautavaara voitti keihäänheiton olympiakultaa vuonna 1948 nimenomaan Lontoon
Wembleyllä.
- No, onhan tämä siisti paikka, Valo myhäilee.
- Täällä ei ole edes juoksuratoja, stadion on
pyhitetty kokonaan jalkapalloilulle. Katsomot
nousevat varmasti tuplakorkeuteen Helsingin
Olympiastadioniin verrattuna, Valo kuvailee.
HIM esiintyi Wembleyllä Metallican lämmittelybändinä. Järjestäjä kertoi keväällä myyvänsä konserttiin noin 65.000 lippua.

- Meitä oli katsomassa ehkä 40 000 henkeä.
Loput olivat missä nyt sitten olivatkin. Ehkä
eivät olleet vielä tulleet tai sitten olivat ostamassa kaljaa. Tosin en siinä 40 minuuttia
kestäneen keikan aikana ehtinyt laskea paikallaolijoiden ihan tarkkaa määrää, Valo
naureskelee.
- Mutta noin suuressa yleisössä ei ole meille
mitään uutta. Saksassa HIMillä on jo vuodesta yks tai kaks lähtien ollut festivaaleilla
noin 70.000 hengen suuruisia katsojajoukkoja, Valo toteaa.
Ville Valo ei väitä, että Wembley olisi ollut
polvillaan hänen johtamansa suomalaisbändin edessä. Mutta ei bändi joutunut myöskään soittamaan kuuroille korville.
- Esitimme sekä vanhaa että vähän tulevaakin materiaaliamme. Vastaanotto oli ihan hyvä. Ainakaan yhtään pulloa ei tullut päähän.
Ja kyllähän siellä keikan aikana ja sen jälkeen joku taputtikin. Toivottavasti ei kuitenkaan pelkästään sen takia, että vihdoinkin
tajusimme lopettaa oman osuutemme, Valo
vitsailee.
- Lämmittelybändin on syytä olla nöyrä. Me
olemme kiitollisia siitä, että pääsimme Metallican lämppäriksi. Lämmittelybändin ei kannata odottaa liikoja - tänne on kuitenkin
pääasiassa tultu kuuntelemaan Metallicaa,
HIM-solisti muistuttaa.
Ville Valo löysi muilta osin kehumastaan
Wembleystä epäkohdan, joka ainakin hänen
mielestään on suorastaa räikeä.
- Se, mikä täällä Wembleyllä ottaa päähän,
on tupakoinnin totaalikielto. Joka kerta täytyy marssia viisi minuuttia johonkin suuntaan päästääkseen röökille, Valo ihmettelee.
HIMin ja Metallican yhteiselo jatkuu lähipäivinä Oslossa, Tukholmassa, ensi sunnuntaina Helsingissä ja sen jälkeen vielä Moskovassa.
Nightwish listakärkeen ympäri Eurooppaa

(Suomen Sillan Uutisviikko 37/2007)

Nightwishin Amaranth-single on noussut listakärkeen Suomen lisäksi Espanjassa, Norjassa ja Unkarissa. Single ylsi kärkisijalle
myös Brittien rock-listalla.
Tanskan listalla Amaranth oli viime viikolla
sijalla 4, Sveitsin listalla sijalla 20, Ruotsissa
sijalla 21, Saksassa sijalla 22, Itävallassa sijalla 33 ja Alankomaissa sijalla 47.
Nightwishin suosion todellinen määrä nähdään syyskuun lopussa, jolloin bändin uutuusalbumi Dark Passion Play ilmestyy.
Suomalaisvideo soittokieltoon Britannian
MTV:llä (Helsingin Sanomat 29.6.2007)
Tamperelaisen White Flame -bändin kappale
on joutunut soittokieltoon Britanniassa MTVmusiikkikanavalla. Asiasta kertoi Stara.fi nettisivuillaan.
Yhtyeen kappale Kill The Radio on Stara.fi:n
mukaan asetettu osittaiseen soittokieltoon.
MTV:n lakiosasto päätti, että biisin musiikkivideota ei saa esittää musiikkikanavan ohjelmissa ennen kello yhdeksää illalla.
White Flamen kappale kritisoi radioiden soittolistoja.
White Flame on tällä hetkellä ykkössijalla
Suomen virallisella singlelistalla.
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White Flamen Kill The Radio -video
Youtubessa:
www.youtube.com/watch?v=lXf6mp3ElvM
White Flamen nettisivut
www.whiteflamemusic.com
Moottoritie on kuuma Rakkaimmat rokit –äänestyksen voittajaksi

(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2007)

Helsingin Sanomien järjestämän Rakkaimmat rokit -lukijaäänestyksen on voittanut
Pelle Miljoonan 1980 levyttämä Moottoritie
on kuuma.
Rakkaimmat rokit -äänestyksen kymmenen
suosituinta kappaletta ovat 1. Pelle Miljoona
Oy: Moottoritie on kuuma (1980), 2. Hurriganes: Get On (1974) , 3. CMX: Kultanaamio
(1994), 4. Juice Leskinen: Viidestoista yö
(1980) , 4. Rauli Badding Somerjoki: Paratiisi
(1974) , 6. Yö: Joutsenlaulu (1984), 7. Sielun Veljet: Rakkaudesta (1987) , 8. Kollaa
kestää: Jäähyväiset aseille (1979), 9. Eppu
Normaali: Murheellisten laulujen maa
(1982), 10. CMX: Ruoste (1994) ja 10. Tuomari Nurmio: Valo yössä (1979).
Oolannin sota soi uudessa brittioopperassa

(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2007)

Lewesin kaupungissa Britanniassa sai keskiviikkona kantaesityksensä Orlando Goughin
ooppera The Finnish Prisoner (Suomalainen
vanki), joka
kertoo Krimin sodassa
(18531856) Lewesin vankilaan viedyistä
suomalaissotilaista.
Suomalaisen krenatööripataljoonan 300 sotilasta vangittiin 1854 Ahvenanmaalla, jossa
he puolustivat Bomarsundin linnoitusta sitä
pommittanutta englantilaista laivasto-osastoa vastaan.
Kun sotilaat palasivat kotiin, he sepittivät
laulun Oolannin sota, jossa puhutaan myös
"Levisin" arestista.
Oopperan libreton on kirjoittanut Stephen
Plaice. Paljon kuorokohtauksia sisältävän teoksen ohjaa Susannah Waters. Kapellimestarina on John Hancorn.
Esityspaikkana on teollisuusalueen entinen
varastotila  the Old Market Lane Garage.
Oopperan tuottaa paikallisia taidetapahtumia
tukeva Paddock-organisaatio. Yhteistyössä
ovat olleet Suomen kansallisoopperan Oop!,
Suomalainen Kamariooppera/Helsinki Cityooppera ja Suomen suurlähetystö.
Oopperan esitystä suunnitellaan Hämeenlinnaan syksyksi 2008.
Vuoden nuori suunnittelija on Saara Lepokorpi (Helsingin Sanomat 14.8.2007)
Vuoden nuoreksi suunnittelijaksi on valittu
29-vuotias Saara Lepokorpi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa, ja sen lisäksi hänen
vaatteitaan esitellään muotinäytöksessä Helsingin Muotimessuilla 19.–20. elokuuta.
Lepokorpi voitti kilpailun naisille suunnatulla
Chick business -vaatekokoelmalla, joka koostuu kahdesta mekosta ja topista, takista,
housuista ja leggingseistä. Vaatteet muodostavat yhteensä kolme erilaista asukokonaisuutta, joista voi tehdä arkisia tai juhlavia tilanteen mukaan.
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Tuomariston mukaan Lepokorven vaatekokoelma erottui hienolla muodon, volyymin ja
materiaalin tajulla. Hänen työssään näkyy
viitteitä 80- ja 90-luvun muodoista, joihin
hän tuo uutta näkemystä.
Suomeen voitto Eurovision tanssikilpailussa

(Suomen Sillan Uutisviikko 34/2007)

Suomi on voittanut kaikkien aikojen ensimmäisen Eurovision tanssikilpailun. Suomen
edustajat Katja Koukkula ja Jussi Väänänen
saivat 132 pistettä. Toiseksi tuli Ukrainan pari 121 pisteellä ja kolmanneksi Irlanti 95 pisteellä.
Kaikkiaan 16 maan tanssiparit kilpailivat Lontoossa. Jokainen kilpapari esitti kaksi tanssia. Suomalaisten kilpailutanssit poikkesivat
YLE Uutisten mukaan niin koreografialtaan,
tulkinnaltaan kuin musiikkivalinnoiltaankin
muiden maiden kepeämmästä linjasta.
URHEILU-UUTISET
Hanno Möttölä siirtyy Kreikkaan

(Helsingin Sanomat 27.7.2007)

Suomalaiskoripalloilun kärkinimiin kuuluva
Hanno Möttölä, 30, jättää Liettuan kentät
taakseen ja suuntaa seuraavana etappinaan
Kreikkaan. Perinteikäs Aris Thessaloniki kiinnostui 209-senttisestä suomalaisjätistä jo viime kaudella. Sopimuksen syntyyn vaikutti
ratkaisevasti suomalais-kanadalaisen Gordon
Herbertin tuore valmennussopimus Arisin
peräsimessä.

"Yhteydenottoja Kreikasta tuli jo viime pelikauden lopulla. "Gordien" siirtyminen Arisin
valmentajaksi oli kuitenkin ehdottomasti se
tärkein palikka sopimusneuvotteluissa. En
näkisi, että sopimusta Arisin kanssa olisi syntynyt ilman Gordieta", selvittää Möttölä.
Herbertin lisäksi Möttölää on evästänyt tulevan pelikauden varalta maajoukkuesentteri
Antti Nikkilä, joka pelasi Thessalonikissa
muutama vuosi sitten.
"Pyysin Antilta vähän kommentteja siitä, mikä oli Arisissa hyvää ja huonoa. Oli hyvä
saada puolueeton näkökulma aiheeseen, ettei tarvitse kuunnella mainosmiehen puheita", Möttölä hymyilee.
"Loppukädessä kyseessä oli kuitenkin minun
ja vaimoni yhteinen päätös. Piti päättää, haluammeko seikkailla vielä vai valitsemmeko
turvallisen vaihtoehdon."
Aris lukeutuu Euroopan menestyksekkäimpiin koripallojoukkueisiin. 1990- ja 2000-luku
ovat olleet Arisin menestystaipaleella laihempaa aikaa, mutta perinteikäs kreikkalaiskolossi tekee uutta tuloa Euroopan eliittiin.
Grönholm otti omansa Kreikassa

(Helsingin Sanomat 3.6.2007)

Marcus Grönholm ei kohdannut esteitä Akropolis-rallin viimeisenäkään päivänä. Inkoolainen otti kärkipaikan perjantain huoltotauon
jälkeen eikä enää luopunut siitä.
Sebastien Loeb jäi lopulta 38,6 sekunnin
päähän.
Voitto oli miehen uran 28:s MM-sarjassa ja
toinen Kreikassa. Viime vuodet Akropolis-rallia hallinneelle Fordille ykkössija oli kautta aikojen 60:s. Valmistajien sarjassa tallilla on
selkeä johto ennen Citroënia.
"Hyvin meni. Ei oikeastaan minkäänlaisia ongelmia missään vaiheessa, mikä on harvinaista tässä rallissa", viime vuoden voittoaan
puolustanut Grönholm sanoi.
MM-sarjassa tilanne on huomattavasti miellyttävämpi kuin vuotta aiemmin. Tuolloin
Loeb oli kesätauolla tukevassa johdossa. Nyt
Grönholm johtaa sarjaa yhdeksällä pisteellä
ennen ranskalaista.
Grönholm on kaksinkertainen maailmanmestari, mutta edellinen titteli tuli viisi vuotta sitten. Tuolloin suomalainen kuljetti sittemmin
MM-sarjasta vetäytynyttä Peugeotia. Mestaruus kelpaisi luonnollisesti myös Fordin ratissa.
"Niin, siitä edellisestä on pirun kauan. Maailmanmestaruuteen on vielä matkaa, mutta
olemme oikealla tiellä. Vielä ei ole kuitenkaan aika puhua siitä mitään", Grönholm sanoi.
Kantona kaskessa on Citroën-kuljettaja nimeltä Loeb. Tauon jälkeen kisaohjelmassa
on neljä asfaltilla ajettavaa MM-rallia. Ranskalainen on kovemmalla alustalla erittäin
vahva.
Grönholm kertoi testaavansa loppukaudella
paljon asfalttiajoa. Kuten kunnon kesälomalainen ainakin, hän toivoi sateettomia päiviä.
Märkä keli pilaa yleensä testipäivän annin.
Varsinaista lomaakin rallikuskin kesään mahtuu. Alkavalla viikolla Fordin kuljettajat testaavat Espanjassa, mutta sitten on aikaa
hengähtää ennen heinäkuuta, jolloin alkaa
valmistautuminen Jyväskylään.
"Kyllä tämä reuhaaminen nyt riittää", täydet
20 MM-pistettä alkukesän rankoista Sardinian ja Kreikan ralleista ottanut Grönholm
huokasi kevätkauden päätökseksi.
Lomansa aikana tievirtuoosi pyrkii unohtamaan rallin joksikin aikaa. Ohjelmassa on ainakin oleilua kotona Inkoossa, jossa on hankala edes piipahtaa kauden ollessa kiivaimmillaan.
Jyväskylään Ford saa uuden auton, mutta
kovin suuria muutoksia menopeliin ei Grönholmin mukaan ole tehty.
Grönholmin takana myös muut MM-pisteissä
lauantaina kiinni olleet säilyttivät asemansa.
Sarjaa hallitsevan kaksikon Grönholm–Loeb
seuraksi palkintopallille nousi Norjan Petter
Solberg.
Mikko Hirvonen menetti mahdollisuutensa
kärkeen lauantaina ja oli neljäs ennen Henning Solbergia. MM-sarjassa Hirvonen on
turvallisesti kolmantena, mutta ero kärkeen
kasvoi 16 pisteeseen.
Hirvosella on samanlaiset lomasuunnitelmat
kuin tallitoverillaan. Espanjan testien jälkeen
reissaaminen saa jäädä joksikin aikaa jäädä.
Syyskaudella kannonkoskelainen aikoo tosissaan vielä haastaa Grönholmin ja Loebin.
"MM-sarjan kolmossija olisi pelkkä puolustusvoitto. Jos taistelen vielä Englannissa

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

mestaruudesta, mutta jään kolmanneksi,
niin olen tyytyväinen. Jos häviän hopean 20
pisteellä, niin en ole", Hirvonen pohti. Alkukaudesta Norjan rallin ykköseksi ajanut Hirvonen tuntee menestysreseptin.
"Pitäisi alkaa voittaa näitä ralleja", hän hymähti.
Tero Pitkämäki keihään maailmanmestari

(Yle Urheilu 2.9.2007)

Tero Pitkämäki voitti miesten keihäänheiton
maailmanmestaruuden sunnuntaina Osakassa. Pitkämäki heitti kisan toisella kierroksella
tuloksen 89,16, jolla mestaruus ratkesi jo
ennen miehen päätösheittoa. Pitkämäki kiitti
yleisöä repäisemällä viimeisellään voittolukemiksi upeat 90,33 metriä.
- Kyllä tämä on uskomaton fiilis. Tämän
eteen on tehty pitkään töitä. On tämä uskomatonta. Herkkä hetki, Pitkämäki hehkutti.
- Paljon on ollut vastoinkäymisiä ja välissä
onnistumisiakin. Nyt tuli superonnistuminen
ja tästä on nyt nautittava, Pitkämäki jatkoi.
Pitkämäki myönsi masentuneensa heikosti
sujuneen karsinnan jälkeen. Välipäivänä oli
hyvää aikaa koota loppukilpailuun sopiva yhdistelmä kiukkua ja rentoutta.
- Karsintaheittoja käytiin valmentajien kanssa läpi ja huomattiin juttuja, mitä lähdettiin
korjaamaan, Pitkämäki sanoi.
Ennen MM-kisoja ja karsinnassa ongelmia aiheuttivat korkealle lähteneet heitot.
- Finaalissakin heittoni lähtivät ehkä turhan
korkealle, mutta suuntautuivat nyt myös
eteenpäin. Lähtökulma ei ollut finaalissa yhtä jyrkkä kuin karsinnan heitoissani, ilmajokinen huomautti.
Pitkämäki unelmoi jo kymmenvuotiaana, että
pääsisi jonakin päivänä juhlimaan arvokisojen voittajana. Matkan varrella on sattunut
kaikenlaista, mutta Osakan finaalissa kaikki
natsasi kohdalleen.
- Tänä vuonnakin olen kokenut ikäviä asioita. Sellaisten kokemusten jälkeen onnistuminen tuntuu vielä paremmalta, Pitkämäki viittasi Rooman katastrofiin, jossa keihäs lensi
Ranskan pituusmiehen Salim Sdirin kylkeen.
- Ajatukset ovat vielä sekavat. En ole ehtinyt
käsitellä sitä ajatusta, että olen keihään
maailmanmestari. Viimeisen kierroksen heitossa sai jo nautiskella, kun kulta oli varma,
Pitkämäki sanoi.
Suomi jaetulla 15. sijalla mitalitaulukossa

(Helsingin Sanomat 2.9.2007)

Tero Pitkämäen keihäskulta pelasti suomalaisen yleisurheilun mitalittomuudelta Osakassa. Pitkämäen ansiosta Suomi sijoittui
maiden mitalitaulukossa jaetulle 15. sijalle.
Kisojen paras maa oli Yhdysvallat, joka voitti
14 kultaa, 4 hopeaa ja 8 pronssia.
Suomi on jäänyt ilman mitalia vain kerran
MM-kisoissa, 2003 Pariisissa, jossa Mikaela
Ingbergin neljäs sija keihäästä oli paras suomalaistulos.
Petteri Koponen varattiin NBA:n ensimmäisellä varauskierroksella

(Helsingin Sanomat 29.6.2007)

Koripalloilija Petteri Koponen on varattu 30.
pelaajana NBA-liigan varaustilaisuudessa.
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Espoon Hongassa kolme viime kautta pelanneen Koposen varasi Philadelphia 76ers ensimmäisen kierroksen viimeisenä pelaajana.
Koposen tuleva seura on kuitenkin Portland
Trailblazers. Portland osti Koposen oikeudet
heti Philadelphialta.
Koponen teki suomalaista koripallohistoriaa
olemalla ensimmäinen suomalainen pelaaja,
joka varattiin NBA:han ensimmäisellä kierroksella. Suomalaisia on kautta aikain varattu NBA:han nyt viisi.
Ykköskierroksen sopimus takaa Koposelle
varman ja taloudellisesti merkittävän sopimuksen, jota aletaan sorvata lähipäivinä
Portlandissa.
"Onhan tämä aivan uskomaton juttu. Tätä
tunnetta on vaikea sanoin kuvailla. Huikeaa", Koponen iloitsi.
Portland halusi nimenomaan Koposen, mutta
seura ei uskaltanut riskeerata odottamalla
toisen kierroksen 37. varausvuorolle asti. Ainakin Boston Celtics ehti jo ilmoittaa, että se
olisi valmis varaamaan Koposen numerolla
32.
Portlandin general manager Kevin Pritchard
oli pyytänyt Philadelphiaa varaamaan Koposen antaen samalla lupauksen suomalaistakamiehen ostamisesta. Portland antoi vaihdossa Koposesta numerolla 42. varaamansa
Derrick Byarsin. Philadelphia sai kaupassa ilmeisesti myös rahaa. Koponen itse ei tiennyt
Portland-kuviosta.
"En osannut odottaa enää ykköskierroksen
varausta, kun Phoenix Sunsin ja San Antonio
Spursin varausvuorot menivät ohi. Philadelphia tuli ensin minulle täysin yllätyksenä, sillä
enhän ollut käynyt siellä edes näytillä", Koponen kertoi.
Varaustilaisuuden tähdet olivat odotetusti
213-senttinen keskushyökkääjä Greg Oden
ja 206-senttinen laitahyökkääjä Kevin Durant. Portland Trail Blazers varasi Odenin ensimmäisenä ja Seattle Supersonics nappasi
Durantin toisena.
Kiinalainen Yi Jianlian oli ensimmäinen Yhdysvaltain ulkopuolelta varattu pelaaja. Yin
varasi Milwaukee Bucks kuudentena.
Forbes: Kimi maailman 41:nneksi vaikutusvaltaisin julkkis

(Suomen Sillan Uutisviikko 27/2007)

F1-kuljettaja Kimi Räikkönen on päässyt ainoana suomalaisena talouslehti Forbesin julkaisemalle maailman vaikutusvaltaisimpien
julkkisten listalle.
Räikkösen sijoitus sadan henkilön joukossa
on 41:s. Hänen taakseen jäivät mm. näyttelijä Jennifer Aniston (44.), Harry Potter –kirjailija J.K.Rowling (48.), tennistähti Maria
Sharapova (51.) ja Yhdysvaltain ex-presidentti Bill Clinton (55.)
Lehden mukaan maailman vaikutusvaltaisin
julkkis on tällä hetkellä talkshow-juontaja
Oprah Winfrey.
TERVEYS
Suomessa on tehty syöpätutkimuksen läpimurto (Suomen Sillan Uutisviikko 29/2007)
Suomalainen tutkimusryhmä on tunnistanut
uuden proteiinin, jolla näyttää olevan tärkeä
merkitys syövän synnyssä ja kasvussa. Pro-

teiini on osallisena tapahtumaketjussa, jossa
normaalit solut muuntuvat syöpäsoluiksi.
Akatemiatutkija Jukka Westermarckin tutkimusryhmän läpimurroksi luonnehditut tutkimustulokset on julkaistu alan arvostetuimmassa CELL-julkaisusarjassa.
Westermarckin mukaan uuden proteiinin toiminnan estämisestä voisi tulla uusi mahdollisuus syöpätautien hoitoon. Koska kyseistä
proteiinia ei ole ihmisen normaaleissa kudoksissa, sen estämiseen kehitetyllä lääkkeellä
olisi todennäköisesti vähän sivuvaikutuksia.
Lisäksi Westermarck uskoo, että uuden proteiinin solun kasvua säätelevää vaikutusta
voitaisiin ehkä hyödyntää myös esimerkiksi
kantasolujen uusiutumisessa.
Tutkimuksen mukaan ihmisen normaali kudos ei tuota nyt tunnistettua uutta proteiinia,
mutta sen tuotanto on usein selkeästi lisääntynyt syöpäkudoksessa.
Westermarckin tutkimusryhmä toimii Tampereen ja Turun yliopistoissa.
Kautta aikojen vain viisi Suomessa tehtyä alkuperäistyötä on hyväksytty julkaistavaksi
CELL-julkaisusarjassa.

"Ihosyöpiä on kaikista syövistä noin joka
kymmenes, joten aurinko suojaa enemmän
syövältä kuin tuottaa niitä", kertoo tutkimusta johtanut professori Pentti Tuohimaa.
Suomessa D-vitamiinia voi saada auringosta
riittävästi vain kesällä. D-vitamiinin tiedetään
suojaavan lähes kaikilta kroonisilta sairauksilta. Tuohimaan ohjeet auringossa oleskelun
suhteen ovat erilaiset kuin mitä usein suositellaan.
Auringossa olisi syytä viivähtää keskipäivän
aikaan ja juuri silloin, kun UV-lukema on
korkea. Pari kolme kertaa viikossa 20–30 minuuttia kerrallaan riittää. Vain keskipäivän
auringon UVB-säteily saa ihon tuottamaan
D-vitamiinia. Suojavoiteita ei tulisi silloin
käyttää, sillä ne estävät D-vitamiinin tuotannon.
Aurinkoa tulisi muina päivän aikoina välttää,
sillä aamulla ja illalla paahtava UVA-säteily
vain vahingoittaa ihon D-vitamiinivarastoja.
Ruskettuminen on kuitenkin jo merkki liiasta
auringosta. Palaminen altistaa ihosyövistä
vaarallisimmalle, melanoomalle.

Suomalainen löysi vasenkätisyysgeenin

(Iltalehti 3.7.2007)

(Suomen Sillan Uutisviikko 27/2007)

Suomalaistutkija on löytänyt ensimmäisen
vasenkätisyyteen liittyvän geenimuutoksen.
Neurotieteen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan lääketieteen lisensiaatti Juha Laurén
tutki kahden ennestään tuntemattoman geeniperheen geenien tehtäviä aivojen kehityksessä ja toiminnassa.
Laurén tunnisti vasenkätisyyteen liittyvän
geenimuutoksen yhteistyössä Oxfordin yliopistossa työskentelevän tohtori Clyde
Francksin kanssa. Tutkijat havaitsivat, että
tietty muoto heidän löytämästään LRRTM1geenistä altistaa vasenkätisyydelle.
Tutkimuksissa ilmeni, että LRRTM1 eli vasenkätisyysgeeni toimii aktiivisesti sekä hiirten että ihmisten aivoissa jo sikiökaudella.
Kyseinen geeni siis oletettavasti ohjaa vasemman ja oikean aivopuoliskon kehittymistä toisistaan eroaviksi.
Laurénin löytö tuo arvokasta uutta tietoa aivojen kehittymisestä, sillä ihmisen noin
23.000 geenistä useimpien tehtävät ovat selvittämättä. Laurén teki väitöstutkimuksensa
Helsingin ja Yalen yliopistoissa.
Auringonvalo vähentää syöpiä ihosyöpää lukuun ottamatta

(Helsingin Sanomat 4.7.2007)

Auringonvalosta saatavan D-vitamiinin ansiosta aurinkoisissa maissa riski sairastua moneen eri syöpään on pienempi kuin pimeämmissä maissa.
Tampereen yliopistolla tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin aurinkoisten ja vähemmän
aurinkoisten maiden syöpärekistereistä saatuja potilastietoja. Svenska Dagbladet uutisoi
tuloksista viime perjantaina. Tutkimuksessa
aurinkoisia maita edustivat Australia, Espanja ja Singapore, ja vähemmän aurinkoisia
muun muassa Pohjoismaat.
Sairastuminen kiinteisiin syöpiin on auringossa paljon oleilevien kohdalla 20 prosenttia
epätodennäköisempää.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Masennus vie lääkepurkille
15-19-vuotiaat ruotsalaisnuoret syövät nykyisin kaksi kertaa enemmän masennuslääkkeitä kuin vuonna 2000, kertoo ruotsalaistutkimus.
Suomessa samanikäisten nuorten masennuslääkkeiden käyttö on jopa viisinkertaistunut vuodesta 1994 vuoteen 2003. Tytöt
käyttävät masennuslääkkeitä noin kaksi kertaa enemmän kuin pojat.
Parikymppinen helsinkiläisnainen on syönyt
masennuslääkkeitä ensimmäisen kerran 17vuotiaana ja toisen kerran viime vuonna.
Molemmat hoitojaksot kestivät puoli vuotta.
- Ensimmäisellä kerralla todettiin keskivaikea
ja itsetuhoinen masennus. Yritin itsemurhaa
muutamia kertoja. Masennus johtui ainakin
siitä, että olin liian vastuuntuntoinen ja huolehdin aikuisten asioista, jotka eivät ikäiselleni kuuluneet, hän kertoo.
Hän söi päivässä 30 milligrammaa serotoniinin takaisinoton estäjälääkkeitä. Lääkkeet
auttoivat, mutta niistä tuli turta olo. Masennustiloja ei ollut entiseen tapaan, mutta hän
ei myöskään ilostunut erityisesti mistään.
- Nuorten mielenterveysongelmat eivät välttämättä ole lisääntyneet. Mielenterveyspalveluiden kysyntä ja nuorten oireilu ovat sen
sijaan lisääntyneet, Stakesin tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck sanoo.
Hänen mukaansa psyykelääkkeiden käytön
lisääntymiseen on useita syitä. Mielenterveysongelmia diagnosoidaan paremmin ja
nykyisten psyykelääkkeiden haittavaikutukset ovat lieviä. Myös hinnat ovat laskeneet
vuonna 2003 voimaan tulleen lääkevaihtolain myötä, jonka mukaan apteekeilla on velvollisuus tarjota potilaalle halvinta mahdollista psyykelääkettä.
Psyykelääkkeiden käytön lisääntyminen on
saattanut vaikuttaa myönteiseen kehitykseen itsemurhatilastoissa. Suomessa itsemurhat ovat vähentyneet, vaikka maamme
eroaa edelleen muista EU-maista korkeiden
itsemurhatilastojen takia.
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Tyypin 2 diabetes yleistyy vauhdilla

(Suomen Sillan Uutisviikko 30/2007)
Tyypin 2 diabetes on Suomen nopeimmin
yleistyvä kansantauti. Suomessa ainakin
250.000 henkilöllä on todettu tyypin 2 diabetes, minkä lisäksi on arvioitu lähes yhtä monen sairastavan tautia tietämättään.
Tyypin 2 diabetes on monimutkainen aineenvaihduntasairaus, jossa haiman insuliinituotanto saattaa olla jopa normaali. Ongelmana on pikemminkin insuliinin puutteellinen teho kudoksissa ja tästä aiheutuva verensokerin aterianjälkeinen kohoaminen.
Monella potilaalla todetaan kuitenkin myös
insuliinin erityksen häiriöitä. Metabolinen oireyhtymä todetaan noin neljällä potilaalla viidestä. Diabeetikoilla aloitetaan usein statiinilääkitys veren kolesteroliarvojen parantamiseksi ja tehokas verenpainelääkitys. Insuliinihoito aloitetaan, jos insuliinin eritys on liian
vähäistä.
Lisäaineet saattavat aiheuttaa ylivilkkautta

(Helsingin Sanomat 6.9.2007)

Ruokien keinotekoiset väriaineet ja säilöntäaine natriumbentsoaatti voivat brittitutkimuksen mukaan lisätä lasten ylivilkkautta.
Torstaina lääketieteen alan the Lancet-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin lisäaineiden vaikutuksia kolmi- ja yhdeksänvuotiaiden lasten käytökseen.
Kokeeseen osallistui yli 300 lasta. Lasten
käytös muuttui vilkkaammaksi heidän juotuaan lisäaineilla höystettyjä hedelmämehuja,
kertoo Southamptonin yliopiston tutkija Jim
Stevenson. Lasten saamat lisäainemäärät
vastasivat enimmillään neljän karkkipussin
sisältämää lisäainemäärää.
"Meillä on nyt selkeää todistusaineistoa, että
eräät väriaineet ja natriumbentsoaatti voivat
vaikuttaa kielteisesti lasten käytökseen",
Stevenson sanoo.
Tutkimusryhmän loppupäätelmissä todetaan,
että tulosten vaikutukset ruuan lisäaineiden
sääntelyyn voivat olla huomattavat.
Kokeessa testattiin esimerkiksi väriaineita
E110, E122, E102, E124 ja E129.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Suomalainen sumunäyttö valittiin 30 kiinnostavimman innovaation joukkoon Piilaaksossa

(Tekes 6.6.2007)

Suomalainen FogScreen-yritys on valittu
Yhdysvalloissa pidettävään sijoittajatapahtuma Launch: Silicon Valley 2007:een. Tapahtuma tarjoaa nuorille teknologiayrityksille
mahdollisuuden esitellä innovaationsa Piilaakson vaikuttajille.
Launch-tapahtuman järjestää The Silicon
Valley Association of Startup Entrepreneurs
(SVASE) ja se järjestetään Piilaaksossa
5.6.2007.
"FogScreen on luonut sumunäytön joka on
paitsi huomiotaherättävä, myös visuaalisesti
kiehtova", kertoo Chris Gill, SVASE President. "FogScreen-sumunäyttö on visionäärinen ja innovatiivinen tuote ja tämä tekee siitä täydellisen esiteltävän Launch: Silicon Valley –tapahtumaan".

SVASE:n sijoitusalan asiantuntijoista koostuva raati valitsi tapahtumassa esiteltävät 30
yritystä ja tuotetta 160 ehdokkaan joukosta.
Esittelyssä olevat yritykset ovat kiinnostavimpia kasvuyrityksiä muun muassa informaatioteknologian, digitaalisen median ja
energian aloilta. Tapahtuman kohokohtana
on Launch: Silicon Valley 2007 –palkinto, joka jaetaan vuoden lupaavimmalle kasvuyritykselle kuudessa eri kategoriassa.
"Launch 2007 on loistava tilaisuus esitellä
palkittu FogScreen –sumunäyttö erittäin
mielenkiintoiselle vaikuttajaryhmälle", kertoo
Mika Koivula, FogScreenin toimitusjohtaja.
"FogScreen –sumunäyttö on uudenlainen
media jolla on uskomaton huomioarvo ja se
tekee siitä täydellisen työkalun markkinoinnin ja mainonnan tarpeisiin", hän jatkaa.
FogScreen–sumunäytön avulla pystytään
luomaan hämmästyttäviä, huomiotaherättäviä esityksiä ja efektejä, joissa sumupintaan
heijastettu kuva leijuu ilmassa. Sumu on kuivaa, joten sitä voi koskea ja siitä voi myös
kulkea läpi.
Matkapuhelut talloivat lankapuhelut

(Digitoday 5.6.2007)

Suomalaiset soittivat viime vuonna matkapuheluja 3,5 kertaa lankapuheluja enemmän
eli vajaat 4,5 miljardia puhelua, Tilastokeskus kertoo.
Matkapuheluissa oli kasvua kaksitoista prosenttia vuoteen 2005. Samalla paikallispuhelinverkosta soitettujen puheluiden määrä väheni edelleen, viime vuonna kuusitoista prosenttia.
Matkapuhelimista soitettujen minuuttien kokonaismäärä oli noin 12,7 miljardia. Tämä oli
seitsemäntoista prosenttia enemmän kuin
vuonna 2005. Paikallispuhelinverkosta soitettujen puheluminuuttien määrä laski edellisvuodesta 28 prosenttia vajaaseen 5,4 miljardiin minuuttiin.
Tekstiviestejä lähetettiin vuonna 2006 yhteensä lähes 3,1 miljardia, mikä merkitsi kolmentoista prosentin kasvua. Myös multimediaviestejä lähetettiin entistä ahkerammin.
Niitä näpyteltiin noin 21,6 miljoonaa eli 35
prosenttia enemmän kuin vuonna 2005.
Vuoden 2006 aikana matkapuhelinliittymien
määrä kasvoi edelleen aiemmasta, ja vuoden lopussa liittymämäärä oli lähes 5,7 miljoonaa, Tilastokeskus kertoo. Kiinteiden puhelinliittymien määrä sen sijaan aleni edellisvuosien tapaan ja vuoden lopussa niitä oli
hieman yli 1,9 miljoonaa.
Laajakaistaliittymiä oli vuoden 2006 lopussa
yli 1,4 miljoona. Liittymämäärä kasvoi kahdeksantoista prosenttia vuoden 2005 lopun
liittymämäärään verrattuna.
Teleyritysten henkilöstömäärä laski kaksitoista prosenttia. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto sen sijaan kasvoi kuusi prosenttia
vuodesta 2005.
Suomesta tullut roskapostin lähetysmaa

(Digitoday 5.7.2007)

Sähköpostiturvayhtiö D-Fence Oy:n mukaan
roskapostin suhteellinen osuus kasvoi muutaman prosenttiyksikön verran huhti-kesäkuussa. Suomi esiintyy yhtiön listoilla ensi
kertaa roskapostin lähettäjämaana.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kaikesta D-Fencen asiakkaille kyseisellä
ajanjaksolla tulleesta sähköpostiliikenteestä
72 prosenttia oli roskapostia. Yleisimmät
haittaohjelmat
huhti-kesäkuussa
olivat
Bagle, Mydoom.M, Phishing Bank ja SomeFool.P.
Roskapostin lähettäjämaista USA on listan
kärjessä. Muita suuria roskapostin lähettäjämaita ovat Saksa, Japani, Brasilia ja Uruguay. Suomi nousi toukokuussa ensimmäistä
kertaa huomion arvoisella osuudella roskapostin lähettäjämaiden listalle; 5,9 prosenttia roskapostista oli tuolloin kotimaasta lähtöisin.
D-Fencen Juha Oravala miettii, että hyökkäyksillä Viron ja Ylen verkkosivuille voi olla
tekemistä Suomen listalle ilmestymisen
kanssa. Varmaa tietoa asiasta ei kuitenkaan
ole. Joka tapauksessa Suomessa on toiminut
useampi bottiverkko samaan aikaan.
Juha Oravalan mukaan yhtiö on yhdistänyt
useita uusia tekniikoita tavalla, jonka ansiosta viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun
suurin ongelma, kuvaroskapostit, onnistutaan nyt torjumaan D-Fencen asiakkailta.
- Uutena kiusana mukaan ovat tulleet pdfspammit, joissa lähetetään kuvaspammiä
vastaava sisältö pdf-liitetiedostona. Itse viestin sisältö on tekstin sijasta myös kuvana,
Oravala kertoo.
Suurimpina roskapostin lähettäjinä toimivat
edelleen virusten ja troijalaisten saastuttamat koneet (zombiet) jotka muodostavat
niin kutsuttuja botnet-verkkoja.
D-Fencen roskapostin torjuntaan tarkoitettuja palveluja on saatavilla tällä hetkellä Pohjois-Amerikassa, Venäjällä, Belgiassa ja Etelä-Afrikassa. Neuvotteluita käydään parhaillaan muutaman muun markkina-alueen
kanssa.
Rock-Rooster kiekuu netissä ja 3G-kännykässä (Digitoday 15.6.2007)
Suomalainen Rock-Rooster kertoo aloittavansa maailmanlaajuiset lähetyksensä tänään perjantaina kello 18.00.
Rock-Rooster on internetissä ja 3G-mobiililaitteissa toimiva tv-kanava, joka lähettää
ohjelmaa 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa.
RR korostaa olevansa tv-kanavan lisäksi globaali yhteisö. Jokainen, jolla on mahdollisuus
internetin tai 3G-mobiililaitteiden käyttöön,
on tervetullut seuraamaan Rock-Roosteria.
Teksti- ja multimediaviestien avulla käyttäjä
voi lähettää terveisiä muille katselijoille ja
osallistua kilpailuihin. Kuka tahansa voi lähettää omatuotantoisia videotallenteitaan
esitettäväksi.
Tiedotteen mukaan ohjelmat sisältävät bändejä ja elokuvia, joita katsoja ei ole ehkä
koskaan ennen nähnyt ja kuullut. Lisäksi luvassa on musiikkia, lyhytelokuvia, sketsejä,
talkshow-ohjelmia, ravintola-esittelyjä ja
parhaita paloja kesän festivaaleilta.
Rock-Rooster toimii myös tapahtumajärjestäjänä. Artisteilla ja bändeillä on kanavan
kautta mahdollisuus päästä kokeilemaan
keikkaelämää, ja parhaimmillaan Rock-Rooster auttaa artisteja ja bändejä löytämään oikeat yhteistyökumppanit kuten levy-yhtiöt ja
ohjelmatoimistot.
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Rock-Rooster on myös mainostila, joka tavoittaa väitetysti satojatuhansia ihmisiä. Mainospaikkoina ovat internet-sivusto sekä
joukko eri televisioruutuja.
RR antaa myös ponnahduslaudan uusille kyvyille.
www.rock-rooster.com
Palvelubussin voi tilata pysäkille Helsingissä

(Helsingin Sanomat 21.9.2007)

Matkustaja voi tilata HKL:n palvelubussin puhelimitse haluamalleen pysäkille Kallion ja
Koskelan välisellä alueella lokakuun alusta.
Kutsuohjatun linjan P10 ulottuvilla on lähes
300 pysäkkiä.
Uutta on, että linja liikennöi vain matkustajien tekemien kutsutilausten perusteella. Jos
tilauksia ei tule, bussi pysyy varikolla.
"Bussin voi tilata tietylle pysäkille vähintään
tuntia ennen sen tuloa", HKL:n suunnittelujohtaja Ville Lehmuskoski kertoo.
Linjaa liikennöidään arkisin kello 8–16.
"Jos hoidettavana on jo muiden asiakkaiden
tilauksia, uuden tilaajan hakuaikaa voi joutua hieromaan. Reittiä voidaan aina muuttaa, mutta jo lukkoon lyötyjä hakuaikoja ei",
Lehmuskoski selvittää.
Aluksi linjaa P10 liikennöidään yhdellä bussilla. Jos kysyntää riittää, bussien määrää voidaan lisätä.
Suomessa laatuaan ensimmäinen kokeilu
päättyy vuoden 2008 lopussa.
Palvelubussi on tarkoitettu ensi sijassa vanhuksille ja liikuntarajoitteisille.
Kosketeltavat kännykät tekevät tuloaan

(Taloussanomat 10.9.2007)

Kosketeltavilla kännyköillä voi pian maksaa
kauppalaskut. Hipaisutekniikkaan perustuva
maksamistapa on kehitetty Suomessa.
Tutkimuslaitos VTT:n kehittämä ratkaisu sopii puhelimiin, joihin nykyisin voi liittää langattomia Bluetooth-palveluja.
VTT:n kosketustekniikka perustuu niin sanottuun NFC-teknologiaan eli lyhyen kantaman langattomaan tekniikkaan.
Tällainen ratkaisu voi olla piilossa puhelimessa. Käyttäjällä voi myös olla erillinen sovitinlaite, joka mahtuu esimerkiksi lompakkoon
tai rannekkeeseen.
– Näin NFC-sovelluksia on mahdollista toteuttaa jo ennen kuin varsinaiset NFC-puhelimet yleistyvät, sanoo VTT:n erikoistutkija
Esko Strömmer.
– Kyseessä on prototyyppi. Emme lähde viemään tekniikkaa tuotteeksi ennen kuin meillä on teollisia yhteistyökumppaneita, sanoo
Strömmer.
NFC-kännyköillä voi maksaa esimerkiksi
kauppalaskut. Tämä onnistuu koskettamalla
puhelimella kassalla olevaa lukijalaitetta.
Uudella tekniikalla voi myös lukea tunnisteita
esimerkiksi kaupassa. Tunniste on sähköinen
viivakoodi, joka syöttää kännykkään informaatiota vaikkapa kaupan hyllyssä olevasta
tuotteesta.
NFC-kännykän käyttö ei ole kuitenkaan rajattu vain ruokakauppaan, kännykkä sopii
hyvin monenlaiseen maksamiseen ja monenlaisen informaation keruuseen. NFC-puhelin
toimii esimerkiksi kirjastokorttina, elokuvalippuna ja maksukorttina.

MUUT UUTISET
Suomen kansalaisuuden saa vielä vuoden
ajan takaisin ilmoituksella

(Helsingin Sanomat 8.7.2007)

Suomen kansalaisuuden menettäneet voivat
saada kansalaisuutensa takaisin ilmoituksella
vielä vajaan vuoden ajan. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 31. toukokuuta 2008.
Kaksoiskansalaisuuden salliva kansalaisuuslaki tuli voimaan vuonna 2003. Siitä asti
Suomen kansalainen on voinut saada kansalaisuuden takaisin ilmoituksesta, jos on menettänyt sen esimerkiksi saadessaan toisen
maan kansalaisuuden.
Ennen vuotta 2003 kansalaisuuden menetti
automaattisesti esimerkiksi silloin, jos haki
toisen maan kansalaisuutta.
Tähän mennessä kansalaisuusilmoituksia on
tehty yli 8 000 ja kansalaisuus on palautettu
noin 7 300 hakijalle. Viime vuonna kansalaisuus myönnettiin 1 848:lle sitä ilmoituksella
hakeneelle.
Eniten ilmoituksia on tullut Ruotsista, Yhdysvalloista, Kanadasta, Australiasta ja Venäjältä.
Venäläiset rynnistivät Suomeen

(Taloussanomat 9.8.2007)

Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymistilastoissa venäläisten määrä kasvoi eniten. Tilastokeskuksen mukaan he yöpyivät kesäkuussa Suomessa 50 000 kertaa, mikä on 13
prosenttia enemmän kuin viime vuonna.
Yöpymisten määrässä venäläiset ovat silti
kolmas ryhmä saksalaisten ja ruotsalaisten
jälkeen.
Saksalaisten yöpymiset lisääntyivät 6 ja ruotsalaisten 3,5 prosenttia. Kaiken kaikkiaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymisissä oli kolmen prosentin lisäys viime vuodesta.
Myös kotimaisten matkailijoiden yöpymiset
lisääntyivät. Suomalaiset yöpyivät maan majoitusliikkeissä yhteensä 1,5 miljoonaa vuorokautta, mikä tarkoittaa 7 prosentin kasvua
viime vuodesta.
Yöpymisten kokonaismäärä kohosi 2,1 miljoonaan vuorokauteen, mikä oli 6 prosenttia
enemmän kuin vuotta aiemmin.
Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista hollantilaisten, norjalaisten ja
italialaisten yöpymiset vähenivät 5–8 prosenttia.
Suomalaistutkija sai Sveitsin Nobelin

(Suomen Sillan Uutisviikko 37/2007)

Biologi Ari H. Helenius on saanut sveitsiläisen Marcel Benoist -palkinnon. Tunnustusta
kutsutaan Sveitsin Nobel-palkinnoksi, ja se
on arvoltaan noin 60 000 euroa.
Ari H. Helenius on Zürichin teknisen korkeakoulun biokemian professori ja hän on tehnyt palkintoraadin mukaan uraauurtavaa
työtä molekyylien mekanismien tutkimuksessa. Helenius on selvittänyt proteiinien liikkumista solujen sisällä sekä viruksen tunkeutumista soluun. Tutkimuksista koituu konkreettista hyötyä, koska ne auttavat ehkäisemään
virusinfektioita ja ymmärtämään paremmin
diabetesta.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Helenius on perustanut Zürichiin myös 3V
Biosciences bioteknologiayrityksen, joka yrittää hyödyntää tutkimustöiden tuloksia. Helenius, 63, on väitellyt biologian tohtoriksi Helsingin yliopistosta ja ollut tutkijana Euroopan
biomolekyylilaboratoriossa
Heidelbergissä
sekä Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa.
Benoist-palkinnon myöntäjien mukaan Helenius on nostanut tutkimustyöllään Yalen ja
Zürichin yliopistojen tutkimusryhmät maailman huippuun.
Sveitsi on jakanut tieteen Marcel Benoist –
palkintoa vuodesta 1920 lähtien. Palkinto
luovutetaan Heleniukselle marraskuun lopussa Zürichin korkeakoulussa.
Baaritupakoinnille jätettiin hyvästit

(Helsingin Sanomat 1.6.2007)

Suomalaisten ravintolaelämä muuttui yöllä,
kun viimeiset tupakat piti tumpata ravintoloissa puoliltaöin. Osa ravintoloista otti varaslähdön savuttomaan aikakauteen jo torstaina päivällä.
Kaikki eivät luopuneet yhtä suosiolla kuppilasauhuttelusta. Noin 90 helsinkiläisravintolaa
on jättänyt ympäristökeskukselle anomuksen
jatkoluvasta.
Kahdeksan ravintolaa jätti hakemuksen vielä
viime hetkellä torstaina. Osa luvista myönnetään vasta ensi viikolla.
Torstaina myönnettiin jatkoaika parillekymmenelle ravintolalle, kertoo Helsingin kaupungin ympäristöterveyspäällikkö Antti Pönkä. Niissä ravintoloissa, joiden lupahakemuksia ei ole käsitelty, tupakointi loppui samalla
kuin muuallakin. Torstaina tarkastajia ei kuitenkaan ollut liikenteessä valvomassa, sammuivatko savukkeet täsmällisesti kello 00.00.
"Mikään taho maailmassa ei pysty estämään
lipsumisia tänä yönä", Pönkä sanoi.
Jatkoluvan edellytyksenä on, että ravintola
pystyy takaamaan, ettei tupakointialueelta
leviä savua muualle ravintolaan. Ympäristökeskuksen mukaan torstaina jatkoluvan oli
saanut muun muassa Grand Casino, Suomalainen Klubi, Sir Eino, Michelle ja König.
Ravintola Toverissa jaettiin torstaina taistelu
jatkuu -lehtisiä, joissa todettiin ravintolan
muuttuvan väliaikaisesti savuttomaksi.
Viranomaiset eivät olleet päättäneet ravintolan mahdollisesta siirtymäajasta.
Viisi minuuttia ennen puoltayötä ravintolassa
jaettiin halukkaille savukkeet.
"Ihmiset, jotka eivät tupakoi, voivat poistua
hetkeksi", henkilökunta ilmoitti.
TV Finlandin ohjelmisto suppeni

(Expatrium uutiskirje 5/2007)

TV Finland kokoaa maksukortin hankkineiden katsottaviksi satelliittien ja kaapelitelevision kautta YLE TV1:n ja TV2:n sekä MTV3:n
Euroopassa. Vaikka digiaikaan siirtyminen
syyskuun alussa ei muuta TV Finlandin lähetystuntimääriä, muutti se sisältöä. YLEn
omatuotantoiset ruotsinkieliset ohjelmat siirtyivät omalle FST5-kanavalle ja Koulu-tv-ohjelmat siirrettiin YLE Teemalle. Kummankaan
kanavan kanssa TV Finlandilla ei ole sopimusta, joten sekä ruotsinkieliset että Koulutv:n ohjelmat poistuivat TV Finlandin ohjelmistosta.
Lisätietoja: www.yle.fi/tvfinland
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Reader's Digest: Helsinki-Vantaa Euroopan
paras lentoasema

(Suomen Sillan Uutisviikko 27/2007)

Maailman luetuin aikakauslehti Reader’s digest (Valitut Palat) on valinnut Helsinki-Vantaan lentoaseman Euroopan parhaaksi lentoasemaksi.
Raati perusteli valintaansa mm. hyvällä asiakaspalvelulla ja kehittyneillä turvajärjestelyillä, jotka ovat menestyneet hyvin maailmanlaajuisissa vertailuissa.
Reader’s Digest -lehdet valitsivat vuosittaisessa Euroopan Parhaat -katsauksessaan
parhaita ihmisiä, paikkoja ja keksintöjä 30
elämänalueelta. Raati antoi tunnustuksensa
lentoasemalle ensimmäisen kerran.
Suomesta rakennettu neljä prosenttia

(Helsingin Sanomat 5.7.2007)

Rakennetun maan osuus Suomessa on noussut yli neljään prosenttiin, kertoo Tilastokeskus. Vuoden 2005 lukujen mukaan suurin
osa Suomea, kolme neljännestä, on metsää.
Maatalousmaa kattaa pinta-alasta kymmeneksen.
Rakennetuin maakunta on Uusimaa, jonka
alasta 14 prosenttia on rakennettu. Eniten
metsää, yli 90 prosenttia pinta-alasta, löytyy
Kainuusta. Rakennetuimpia kuntia ovat Helsinki ja Kauniainen, metsäisimpiä puolestaan
Suomussalmi ja Heinävesi.
Finnair aloittaa jumppatunnit

(Kauppalehti 11.7.2007)

Finnairin matkustajat pääsevät pian venyttelemään ohjatusti pitkillä kaukolennoilla.
Finnairin matkustajat pääsevät pian venyttelemään ohjatusti pitkillä kaukolennoilla.
Lentomatkustajat pääsevät verryttelemään
pian jäseniään kaukolennoilla. Finnair aloittaa ohjatut taukoliikuntatuokiot asiakkailleen
syyskuun alussa Aasiaan ja New Yorkiin
suuntautuvilla lennoillaan.
Taukojumppatuokioita järjestetään myös pidemmillä lomalennoilla.
Kaukolentojen taukoliikunta perustuu Suomessa kehitettyyn Asahi-tekniikkaan, joka
yhdistelee suomalaista ja aasialaista terveystietämystä. Asahin voi suomentaa "auringonnousuksi".
Asahi koostuu hitaista liikkeistä, jotka suoritetaan hiljaisuudessa. Asahi-liikkeitä voi tehdä lentokoneessa istuen, eikä laji hikoiluta.
Asahin ovat luoneet ammattiurheilijat ja liikunnanohjaajat.
Suomalaiset edelleen sanomalehtikansaa

(Taloussanomat 18.9.2007)

Suomalaiset lukevat edelleen ahkerasti sanoma- ja aikakauslehtiä, selviää Kansallisen
mediatutkimuksen (KMT) tuoreista tutkimusluvuista.
Varsinkin sanomalehtien lukijakunta on pysynyt uskollisena.
Suomen luetuin sanomalehti on viimevuotiseen tapaan Helsingin Sanomat yli miljoonalla lukijalla. Seuraavaksi eniten luetaan IltaSanomia ja Iltalehteä. Maakuntalehdistä luetuin on Aamulehti.

Talouslehdistä Taloussanomat on ollut yksi
harvoista, jotka eivät ole kärsineet lukijakatoa edelliseen eli vuoden 2006 mittaukseen
verrattuna.
Taloussanomien lukijamäärä on kohonnut
6.000 lukijalla 78.000:teen. Taloussanomalehdistä Kauppalehden lukijamäärä putosi
11.000:lla 208.000:teen.
Myös talousaikakauslehdet Taloustaito-Yritystä ja Arvopaperia lukuunottamatta menettivät lukijoitaan. Taloutta käsittelevistä aikakauslehdistä luetuimpia ovat Taloustaito ja
Talouselämä yli 200.000 lukijalla.
Suomalaiset siirtyivät alkuvuoden aikana lukemaan yhä enemmän erikoislehtiä yleisaikakauslehtien sijaan.
Suosituimmat aikakauslehdet ovat silti samoja kuin vuosi sitten. Suomen suosituinta aikakauslehteä Pirkkaa lukee yli 2,5 miljoonaa
suomalaista.
Seuraavaksi eniten luetaan Yhteishyvää, OPlehteä, Terveydeksi!-lehteä ja Aku Ankkaa,
jotka kaikki saavuttavat yli miljoonan suomalaisen lukijajoukon.
Kansallisessa mediatutkimuksessa tutkitaan
173 painettua lehteä, jotka kattavat noin 65
prosenttia suomalaisten lehtien lukemisesta.
Tutkimuksessa ei tutkittu lehtien verkkosivujen suosiota.
Suomalaiset haluavat jatkaa pidempään
työssä (Helsingin Sanomat 25.9.2007)
Entistä useampi suomalainen haluaa jatkaa
työelämässä aiempaa pidempään. Lähes
puolet haluaa työskennellä 63 ikävuoden
täyttämisen jälkeen.
Kolme viidestä näkee mahdollisena työskentelyn vanhuuseläkkeelle jäämisen jälkeenkin,
ilmenee TNS Gallupin Työeläkevakuuttajat
TELAn toimeksiannosta tekemästä työeläkeasennetutkimuksesta.
Tutkimusta varten haastateltiin yli tuhatta
suomalaista touko–kesäkuussa.
"Tutkimuksen tulos on linjassa ihmisten todellisen käyttäytymisen kanssa. Vastaajista
44 prosenttia jäisi työelämään 63 vuoden
täyttämisen jälkeen, kun edellisessä tutkimuksessa kolme vuotta sitten määrä oli 40
prosenttia",
sanoo
Työeläkevakuuttajat
TELAn toimitusjohtaja Esa Swanljung.
Viime vuonna keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä nousi Eläketurvakeskuksen tilastojen
mukaan 0,4 vuodella 59,5 vuoteen.
Joulun postimerkeissä on mukana tuoksu

(Helsingin Sanomat 25.9.2007)

Tulevan joulun postimerkit myös tuoksuvat
joululta. Kun 0,55 euron arvoista postimerkkiä hankaa, voi haistaa kanelia, inkivääriä ja
neilikkaa. Tuoksu tulee lakkakerroksen alle
piilotetusta kapselista, joka alkaa rikkoutuessaan tuoksua.
Joulupostimerkeissä seikkailevat tänä vuonna punalakkiset hiiret. Ne ovat graafisen
suunnittelijan Marjo Nygård-Niemistön käsialaa ja tuttuja muun muassa Finlandia Junior
–palkinnon saaneesta lasten runokirjasta
Kuono kohti tähteä.
Joulupostimerkit ilmestyvät marraskuun
alussa. Yhtä aikaa niiden kanssa myyntiin tulee myös Suomen 90-vuotista itsenäisyyttä
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juhlistava postimerkkiarkki, jonka postimerkit ovat suomalaisten kotialbumikuvia.
Alle puolella lapsiperheistä on yhteinen sukunimi (Suomen Sillan Uutisviikko 33/2007)
Suomalaisilla lapsiperheillä ei ole nykyään läheskään aina yhteistä sukunimeä. Viime
vuonna lapsen saaneista perheistä vain puolella on yhteinen sukunimi. Jos vanhemmilla
on eri sukunimi, saa lapsi useimmiten isän
sukunimen. Isän sukunimen sai noin 37 prosenttia, äidin sukunimen noin yhdeksän prosenttia.
Avoliittojen yleistyminen ja avioliiton solmivien into säilyttää oma nimi, ovat lisänneet
lapsiperheiden sukunimien kirjoa, Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalaisen
teettämä tutkimus perustuu Väestörekisterikeskuksen tietoihin. Suomessa ei ole aiemmin tutkittu lapsiperheiden sukunimikäytäntöä.
Huonotuulisuus keskittyy keskiviikkoon

(Kauppalehti 17.9.2007)

Suomalaiset ovat tuoreen tutkimuksen mukaan useimmin huonotuulisia keskiviikkoisin.
Koululaisilla huonotuulisuutta esiintyy kuitenkin eniten maanantaisin.
Tutkimus osoittaa, että stressiä ja huonotuulisuutta esiintyy lapsiperheellisillä enemmän
kuin muilla perhetyypeillä.
Keskimääräisenä päivänä ennen puoltapäivää sinkuista on huonotuulisuutta kokenut
40 prosenttia, parisuhteessa elävistä 37 prosenttia ja lapsiperheellisistä 54 prosenttia.
Lapsiperheissä stressi ei helpota myöskään
lomalla. Keskimääräisenä lomapäivänä heistä jopa 60 prosenttia kertoi kokeneensa huonotuulisuuden puuskia puoleenpäivään mennessä.
Usein jurottajiksikin leimatut suomalaiset
ovat Taloustutkimuksen selvityksen mukaan
sosiaalisia. Alle 40-vuotiaat suomalaiset tapaavat ystäviään sekä arkena että viikonvaihteessa enemmän kuin muun ikäiset.
Taloustutkimus selvitti touko-heinäkuussa
suomalaisten ajankäyttöä ja tunnetiloja.
Vastaajia tutkimuksessa oli lähes 3 700.
Viinavaroitus kolmen millin suuraakkosin

(Kauppalehti 21.9.2007)

Peruspalveluministeri Paula Risikko on päätynyt alkoholijuomien varoitusmerkintöjen
osalta asiaa tutkineen työryhmän kompromissiin.
Alkoholijuomapakkausten varoitusmerkinnän
tekstiksi on tulossa: VAROITUS: Alkoholi
vaarantaa sikiön kehityksen ja terveytesi.
VARNING: Alkohol riskerar fostrets utveckling och din hälsa.
Sanat varoitus ja varning tulee kirjoittaa vähintään kolme milliä korkein suuraakkosin.
Muuten tekstin koon suhteen noudatetaan
pakkausmerkintöjä koskevia yleisiä säännöksiä.
Varoitusta ei kuitenkaan saisi sijoittaa pakkauksen pohjaan tai sulkijaan.
Sosiaali- ja terveysministeriö tulee antamaan
varoitusmerkinnän tarkemmasta muodosta
asetuksen vuoden loppuun mennessä.
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Suomen ehdotus varoitusmerkinnöistä lähetetään ennen asetuksen antamista Euroopan
komissiolle, joka toimittaa sen jäsenvaltioille
kommentoitavaksi.
Suomi arvioitu maailman parhaaksi maaksi
asua (www.finland.no)
Suomi on 141 maata käsittävän listan huipussa, ja sitä seuraa pohjoismaiset naapurimaat Islanti, Norja ja Ruotsi ennen Itävaltaa, Sveitsiä, Irlantia ja Australiaa Valittujen
Palojen tekemän tutkimuksen mukaan, kertoo Energy & Enviro Finland Newsletter.
USA on 23. paikalla, Kiina 84. ja Intia 104.
Listan pohjalla on Etiopia, Nigerian, Sierra
Leonen, Burkina Fason ja Chadin jälkeen.
Vertailu käsittää ympäristötekijöitä, kuten ilman ja veden laatu, biodiversiteetin kunnioitus ja kasvihuonekaasujen päästöt, sekä sosiaalisia tekijöitä kuten brutto kansantuote,
koulutuksen saatavuus, työttömyys ja odotettu elinikä.
Tilastollinen perusta on YK:n Human Development Index ja Environmental Sustainability Index, jonka on laatinut Yalen ja Columbian yliopistot sekä World Economic Forum.
72 kaupungin vertailu käsitti julkisen liikenteen laadun, puistot, ilman laadun ja jätteiden kierrätyksen. Tukholma sijoittui huippuun ennen Osloa ja Müncheniä.
Aasian suuret kaupungit sijoittuivat listan
loppuun ja huonoin oli Beijing, Shanghain,
Mumbain, Guangzhoun ja Bangkokin jälkeen.
Suomi on kolmanneksi vastuuntuntoisin maa

(Taloussanomat 6.7.2007)

Suomi on rankattu maailman kolmanneksi
vastuuntuntoisimmaksi valtioksi.
Genevessä julkaistiin uusi vastuuntuntoisen
kilpailukyvyn indeksi, jonka on koonnut eettisyyden tutkimuslaitos AccountAbility. Maailman vastuuntuntoisin valtio on Ruotsi ja
kakkosena on Tanska.
Johtaja Simon Zadekin mukaan hallitusten
on luotava yrityksille raamit, joissa nämä
voivat toteuttaa yhteiskuntavastuullista yrityskultuuria.
– Tulevaisuudessa nämä vastuuntuntoista
kulttuuria noudattavat maat hyötyvät suuremmasta talouskasvusta, Zadek sanoi Genevessä.
Indeksi pohjautuu World Economic Forumin
kilpailukykyraporttiin. Vertailuun on laskettu
21 tietokantaa 108 maasta.
Välimeren maiden sijoituksia:
Portugali, sija 21
Espanja, sija 26
Italia, sija 32
Kreikka, sija 33
Suomi on maailman 13. paras maa yritystoimintaan (Suomen Sillan Uutisviikko 38/2007)
Suomi on Maailmanpankin tuoreen, vuosittain tehtävän tutkimuksen mukaan maailman 13. paras maa liiketoiminnan harjoittamiseen. Maailmanpankin tutkijat ovat panneet 178 maata järjestykseen kymmenen,
lähinnä yritystoiminnan säätelyyn liittyvän
tekijän perusteella. Listauksen ykkönen on

Singapore. Yhdysvallat on kolmas, Tanska
viides, Islanti kymmenes, Norja 11., Ruotsi
14. ja Viro 17.
Raportti kiinnittää huomiota itäisen KeskiEuroopan nopeaan kehittymiseen bisnesympäristönä. Se on jo ohittanut Itä-Aasian, ja
monet sen maista ovat helpompia kuin monet läntisen Euroopan vanhoista teollisuusmaista.
www.doingbusiness.org
Välimeren maiden sijoituksia:
Portugal, sija 37
Espanja, sija 38
Italia, sija 53
Turkki, sija 57
Kreikka, sija 100
Suomi on vasta 13. sähköisessä asioinnissa

(Digitoday 26.9.2007)

Suomi on vasta 13. sijalla Euroopan maiden
julkishallinnon nettipalveluiden tarjoamisessa. Edellä ovat muun muassa Ruotsi, Itävalta, Iso-Britannia, Viro ja Saksa.
Capgemini on selvittänyt seitsemännen kerran Euroopan komission toimesta unionin jäsenmaiden ja jäseneksi pyrkivien maiden julkisnettipalveluiden kehittyneisyyttä.
Tutkimuksessa kartoitettiin, tarjoavatko jäsenmaat yli kahtakymmentä peruspalvelua
netissä ja kuinka pitkälle palveluiden nettiversiot ovat kehittyneet. Huomioituja palveluita ovat muun muassa verojen hoito, työnhaku, sosiaaliturva, passien ja ajokorttien
sähköinen hoito, auton rekisteröinti, rakennusluvat, ilmoitukset poliisille, julkisten kirjastojen käyttö, sertifikaatit, muuttoilmoitukset, terveyspalvelut ja lisäkoulutukseen ilmoittautumiset kansalaisille.
Tutkimus huomioi erikseen myös yritykset,
joita varten selvitettiin myös esimerkiksi yritysverojen hoito, arvonlisäverot, uuden yrityksen rekisteröinti, ilmoitukset tullille. Palvelusta riippuen jokainen julkinen nettipalvelu sai pisteytyksen 0-5. Osa palveluista ei ole
missään maassa kehittynyt niin pitkälle, että
voisi antaa täysiä pisteitä.
Tutkimuksessa todetaan, että viime vuoden
vastaavaan tutkimukseen verrattuna jäsenmaat ovat nostaneet kokonaiskeskiarvoa viime vuodesta, ja nousseet uudelle tasolla julkishallinnon sähköisissä palveluissa.
Aiemmin asiat hoituivat pelkillä sähköisillä lomakkeilla, kun nyt on jo päästy kokonaan
sähköisten tapausten käsittelyyn.
Yhteiskeskiarvon mukaan Suomi on sijalla
13. Sen edellä ovat muun muassa Viro, Slovenia, Malta, Itävalta, Espanja ja Ruotsi.
Tutkimuksen mukaan pisimmälle ovat kehittyneet tuloihin, palautuksiin ja rekisteröinteihin liittyvät verkkopalvelut. Sen sijaan lupaanomukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
Yrityksille suunnatut valtioiden nettipalvelut
ovat myös kehittyneet pidemmälle kuin yksityisille tarkoitetut palvelut.
Kansalaisten palveluissa Suomi on seitsemäs
ja yli eurooppalaisen keskiarvon, mutta yrityspalveluissa Suomella menee keskiarvoa
huonommin. Se on listan loppupäässä 24. sijalla.
Huonot sijoitukset Suomen verkkopalveluiden kehittyneisyydessä aiheuttaa ihmetystä,
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sillä neljä viidestä suomalaisesta pääsee nettiin. Suomalaisyrityksissä tilanne on huonompi ja jää jopa alle keskiarvon. Ainoastaan puolet suomalaisyrityksistä pystyy täysin hyödyntämään nettiä.
Kiitosta Suomi saa sen sijaan suomi.fi –portaalistaan, jonka kautta muut julkispalvelut
ovat käytettävissä. Myöskin Suomen käyttäjäkeskeisyys on yli Euroopan 19 prosentin
keskiarvon. Myös KELAn lääkintäkulujen korvauspalvelu saa erikoismaininnan tutkimuksessa.
Välimeren maiden sijoituksia:
Malta, sija 3
Portugal, sija 4
Espanja, sija 11
Italia, sija 16
Turkki, sija 20
Kreikka, sija 21
Kypros, sija 24
Nokian kännykkä on suomalaisista suomalaisin (Tietoviikko 9.7.2007)
Suomalaisten mielestä vuoden 2007 suomalaisin tuote on Nokian matkapuhelin.
Toisen sijan nappasi Valion maito ja kolmannen sijan jakoivat Fazerin sininen suklaa ja
Marimekon tekstiilit ja tuotteet.
Tiedon kertoi Kalevala Spirit, joka tilasi selvityksen Taloustutkimukselta.
Ikä, sukupuoli, tulotaso ja asuinalue vaikuttivat jonkin verran siihen, mitkä tuotteet koettiin kaikkein suomalaisimmiksi, Kalevala Spirit kertoo.
Esimerkiksi naisten ja miesten sekä nuorten
ja vanhojen näkemykset erosivat toisistaan.
Koskenkorva viina ja HK Sininen lenkki olivat
miesten mielestä suomalaisimpia tuotteita,
kun taas naisten ääniä keräsivät Valion maito, Fazerin Sininen suklaa ja Marimekon
tekstiilit/tuotteet.
Nuoret, 15-34-vuotiaat, puolestaan pitivät
vanhempia ikäluokkia enemmän Nokian matkapuhelinta suomalaisimpana tuotteena.
Rikollisuus lisääntynyt

(Suomi.fi 17.7.2007)

Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla poliisin tietoon tuli
kaikkiaan 398.000 rikosta. Rikokset lisääntyivät viime vuoden vastaavasta ajasta kahdeksan prosenttia.
Suhteellisesti eniten rikokset lisääntyivät Etelä-Savossa (25 prosenttia) ja vähenivät Kainuussa (4 prosenttia).
Pahoinpitelyrikoksia tuli poliisin tietoon
16.000, mikä on kuusitoista prosenttia
enemmän kuin vuonna 2006. Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät viidenneksen.
Törkeät rattijuopumukset lisääntyivät kuusi
prosenttia ja muut rattijuopumukset kuusitoista prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumuksia
tuli ilmi neljätoista tuhatta.
Lapista löytyi jopa tuhansia vuosia vanha
saamelaiskylä

(Helsingin Sanomat 30.7.2007)

Norjalaiset arkeologit ovat löytäneet tuhansia vuosia vanhan saamelaiskylän jäänteitä
Tenojoen sivujoen Levajoen varrelta Norjan
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ja Suomen rajalta. Alueelta on löytynyt noin
50 asumuksen perustat ja 300 esinettä. Arkeologi Jørn Henriksen Tromssan yliopistosta
kuvailee löytöä ainutlaatuiseksi.
Saamelaiskylä on ollut solmukohta rannikon
ja sisämaan välillä, Suomen ja Norjan nykyisellä raja-alueella, kauan ennen kuin nykyiset valtionrajat on vedetty.
Vaikeakulkuisesta maastosta tehdyt vanhimmat löydöt voivat olla noin 4 000 vuoden takaa ja uusimmat 1700-luvulta. Norjalaisarkeologin mukaan löydöt osoittavat, että alueella on parhaaseen pyyntiaikaan asunut noin
sata ihmistä.
Alueella ei ole aikaisemmin tehty arkeologisia tutkimuksia. Toistaiseksi kyseessä on ollut vain parin viikon mittainen rekisteröinti,
mutta tavoitteena olisi myös aloittaa kaivaukset alueella.
Seitsemisen kansallispuistosta löytyi muinaisjäännöksiä

(Helsingin Sanomat 13.8.2007)

Seitsemisen kansallispuiston maisemista Pirkanmaalta on löytynyt 30 muinaisjäännöstä.
Löydöt tehtiin arkeologisessa inventoinnissa
tänä keväänä ja alkukesänä.
Inventoinnin tehnyt arkeologi Kalle Luoto pitää merkittävimpinä löytöinä Sikomäen
pyyntikuoppa-aluetta sekä Majaniemen kiviröykkiötä, joka voi ajoittua esihistorialliselle
ajalle.
Esihistoriallisia löytöjä ovat niin ikään kvartsi-iskokset, joita paljastui mahdollisesti kahdesta paikasta Aurejärven rannalta. Iskokset
ovat kvartsityökalujen työstämisessä syntyneitä palasia.
Kurun ja Ikaalisten kunnissa sijaitsevasta
kansallispuistosta ja sen ympäristöstä ei löytynyt varsinaisia esihistoriallisia asumuksia.
Iskokset ja pyyntikuopat kuitenkin osoittavat, että ihmiset liikkuivat kansallispuiston
karuilla ylängöillä todennäköisesti riistan perässä.
Uudemmista historiallisista kohteista kiinnostavimpiin kuuluu Korsukankaan korsu, joka
kuului käpykaartilaisille. Vastaavia sotahistoriaan liittyviä jäännöksiä on harvassa.
Seitsemisen arkeologisen inventoinnin järjesti Metsähallitus, joka hoitaa aluetta.
Tampereelta kotoisin oleva suunnittelija
opiskelee Taideteollisessa korkeakoulussa.
Lepokorven pitkän tähtäimen haaveissa on
oma vaatemerkki, mutta sitä ennen hän haluaa hankkia kokemusta vaateyrityksessä.
Suomen väkiluku jo lähes 5,3 miljoonaa

(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2007)

Suomen väkiluku lähestyy 5,3 miljoonan rajaa. Tilastokeskuksen mukaan väestömäärän
kasvu on kuitenkin hieman hidastunut viime
vuodesta.
Suomessa oli heinäkuun lopussa 5 289 128
asukasta. Väkiluku kasvoi alkuvuonna 12
150:lla. Kasvu oli aavistuksen hitaampaa
kuin viime vuonna, mikä johtuu siitä, että
kuolleita oli enemmän kuin viime vuoden
tammi-heinäkuussa. Kuolleiden määrä oli
kuitenkin kolmena edellisenä vuonna keskimääräistä alhaisempi.
Lapsia syntyi 34 550 eli 50 vähemmän kuin
viime vuonna.

Alkuvuonna kertyi myös muuttovoittoa. Suomeen muutti ulkomailta 13 200 ja maasta
pois 6 500 henkilöä. Maahanmuutot lisääntyivät 800:lla ja maastamuutot 500:lla.

ta.
www.mol.fi/mol/fi/01_tyovoimapalvelut/03_t
yonhaku_ulkomailta/01_eures/01_eures_neu
vojat/index.jsp

Työpaikkojen huumetestit yleistyneet

Suomalaiset näpistelyn kärjessä Euroopassa

Yhä useampi yritys teettää Aamulehden mukaan työntekijöilleen huumetestin. Lehden
haastatteleman kansanterveyslaitoksen huumetutkimusyksikön ylilääkärin Kimmo Kuoppasalmen arvion mukaan testejä tehdään
Suomessa tällä hetkellä 50.000–100.000
vuodessa.
Kolme vuotta sitten huumetesteissä kävi
20.000–40.000 työntekijää vuodessa.
Huumetestausta säätelevä laki tuli voimaan
vuonna 2004. Lain mukaan työnantaja voi
pyytää työntekijän huumetestiin, jos työ
vaatii erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä ja jos huumeiden
alaisena työskentely vaarantaa toisten hengen tai turvallisuuden.

Myymälävarkauksien määrä on Suomessa
Länsi-Euroopan suurimpia, selviää brittiläisen tutkimuslaitoksen Centre for Retail Researchin selvityksestä.
Näpistelystä koituu kaupan ja sisäministeriön
arvion mukaan noin 500 miljoonan euron
menetykset. Sisäministeriön mukaan kaupan
hävikki on Suomessa Länsi-Euroopan suurimpia juuri myymälävarkauksien takia.
Ministeriö syyttää näpistelyjen kasvavasta
määrästä liian kevyitä rangaistuksia, rötöstelyn ammattimaistuimista ja sitä, että määräaikaiset työsuhteet kaupoissa eivät kannusta
ajattelemaan työnantajan etua.
Rötöksistä ei kuitenkaan voi syyttää pelkästään asiakkaita. Kauppojen henkilökunta
muodostaa näpistelijöistä yli neljänneksen.

(Suomen Sillan Uutisviikko 34/2007)

Ensi talven joulupukit haussa

(Helsingin Sanomat 5.9.2007)
Lapissa valmistaudutaan jo täydellä touhulla
ensi talven matkailusesonkiin. Joulusesonkia
varten tarvitaan melkoinen määrä eri alojen
ammattilaisia, ja työministeriön nettisivujen
vapaissa työpaikoissa on tarjolla töitä tavallisesta poikkeavilla nimikkeillä.
Suurin osa ohjelmapalveluyrityksistä etsii sesonkityöntekijöitään safarioppaan tai jouluoppaan nimellä, mutta työpaikkoja on tarjolla myös poro-oppaalle, koiravaljakon kuljettajalle sekä joulupukeille ja tontuille.
Joulupukin vaativaan rooliin haluavilta vaaditaan ulospäin suuntautuneisuutta, lapsiystävällisyyttä ja kielitaitoa. Lisäpisteitä saa herrasmiesmäisyydestä.
Tontun suosituskirjeestä toivotaan löytyvän
pirteyttä, esiintymiskykyä, vastuuntuntoa ja
kielitaitoa.
Joulupukkeja etsivän Prosantan asiakkaat
tulevat pääosin Britanniasta ja Irlannista, joten tehtävään hyväksytyt pukit perehdytetään eri maiden jouluperinteisiin. Myös joulupukin rooliin on luvassa tarkempaa perehdytystä, jotta hou-hou-huudot sujuisivat
luontevasti.
Valitettavasti joulupukitkin ovat pätkätyöläisiä, ja osa-aikatyön luvataan kestävän yhdestä kolmeen kuukautta.
Eurees-neuvojat etsivät työvoimaa Suomeen
(Sutinat 6/07 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Työvoimapula monilla aloilla on saanut suomalaiset työnantajat kiinnostumaan muualta
Euroopasta tulevista työntekijöistä. Työvoimatoimistojen EURES-verkoston kautta väkeä on palkattu eniten puutarha-alalle ja
meriteollisuuteen.
Myös hoitoalalle halutaan työntekijöitä Euroopasta. Kielellisistä syistä etsintä keskittyy
lähinnä Suomesta muuttaneiden hoitajien
houkutteluun paluumuuttajiksi. Lokakuussa
Tukholmassa järjestetään suuri terveydenhoitoalan rekrytointitapahtuma. Suomesta
paikalle lähtee työnantajia 30 paikkakunnal-
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(Suomen Sillan Uutisviikko 35/2007)

Kiinan kemikaaliedustusto Helsinkiin

(Taloussanomat 14.9.2007)

Kiina avaa tammikuussa oman kemikaaliedustustonsa Helsinkiin EU-viraston imussa.
Kemikaaliedustusto edustaa yli 4.000:ta kiinalaista yritystä, jotka toimivat metalli- ja
kemikaalialalla.
– Edustustoja odotetaan jatkossa lisää, sillä
EU:n ulkopuoliset maat tarvitsevat oman
edustajan, jos ne haluavat rekisteröidä tai
maahantuoda itse kemikaaleja EU:n alueelle,
kertoo Helsinki Reach Centerin ohjelmajohtaja Riku Rinta-Jouppi.
Rinta-Joupin mukaan Venäjän kanssa neuvottelut ovat pisimmällä. Edustustosta on jo
tehty aloite, jolle toivotaan ministeriön hyväksyntää.
Hanketta esitellään parhaillaan myös japanilaiselle delegaatiolle, joka on vierailulla Suomessa. Rinta-Jouppi matkustaa pian myös
Yhdysvaltoihin lobbaamaan Helsinkiä paikalliselle kemianteollisuudelle.
Vuoden toiminut Helsinki Reach Centre auttaa Reach-asetuksen velvoittamia yrityksiä
verkostoitumaan.
EU:n kemikaalivirasto perustettiin Helsinkiin
viime kesänä.
Kreikka yrittää vähentää auto-onnettomuuksia sakoilla (Helsingin Sanomat 26.1.2007)
Auto-onnettomuuksia yritetään vähentää
Kreikassa koventamalla rangaistuksia. Pian
voimaan tulevan lain mukaan esimerkiksi
päin punaisia ajamisesta rapsahtaa 700 euron sakko.
Turvavyön unohtamisesta saa 350 euron sakon ja menettää ajokortin kymmeneksi päiväksi. Rangaistus koskee myös moottoripyöräilijöitä, joilla ei ole kypärää.
Sakot nousevat myös useista muista kuljettajien yleisimmistä virheistä, kuten stopmerkin ohittamisesta ilman pysähdystä.
Myös puhelimeen puhumisesta ajon aikana
rangaistaan aiempaa ankarammin.
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Kreikan onnettomuustilastot ovat Euroopan
synkimpiä. Poliisi arvioi, että maanteillä saa
surmansa joka vuosi yli 1 500 ihmistä.
Kreikan poliisi löysi tuhansia varastettuja
muinaisesineitä

(Helsingin Sanomat 3.7.2007)

Kreikan poliisi löysi tuhansia varastettuja
muinaisesineitä, jotka ovat peräisin antiikin
Kreikan ajalta. Poliisi teki yllätyshyökkäyksen
epäilemänsä henkilön asuntoon Korintissa.
58-vuotiaan miehen asunnosta löydettiin
muinaisesineiden lisäksi kymmenkunta Bysantin aikaista kolikkoa. Mies pidätettiin ja
häntä syytetään antiikkivarkaudesta, Kreikan
poliisi kertoi tiistaina.
Poliisin mukaan mies kuuluu Korintin seudulla toimivaan varkaiden ryhmään, sillä asunnosta löydetyt muinaisesineet ovat peräisin
alueen laittomista kaivauksista. Yli 1 300 takavarikoidun esineen joukossa on muun
muassa savisia epäjumalia, uurnia ja pronssisia sormuksia.
Takavarikoidut muinaisesineet eivät ole kovin arvokkaita niiden pienen kokonsa vuoksi,
mutta poliisin mukaan kaikenlainen esineiden hankintaan liittyvä toiminta on laitonta.
Ruokapalsta
Täytetyt letut
2 1/2 dl vehnäjauhoja
1/2 tl suolaa
6 dl maitoa
3 munaa
margariinia paistamiseen
täyte:
150 gr tonnikalaa, lohta tai kinkkua, pieneksi
hakattuna
n 5 cm kurkkua, pieneksi hakattuna
1/2
dl
ketsuppia
tai
chilikastiketta,
lohitäytteeseen vain sinappia hiukan
2dl total - jogurttia
hiukan hienonnettua tilliä
Letut tehdään niin kuin tavallisesti ja
täytteen ainekset sekoitetaan ja hiukan
täytettä letulle ja kääritään rullalle.
Äidin lihapullat
500 g tavallista jauhelihaa
1 sipuli
loraus vettä
¼ lihaliemikuutio
valkopippuria
suolaa
1 muna
3 ranskanleivän viipaletta tai ¾ dl valmiiksi
jauhettua “ friganiaa”
tilkka kermaa
vahan öljyä
voita tai margariinia paistamiseen
Silppua sipuli, paista pannussa voissa sipulia
hieman. Kaada pannuun vahan vettä ja
murskaa lihaliemikuutio. Keitä sipulia
hiljaisella tulella kuultavaksi. Voit lisätä
vettä, jos tarvitsee. Kun sipuli on kypsää,
vettä ei saa enää olla.

Murusta leipä tai valmis frigania kulhon
pohjalle ja lisää muna, kerma, öljy ja
mausteet. Jätä vähäksi aikaa lepäämään.
Sitten jauheliha ja sipuli ja vaivaa kaikki
taikinaksi.
Pyöritä
taikinasta
jauhelihapihvejä läpimitaltaan n. 5 cm.
Pihvejä tulee n. 10–13. Ne paistetaan
paistinpannussa kauniin ruskeiksi.
Sienikastike
2 rkl margariinia tai voita
1-2 rkl vehnäjauhoja
3 dl kermaa
2 dl liha- tai vihanneslientä
(valkoviiniä)
säilykesieniä
suolaa
(1-2 munankeltuaista)
Margariini ja jauhot keitetään sekoittaen.
Liemi,(viini) ja kerma lisätään vähitellen
voimakkaasti sekoittaen. Kastike saa
kiehua hetken. Hienoksi hakatut sienet
pannaan sekaan, kastike saa kiehahtaa,
maustetaan (suurustetaan haluttaessa
vatkatuilla munankeltuaisilla)
Lohipiirakka
Svoljata taikinaa (voitaikinaa)
Täyte
nippu kevätsipulia
4-5 rkl voita tai öljyä
3 dl juustoraastetta
tilliä
3 total jogurttia, 10 % (maustamatonta)
6 kananmunaa
suolaa
valkopippuria
250 gr lohta, hienonnettua
Leikkaa sipuli hienoksi ja pehmennä
rasvassa kuumentaen. Sekoita täytettä
varten kaikki aineet ja kaada taikinan
päälle. Paista piirakka 180–200 asteessa n
30–40 min. Pellin koko n 37x30 cm.
Toimitus surffaili Internetissä
Valtion taidemuseo on avannut kokoelmansa
Internetissä. Verkkosivustossa on kuvia ja
tietoa Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin
taideteoksista. Taidemuseoiden teoksista on
siirretty nettiin noin 14 000 kuvaa. Museoilla
on yhteensä lähes 34 000 teosta, mutta
kaikkia ei ole voitu siirtää verkkoon.
www.fng.fi
Virginian yliopisto on saanut valmiiksi vuosia
kehitellyn mallin muinaisesta Roomasta. Virtuaali-Rooma esittää kaupunkia keisari Konstantinuksen aikana vuonna 320 jkr., jolloin
Rooma oli valtansa huipulla.
www.romereborn.virginia.edu
YouTube:ssa suuren suosion saanut video,
jossa kyprokselaispariskunta neuvoo tekemään kreikkalaisia lihapullia.
www.youtube.com/watch?v=ZNvjhrzDctA
Väestöliitto on avannut nettipalvelun alle
kouluikäisten lasten vanhemmille. Vanhem-
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milla on mahdollisuus varata 45 min maksuton aika nettivastaanotolle, jossa voidaan
keskustella asiantuntijan kanssa ja saada
neuvoja arkea, ihmissuhteita, vanhemmuutta ja kasvatusta koskevista kysymyksistä.
Keskustelu on mahdollista käydä nimettömänä ja se on täysin luottamuksellinen. Etuna
on, että ajan pystyy organisoimaan kotona
itselle sopivaan, päivän hiljaiseen hetkeen,
esimerkiksi lapsen päiväunien ajaksi.
www.vaestoliitto.fi/nettipalvelut
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton
”Kännissä olet ääliö” - kampanjan internetsivujen kävijämäärä ylitti viikossa 200.000 kävijän rajan. Kampanja on herättänyt kiinnostusta myös muualla Euroopassa. Muun
muassa Svenska Dagbladet ja Dagens Nyheter Ruotsissa sekä Espanjan El Mundo raportoivat aiheesta.
www.kannissaoletaalio.fi
Ulkosuomalaisen niksinurkka
Tälläkin kertaa tiedotteen toimituskunta etsi
niksejä internetistä ja tässä etsinnän tulosta:
- Haluat syödä valkosipulia mutta et tohdi
pilata kanssaihmistesi ilmapiiriä? Laita valkosipulin kynnet aina ensin öljyyn. Kuori,
pilko ja liota ruokaöljyssä, sekoita muun
ruuan sekaan valmistuksen loppuvaiheessa. Pari ensimmäistä päivää saattaa vielä
hajua/tuoksua tuntua mutta elimistösi totuttua et enää haise. Ai et usko vai? Siinä
tapauksessa kehotan nuuhkimaan kreikkalaisia, italialaisia ja espanjalaisia lähietäisyydeltä ja huomaat: he eivät haise
vaikka syövät valkosipulia varmastikin päivittäin!
- Flunssaankin oiva lääke on raaka valkosipuli, pari murskattua kynttä sellaisenaan
ja voi että, kyllä nenä aukeaa muutamaksi
tunniksi. Ainoana haittapuolena kauhea
närästys tämän jälkeen joka voi kestää
tunteja...
- Tottahan me kaikki halutaan syödä pasta
sopivan kypsänä: Heitä spagettia seinälle
keitonaikana, jos se jää kiinni seinään
spagetti on sopivan kypsä.
- Kun avaa kuohuviinipuollon, siitä jää metallinen rautalankahässäkkä roskiin meneväksi! Älä heitä hyvä ihminen sitä pois,
vaan sillä saa mukavasti hiukset nutturalle! Eikä maksa paljon! Saunoessa se voi
vähän ruostua, mutta ei hätää - avaat uuden pullon ja taas sinulla on uusi nutturanpidike!
- Oluttölkin avauslärpäkkeen kun irrottaa,
siitä saa oivan kiinnittimen vaikka hyllyn
kiinnittämiseksi seinälle... Usko tai älä, sitä on kokeiltu tässä taloudessa ja toimivaksi havaittu
- Leivontaan vinkki: Kun ohjeessa kehotetaan sihtaamaan jauhot siivilän läpi, ja
vaikka ei kehotetakkaan, saa vispilällä sekoittamalla jauhot tasaiseksi ja paakut
pois
- Palaneen ruoan hellasta (ei keraamisesta!) ja kattilanpohjasta saa pois sokeripalalla raaputtamalla.
- Pohjaan palaneelle kattilalle toinen pelastuskeino: konetiskiaine + vesi - liuoksessa
liotus sekä ruokasooda, joka onkin myrkyttömin ja hellin vaihtoehto.
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Ulkosuomalaisen syyshoroskooppi
2007
Laatinut Sipsu Italiasta
Oinas:
Jos noudatit edellisen horoskoopin ohjenuoria, tulisi sinulla nyt olla energiaa koko talveksi. Pikku seikkailusi, jota parhaimman taitosi
mukaan yrität salailla, saattaa tulla ilmi ennenaikaisesti, ja sepostukset eivät välttämättä nyt tehoa. Ole siis rehellinen. Myös itsellesi.
Härkä:
Hiljaa hyvä tulee, vaikka se hieman ärsyttääkin. Raha ei kasva puussa, vaikka sitä tällä
hetkellä näyttääkin olevan runsaasti. Säästä
siis pahemman päivän varalle. Voi olla että
tällä välin tulee hyvä sijoituskohde. Vanha
rakkaus ei kovasti houkuta, sillä uusia näyttä
olevan jonossa ovesi takana.
Kaksoset:
Lomasi oli onnistunut. Hienoa. Voit palata
työsi ääreen, ja jos olet johtavassa asemassa, eivät pienet työpaikkakinastelut tällä hetkellä lainkaan ärsytä sinua. Eräs tuttavasi
yrittää ottaa sinuun yhteyttä. Se saattaa johtaa vakavan suhteen alkuun, ja sinusta siis
on kiinni miten aiot asian kanssa edetä.
Osoitteen vaihto ei kuitenkaan vielä ole suositeltavaa.
Rapu:
Haalea alku syksylle. Kulkisit mielelläsi takaisin sinne mistä tulit, varsinkin jos siellä oli
leppoisaa, kuten lomakohteessasi. Joku etsii
seuraasi, mutta et oikein tiedä miten menetellä, sillä olet aika tunnepyörryksissä kaiken
lomalla tapahtuneen jäljiltä. Ota aikaa asioita miettiäksesi, niin etteivät ne aiheuta hankaluuksia 360 asteessa, kuten koti, työ ja
muut ihmissuhteet
Leijona:
Asioilla on on aina alku ja loppu, vaikka sitä
onkin Leijonan vaikea ymmärtää. Ei ole asiaa
millä ei olisi hintaa, ja jos siitä ei suostu
maksamaan, niin palvelu ei pelaa. On siis
tärkeää päättää, mihin haluaa sijoittaa: Ihmissuhteisiin, vai materiaaliseen hyvään. Ja
jos olet valmis sijoittamaan, et voi muuta
kuin nostaa korkoa.
Neitsyt:
Sinulla on aina hyvä olla, kunhan ympärilläsi
on joku joka hoitaa sinua. Etkä sen vuoksi
millään vaivautuisi avaamaan silmiäsi, sillä
se voisi avartaa näkökenttääsi, ja paljastaa
kipeitäkin totuuksia. Ylpeytesi ei tällä hetkellä kuitenkaan salli olla sokea sille että sinua on petetty. Sekä raha- että rakkausasioissa. Älä kuitenkaan reagoi äkkipikaisuudessasi.
Vaaka:
Jotain uutta ja jännittävää on tapahtumassa.
Tänään se on ihanaa ja leijailet pilviin, ja
huomenna et jaksaisi nousta sängystä. Tyypillistä vaakaa. Ympärilläsi on ihmisiä jotka
olisivat valmiita auttamaan, kunhan vain annat heille luvan tehdä sitä. Koeta pysyä kaukana juoruista; niihin on nyt turha tuhlata
energiaa.

Skorpioni:
Riitapilviä sukulaissuhteissa, joka johtuu
omasta koppavuudestasi. Voisit olla ystävällisempi, ja nöyrempi. Keskity puutarhan
syyspaketointiin, ja kodin suursiivoukseen.
Suutuspäissäsi saat ihmeitä aikaan. Mökillä
käynti voisi virkistää, ja sielläkin kunnon siivous olisi suuresti tarpeen. Rauhoita mielesi.
Jousimies:
Aloitat työrintamalla mahtavasti lomasi jälkeen. Olet kylvänyt hyvin aina viime joulusta, ja nyt sato näyttää tuottavan hedelmää.
Tämä heijastuu myös ulkoisesti ja sinulla on
vetovoimaa. Ota kuitenkin yksi kumppani
kerrallaan, vaikka se olisi vastoin luonnettasi. Ja jatka kylvämistä.
Kauris:
Pikku valheista kasvaa hiljalleen isoja valheita: Väärä sana väärään aikaan, ja väärässä
paikassa, voi saada koko hämähäkinverkon
repeämään. Opettele olemaan rehellisempi.
Onni suosii raha-asioissa, joten jos keskityt
nyt niihin, et kerkeä puhumaan ohi suusi. Sijoita, sijoita, ja sijoita.
Vesimies:
Vauhtisi ei sitten millään hiljene, vaikka oletkin jo moneen otteeseen saanut selkääsi.
Jotkut kun eivät opi edes kantapään kautta,
ja sehän vastaa kivaa onkin. Muiden mielestä. Siksi oletkin hyvin suosittu, ja koska et
ole ylpeämielinen, saat aina kaiken anteeksi.
Raha ei riitä rakkausasioiden hoitoon, mutta
et näytä siitäkään välittävän. Mahtava meno.
Kalat:
Ei ole kovin otollista aikaa kalan päättää
omista asioistaan, joka sitä varmasti ärsyttää. Mutta nyt on parempi uida kasvatusaltaassa, kuin vapailla vesillä ja joutua kalastajan verkkoon. Tänä vuonna on siis parempi
seurata kaavamaisesti kaikkea ennalta päätettyä. Tasapaksua aina ensi kevääseen. Koita pärjätä.
Vitsejä
– Mikä on ahtauden huippu?
– Huone, josta joutuu poistamaan tapetit,
että mahtuu sisään.
–––– Mikä on aikaansaamattomuuden huippu?
– Istuu vain nurkassa ja kerää pölyä.
–––– Mikä on aikaansaamattomuuden huippu?
– Istuu vain nurkassa, mutta pölykään ei
tartu.
–––– Mikä on eläimellisyyden huippu?
– Kun tarvitsee eläintarhassa käydessään
kaksi lippua, toisen sisäänpääsyyn ja toisen
ulospääsyyn.
–––– Mikä on eläinrääkkäyksen huippu?
– Tikanheitto.
–––– Mikä on eläinten matkimisen huippu?
– Kun osaa matkia kukkoa niin, että aurinko
nousee.
–––– Mikä on epäluuloisuuden huippu?
– Kun laittaa kuntopyöräänsäkin taustapeilin.
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–––– Mikä on epäonnen huippu?
– Mies, joka on saanut kerättyä täydellisen
postimerkkikokoelman ja ihailee sitä juuri,
kun joku avaa ikkunan.
–––– Mikä on epäonnen huippu?
– Ostaa banaani ja havaita se tyhjäksi.
–––– Mikä on epäonnen huippu?
– Sairastua perjantai-iltana.
–––– Mikä on epätoivoisuuden huippu?
– Tyyppi, jonka kotona muovihedelmätkin
mätänevät.
–––– Mikä on hiljaisuuden huippu?
– Lakko huopatossutehtaalla.
–––– Mikä on hitauden huippu?
– Kävelee niin hitaasti, että varjo ehtii monta
metriä edelle.
–––– Mikä on huonomuistisuuden huippu?
– Se, kun ei muista kaksoisveljensä
syntymäpäivää.
–––– Mikä on huonon eläintenpidon huippu?
– Kun täytetyt eläimetkin juoksevat karkuun.
–––– Montako puuta on yhteensä, kun toisella
puolella tietä on kuusi ja toisella viisi koivua?
- Kuusi puuta.
Palveluhakemisto
Vuokralle tarjotaan
Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren
rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua
kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapiirissä.
Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö,
makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta.
Pitkä- tai lyhytaikainen vuokrasopimus.
Lisätietoja:
54m: Satu Vuorinen
panagoudis@yahoo.gr puh. 2310 841136
64m: 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 marraskuussa 2007. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja
tiedotteeseen.
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Tapahtumakalenteri
01.10

Kuukausitapaaminen, klo 20.00.
Lokakuun kuukausitapaaminen pidetään sun¬nuntaina
7.10. klo 20.00 alkaen ta¬ver¬nassa Ouzeri to Yenti
osoitteessa; I. Pa¬pareska 13, Yenti koule Eptapirgio.

02.10

Maailman Habitat-päivä
Seuratessaan asutustoimikunnan suositusta julisti YK:n
yleiskokous vuonna 1985 lokakuun ensimmäisen maanantain maailman Habitat-päiväksi. Tämä päivä on asumis–
ja asuinyhdyskuntakysymyksille omistettu kansainvälinen
päivä.

01.10

Kansainvälinen ikääntyneiden päivä
YK:n yleiskokous julisti lokakuun ensimmäisen päivän
kansainväliseksi ikääntyneiden päiväksi 14. joulukuuta
1990 antamallaan päätöslauselmalla

10.10

Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden
päivä
Aleksis Kivi (10.10.1834 – 31.12.1872) ei saanut kaikilta
aikalaisiltaan ansaitsemaansa arvostusta. Vuonna 1884 oli
kulunut 50 vuotta kirjailijan syntymästä. Muistopäivä meni
kuitenkin ohi täysin huomaamatta. Kuoleman 50-vuotispäivä 31.12.1922 kuitenkin huomattiin. Tällöin järjestettiin Helsingin Kansallisteatterissa muistonäytäntö kirjailijan kunniaksi. Kiven syntymän satavuotispäivänä paljastettiin Nurmijärvellä Kiven muistopatsas. Kiven satavuotismuisto innosti koko kansan juhlimaan. Kansallisesti merkittävä päivä oli myös liputuksen arvoinen. Vuonna 1926
Suomalaisuuden liitto mainitsi Aleksis Kiven päivän liputuslistallaan. Almanakkoihin päivä on merkitty ensimmäisen kerran vuonna 1950. Vuonna 1950 Helsingin yliopisto
otti kalenterissaan käytännön merkitä joitakin yleisiä liputuspäiviä. Aleksis Kiven päivä on ollut mukana alusta alkaen tällä listalla. Vuodesta 1978 alkaen on liputusluetteloissa päivän nimenä myös suomalaisen kulttuurin päivä.
Kansainvälinen luonnononnettomuuksien torjunnan päivä
YK:n yleiskokous, 22.12.1999, päätti edelleen säilyttää lokakuun toisen keskiviikon kansainvälisenä luonnononnettomuuksien torjunnan päivänä. Päivää tarkoitettiin alun
perin vietettäväksi luonnononnettomuuksien torjunnan
kansainvälisen vuosikymmenen aikana 1990–1999.

16.10

Maailman ravintopäivä
YK:n elintarvike– ja maatalousjärjestö FAO perustettiin
16.10.1945. Päivän tarkoitus on nostaa yleistä tietoisuutta
maailman ravinto-ongelmasta ja lisätä solidaarisuutta nälkää, aliravitsemusta ja köyhyyttä vastaan taisteltaessa.

17.10

Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi
Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 17:nnen lokakuuta
kansainväliseksi päiväksi köyhyyden poistamiseksi. Monet
kansalaisjärjestöt olivat viettäneet tätä päivää aiemminkin. Aloite oli aikoinaan tullut Ranskasta International Movement ATD Fourth World -liikkeeltä.

24.10

YK:n päivä
II maailmansodan aikana keskusteltiin uuden maailmanjärjestön perustamisesta Kansainliiton tilalle. Roosevelt ja
Churchill antoivat ns. Atlantin julistuksen vuonna 1941.
Sen seurauksena 26 liittoutuneen osapuolen valtiota yhtyi
tammikuussa 1942 yhdistyneiden kansakuntien julistukseen. 1945 kutsuttiin koolle sodan voittajavaltioiden konferenssi San Fransiscoon. Kesäkuussa nämä maat allekirjoittivat YK:n peruskirjan. YK katsottiin perustetuksi kun
viisi turvallisuusneuvoston pysyvää jäsenvaltiota ja enemmistö muista oli ratifioinut sopimuksen. Se tapahtui
24.10.1945. YK:n päivää on vietetty vuodesta 1948 alkaen. Päivä merkittiin kalenteriin 1968 lähtien ilman liputussymbolia. Vuodesta 1987 lähtien YK:n päivä on ollut myös
mm. Helsingin yliopiston julkaisemassa kalenterissa lipu-
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tuspäivien joukossa. Silloin siitä tuli virallisesti liputuspäivä. Merkkipäivä on omistettu aseidenriisunnan, kansojen
keskinäisen yhteistyön ja rauhan edistämiselle. Silloin
myös muistutetaan yksilön oikeuksista.
Maailman kehitystiedotuksen päivä
YK:n yleiskokous julisti maailman kehitystiedotuksen päivän vuonna 1972. Päivän tarkoitus on suunnata yleistä
mielenkiintoa kehitysongelmiin ja niiden ratkaisemisen
vaatimaan kansainväliseen yhteistyöhön.
29.10

Kesäaika päättyy, kelloja siirretään yksi tunti
taaksepäin

05.11

Kuukausitapaaminen, klo 20.00.
Vastuussa Marjut Katoniemi-Kutsuridis.
Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Uskonpuhdistuksen muistopäivä on 22. sunnuntai helluntaista. Tällöin muistellaan uskonpuhdistusta.

06.11

Ruotsalaisuuden päivä
Kustaa II Aadolf kaatui Lützenin taistelussa 6.11.1632.
Hän oli Kustaa Vaasan pojanpoika. 9-vuotiaasta lähtien
hän osallistui maansa hallituksen kokouksiin ja vähitellen
valtion hoitoon. Valtiolliset uudistukset toteutuivat Ruotsissa Kustaan aikana. 1617 julkaistiin ensimmäinen valtiopäiväjärjestys, jossa vahvistettiin valtiopäivien jako neljään säätyyn. Suomi jaettiin kirkollisesti kahtia eli Turun ja
Viipurin hiippakuntiin. Svenska dagen oli suomenruotsalaisen kielivähemmistön identiteettipäivä 1900-luvun alusta.
RKP päätti vuonna 1906 ryhtyä viettämään vuotuista juhlapäivää ruotsinkielisten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Ensimmäistä ruotsalaisuuden päivää vietettiin
6.11.1908. 1914-1917 välisenä aikana ruotsalaisuuden
päivän juhlia ei järjestetty. Ruotsalaisuuden päivän merkitys väheni 1960-luvulla, kunnes sen merkitys jälleen kasvoi 1970-luvulla. Se on ollut liputuspäivä 1979 alkaen virallisesti. Käytännössä liputtaminen Kustaa Aadolfin päivänä on jäänyt vieraaksi maamme suomenkielisille.

12.11

Isänpäivä
Suomessa päivä on ollut almanakassa vuodesta 1970. Sitä suositeltiin liputuspäiväksi 1979 lähtien, mutta vasta
1987 lähtien se on ollut Helsingin yliopiston almanakassa.
Silloin siitä tuli myös virallisesti liputuspäivä. Isänpäivä on
lähtöisin Yhdysvalloista, jossa sitä juhlittiin ensimmäisen
kerran kesäkuussa vuonna 1910 Washingtonin Spokanessa.. Sittemmin ajankohdaksi vakiintui kesäkuun kolmas
sunnuntai. Päivä pysyi kuitenkin pitkään melko tuntemattomana. Vuonna 1924 presidentti Coolidge suositteli isien
juhlintaa kaikille osavaltioille. Päivän tavoitteeksi mainittiin
läheisten suhteiden luominen isän ja lasten välille. Eurooppalaiset eivät olleet innostuneita isänpäivästä. 1949
muodostettiin Pohjoismaiden kauppiaista toimikunta, jonka suosituksesta kaikissa Skandinavian maissa isänpäivän
ajankohdaksi tuli marraskuun toinen sunnuntai. Norjassa,
Ruotsissa, Suomessa ja Virossa isänpäivää vietetään marraskuun toisena sunnuntaina. Isänpäivän sijainti vaihtelee
eri maissa.

17.11

Thessalonikin 46.elokuvafestivaali alkaa

20.11

Lapsen oikeuksien päivä,
Lapsen oikeuksien päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota lasten asemaan kaikkialla maailmassa. Lapsen oikeuksien päivä oli vuonna 2002 ensimmäistä kertaa virallisesti kalenterissa. Samalla kalenterista poistui lokakuun
alussa vietetty kansainvälinen lastenpäivä. Päivämäärä
20.11. juontuu alun perin vuodelta 1959, jolloin Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi tänä päivänä kansainvälisen
lastenavunjärjestön UNICEF:in aloitteesta Lapsen oikeuksien julistuksen
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