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Pohjois-Kreikan Suomi-Seuralla  
on ilo kutsua Teidät 

 
POHJOIS-KREIKAN SUOMI- 

SEURAN PIKKUJOULUJUHLAAN 
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Tavernassa “1901”, Katouni 9, Thessaloniki (Ladadika) 

puh. 2310 553141 
 

Illalliskortin hinta on 20 euroa jäseniltä ja 23 euroa ei-jäseniltä. 
Tuokaa mukananne n. 3 euron arvoinen joululahja per henkilö.  
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Marjut, puh. 697 7891732 
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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvät lukijat, 
 
Vuosi lähestyy taas loppuaan ja joulu tekee 
tuloaan. Syksy onkin ollut poikkeuksellisen 
kylmä ja sateinen myös täällä Kreikassa, ja 
nyt täytyy myöntää että on kesää taas ikävä! 
Tosin joulussa on oma viehätyksensä, mutta 
voisiko heti joulun jälkeen tulla taas kesä… 
Pikkujoulut on seuramme harvoja vuosittai-
sia tapahtumia jotka ovat avoimia myös ei-
jäsenille. Joka vuosi useat Suomesta ja/tai 
suomalaisista kiinnostuneet kreikkalaiset ot-

tavat osaa pikkujouluihimme. Kreikkalaiset 
ovat pitäneet pikkujouluistamme ja kreikka-
laiseen tapaan oudosta ohjelmanumerosta 
johon paikanpäällä olevat ottavat osaa ja 
asettavat itsensä naurunalaisiksi. Taas tänä 
vuonna ohjelmatoimikunta on kokoontunut 
ja valmistanut ohjelman meidän kaikkien 
iloksi. 
Haluankin tässä kiittää kaikkia toimikuntia ja 
kaikkia jäseniä, jotka ovat kuluneen vuoden 
aikana hoitaneet eri tehtäviä ahkerasti ja 
vastuuntuntoisesti.  
Uusi vuosi ja uudet kujeet. Muistakaa lähet-
tää vuoden loppuun mennessä aloitteita hel-
mikuun yleiskokoukseen. 
Tiedotteen toimitustapa on nyt muuttunut. 
Tiedote on tästä lähtien ladattavissa seu-
ramme internetsivuilta, ja uuden tiedotteen 
ilmestymisestä lähetetään ilmoitus jonka yh-
teydessä lähetetään myös linkki, josta tie-
dotteen voi ladata. Näin tiedotteemme ei 
enää tuki vastaanottajien postilaatikoita ja 
yhä useampi voi sen näin ollen saada. Moni 
on joutunut jäämään postituslistalta pois 
juuri sähköpostin täyttymisen takia. 
Haluan toivottaa teille omasta ja seuramme 
johtokunnan puolesta Rauhallista Joulua ja 
Riemukasta Uutta Vuotta 2008! 
 
Marko Suomalainen 
puheenjohtaja 

 

Seuran johtokunta  Pankkiyhteys:  
Puheenjohtaja, Marko Suomalainen puh. 2310 329323 Alpha Bank, 703-00-2310-010761 
Varapuheenjohtaja, Jaana Karhunen  puh. 2310 412749 IBAN: GR9301407030703002310010761, SWIFT: CRBAGRAAXXX 
Sihteeri, Marjut Katoniemi-Kutsuridis puh. 2310 860555  
Kassanhoitaja, Päivi Pulkki-Georgopoulou  puh. 2310 950879 Suomi-koulun opettajat: 
Jäsen, Outi Holopainen  puh. 2310 445349 Sari Asimoglou puh. 23920 63143 
  Outi Holopainen  puh. 2310 445349 
Postiosoite: PO. Box 18608, 54005 Thessaloniki, Greece Anu Pöytäniemi-Douka puh. 697 4989925 
E-maili: seura@suomi-seura.gr  Suomi-kirjaston hoitaja: 
Web sivut: www.geocities.com/pksuomiseura/ Päivi Pulkki-Georgopoulou puh. 2310 950879 
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Kenestä haluat lukea haastattelun! 
 
Tiedotteen toimikunta pyytää lukijoita 
kertomaan, kenestä he haluaisivat lu-
kea haastattelun tiedotteessa. Toimitus 
tekee parhaansa saadakseen ko. henki-
löltä haastattelun. Myös haastatteluky-
symyksiä otetaan vastaan.  
Eli, mitä olet aina halunnut kysyä 
ja keneltä, mutta sinulla ei ole ol-
lut mahdollisuutta! 
Lähetä postia tiedotteen e-mailiin 
tiedote@suomi-seura.gr  
Toimitus pidättää oikeuden olla esittä-
mättä kaikkia kysymyksiä. 

ADVENTTIJUMALANPALVELUS 
 
Thessalonikissa pidetään Adventtijuma-
lanpalvelus lauantaina 1. joulukuuta 
2007 klo 18.00  
 
Paikka: Vapaa Evankelinen kirkko 
(Evankeliki Ekklisia Eleftera) 
Osoite: A.Fleming 44-46 , (Ippokratio 
sairaalan alapuolella) 
Puh. 2310 816510 
 
Adventtijumalanpalveluksen Thessaloni-
kissa toimittaa Rodoksen turistipappi 
Antti Wuoltee ja kanttorina toimii Kaisa 
Nuorala. 

ALOITTEET 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran yleisko-
kouksessa helmikuussa 2008 käsiteltä-
viksi halutut aloitteet on toimitettava 
seuran sihteerille 31.12.2007 mennes-
sä!  

 
 
 

THESSALONIKIN SUOMI-KOULUN 
JOULUJUHLAT  

 

pidetään sunnuntaina 16.12, klo. 18.00 
alkaen, Suomi-koulun tiloissa. 
Osoite: Kalamarian 4. perus-
koulu M.Kallidou-Papagou, 
Kalamaria, Apollonin urheilu-
kentän alapuolella. 
 

TERVETULOA MUKAAN! 

mailto:seura@suomi-seura.gr
mailto:seura@suomi-seura.gr
http://www.geocities.com/pksuomiseura/
mailto:tiedote@suomi-seura.gr
http://www.suomi90finland.fi/�
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Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Kuukausitapaamiset 
 
Lokakuun kuukausitapaaminen pidettiin sun-
nuntaina 7.10.07 tavernassa Ouzeri to Yenti, 
osoitteessa; I. Papareska 13, Yenti koule Ep-
tapirgio. Illan vastaavana toimi Tuula Kallan-
kari. www.yenti.gr  
 
Marraskuun kuukausitapaaminen pidettiin 
sunnuntaina 4.11.2007 tavernassa Deskati, 
osoitteessa 25 Martiou 18. Illan vastaavana 
toimi Marjut Katoniemi-Kutsuridis. 
 
Molemmat kuukausitapaamiset vietettiin 
hyvän ruoan ja seurustelun merkeissä.  
 
Suomalaistapahtumia Kreikassa  
 
Voitokas Cantabile-kuoro 
(www.finland.gr 9.11.2007) 
 
Cantabile-kuoro voitti kansainvälisen kuoro-
kilpailun 11th Athens International Choir & 
Lyric Soloist Festival Ateenassa.  
Cantabile palkittiin Grand-Prix-palkinnolla, 
joka annettiin kilpailun parhaalle kuorolle. 
Kuoro voitti sekakuorosarjan ja oli yksi kan-
sanmusiikkisarjan voittajakuoroista. Kilpai-
luun osallistui kolmisenkymmentä kuoroa 
kuudessa kilpasarjassa.  
Cantabile on 45 laulajan helsinkiläinen seka-
kuoro, jota johtaa Pasi Hyökki. Kuoro keskit-
tyy erityisesti modernin suomalaisen kuoro-
musiikin esittämiseen, mutta ohjelmistossa 
on myös muita teoksia. 
Kuoro kävi ennen loppukilpailua vierailulla 
suurlähetystössä ja esitti kilpailukappaleita 
ihastuneelle yleisölleen.  
www.cantabile-kuoro.fi  
 
Ensiferum Ateenassa  
 
Suomalainen Ensiferum aloitti Euroopan 
kiertueen esiintymällä Ateenassa 29.11. AN 
klubilla. 
Ensiferum on suomalainen metalliyhtye, jon-
ka musiikissa ja sanoituksissa on havaittavis-
sa vaikutteita viikinkimetallista, folk metalis-
ta, melodisesta death metalista sekä heavy 
metalista. 
www.loudsound.gr 
www.ensiferum.com  
 
Tarja Turunen Ateenassa 
 
Nightwishin ex-laulaja Tarja Turunen esiin-
tyy Ateenassa Fuzz-klubilla 15.12.  
Liput € 33, voi hankkia Metropolis, Ticket 
house ja Village cinemas. 
www.tarjaturunen.com/flash/index_fi.htm  
www.avopolis.gr/news/default.asp?ID=1087
1 (vain kreikaksi)  
www.fuzzclub.gr  
 
Nykykorunäyttely Ateenassa 
(www.finland.gr 30.10.2007) 
 
Suomen Designmuseossa syksyllä 2006 
näytteillä ollut Challenging the Châtelaine! 
nykykorunäyttely kiertää nyt maailmalla. 
Ateenassa näyttely pidetään 14.11.-
15.1.2007 Lalaounis Jewelry museossa. 

Näyttelyssä on mukana 18 maasta 78 taitei-
lijan vyökorut. Heidän itsensä valitsemia roo-
limalleja ovat mm. Leonardo da Vinci, 
Albrecht Dürer, Arnold Schwarzenegger, 
George W. Bush, sarjakuvahahmo Shrek, 
Carl von Linné, vaimo, keksijä, tieteentekijä, 
kokki tai joku fiktiivinen henkilö.  
Suomalaisista korutaiteilijoista mukana ovat 
Juhani Heikkilä, jonka roolihahmo on Naomi 
Klein, ja Terhi Tolvanen, joka on suunnitellut 
korunsa Claude Monet'lle. 
Näyttelyn on koonnut philadelphialainen ko-
ruasiantuntija Helen W. Drutt English ja 
Kreikasta näyttely siirtyy Belgiaan.  
Näyttelypaikka Lalaounis Jewelry museum, 
Karyatidon & Kallisperi Sts. 
Avoinna: maanantai, torstai, perjantai, lau-
antai klo 9.00-16.00, sunnuntai klo 11.00-
16.00, keskiviikko klo 9.00-21.00 
www.designmuseo.fi/main.asp?sid=1&sivu=
2&kpl=26&show=1  
www.lalaounis-
jewelrymuseum.gr/en/index.htm?link=1  
 
Nightwish Ateenassa maaliskuussa  
 
8. maaliskuuta esiintyy Nightwish Ateenassa 
Olympic Fencing Arenalla. 
www.nightwish.com  
 
Suomi-Seura ja USP tiedottavat 
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)  
 
Varapuhemiehen kuulumisia 
 
Hyvät Välimeren, Lähi-Idän ja Afrikan alueen 
USP-yhteisöt, hyvät ystävät, 
Ensinnäkin haluan kiittää varapuhemiehen 
vaalissa saamastani luottamuksesta. Yritän 
parhaani hoitaakseni tehtävän niin hyvin 
kuin osaan ja kykenen.  
Aloitan tarkistamalla sihteeristöltä saamani 
yhteystiedot ja kartoittamalla toivomuksenne 
henkilöistä, joita toivotte minun informoivan 
USP-asioissa. Tämän viestin lähetän kunkin 
yhteisön, sen puheenjohtajan, sihteerin ja 
mahdollisen USP-yhteyshenkilön sähköposti-
osoitteisiin. 
Epäilen, että edeltäjältäni perimäni osoitteis-
to on joiltakin osin jo sen verran ikääntynyt 
ja vaatii näin tarkistamista. Jos haluatte 
muuttaa tai lisätä yhteisönne kohdalle uusia 
osoitteita, pyydän ilmoittamaan siitä minulle. 
Osoitteiston laajuudelle ei ole rajoja, joten 
kaikille niille yhteisönne jäsenille, joiden kat-
sotte tarvitsevan alueemme tiedotteita, voin 
e-mailit lähettää.  
Toisena asiana haluan ottaa jo nyt esille 
seuraavan aluekokouksen. Käsitykseni mu-
kaan kokous on tarpeellinen aikaisintaan 
vuoden 2008 syksyllä. Voidakseni ryhtyä 
ajoissa tulevan kokouksen suunnitteluun, 
toivon teiltä vastaukset alla oleviin kysymyk-
siini. Kaikenlaiset kommentit ja ehdotukset 
asiasta ovat myös tervetulleita.  
1. Mihin ajankohtaan (kuukausi/alku-loppu-

puoli) toivoisitte aluekokouksen ajoittu-
van? 

2. Mihin seuraavista maista tai paikkakunnis-
ta haluaisitte mieluimmin edustajanne lä-
hettää:  
• Helsinkiin 
• Portugaliin, esim. Algarveen 
• Espanjaan, esim. Torremolinosiin 

• Italiaan 
• Kreikkaan, esim. Thessaloniki 
• jokin muu alueemme maa?   

Valintaan on tietysti erilaisia syitä (matkan 
kokonaiskustannukset, yhteydet jne.) eri 
puolilla aluettamme, mutta haluan yrittää 
vastaustenne perusteella saada otteen pai-
kan valinnasta. Aiheesta käytiin keskustelua 
jo viime kokouksessamme 9.9.2007, mutta 
siinä ei päästy oikeastaan mihinkään tulok-
seen.  
Tämän päivän tiedon mukaan puhemiehistö 
kokoontuu maaliskuun alkupuolella. Toivoi-
sin teiltä tietoja tapahtumista (esim. Suomen 
90. itsenäisyyspäivän vietosta ym.) ja muis-
takin ajankohtaisista asioista sekä tavoitteis-
ta, jotka haluaisitte saattaa puhemiehistön 
tietoon. Otan ne esille raportissani tulevassa 
kokouksessa. Tällaiset viestit ottaisin mielel-
läni vastaan helmikuun puoliväliin mennessä.  
Toivotan kaikille hyvää loppuvuotta sekä 
joulun ja uuden vuoden odotusta. 
 
Terveisin 
 
Arto Heikkinen 
varapuhemies 
 
USP:n istunnon pöytäkirja ja päätöslausel-
mat netissä 
 
Ulkosuomalaisparlamentin syyskuussa pide-
tyn viidennen istunnon pöytäkirja on luetta-
vissa USP:n nettisivuilla www.usp.fi. Siellä 
ovat myös päätöslauselmat kokonaisuudes-
saan.  
 
Pidä henkilötietosi ajan tasalla edustustoissa 
(Sutinat 11/07 - Suomi-Seuran järjes-
tötiedote) 
 
Ulkomailla asuvien suomalaisten kannattaa 
ilmoittaa yhteystietonsa Suomen suurlähe-
tystöön tai muuhun edustustoon asuinmaas-
saan sekä pitämään tiedot jatkuvasti ajan 
tasalla. Tämä on erittäin tärkeää esimerkiksi 
mahdollisista kriisitilanteista aiheutuvien 
evakuointien tai avustustoimien takia.  Kriisi-
tilanteessa avustustoimia nopeuttaa, jos 
edustustoilla on toimialueellaan asuvien ja 
sille matkustavien suomalaisten yhteystie-
dot. Lisäksi erityisesti matkustettaessa kriisi-
alttiisiin maihin ulkoministeriö suosittelee yh-
teystietojen ilmoittamista etukäteen paikalli-
seen Suomen edustustoon. 
Konkreettisesti asian tärkeys kävi ilmi vii-
meisten parin viikon aikana Yhdysvalloissa 
Etelä-Kaliforniassa riehuneiden maastopalo-
jen aikana. Suomen Los Angelesin –pääkon-
sulaatti soitti palojen aikana yli 400 puhelua 
San Diegon ulkopuolella asuville suomalaisil-
le, joiden tiedot olivat konsulaatin listalla. 
Tuolloin havaittiin, että noin 80 % listalla 
olevista puhelinnumeroista oli vanhentunei-
ta. Suomen San Diegon -pääkonsuli soitti 
noin 200 puhelua kaupungin alueella asuville 
suomalaisille, ja joko tavoitti henkilön tai 
pystyi jättämään viestin tälle noin 65 % ta-
pauksista.  
Yhteystiedot on ilmoitettava konsulaattiin 
erillisellä lomakkeella, jonka voi tulostaa 
edustuston kotisivulta tai ulkoasiainministeri-
ön kotisivulta osoitteesta:  

http://www.yenti.gr/
http://www.finland.gr/
http://www.cantabile-kuoro.fi/
http://www.loudsound.gr/
http://www.ensiferum.com/
http://www.tarjaturunen.com/flash/index_fi.htm
http://www.avopolis.gr/news/default.asp?ID=10871
http://www.avopolis.gr/news/default.asp?ID=10871
http://www.fuzzclub.gr/
http://www.finland.gr/
http://www.designmuseo.fi/main.asp?sid=1&sivu=2&kpl=26&show=1
http://www.designmuseo.fi/main.asp?sid=1&sivu=2&kpl=26&show=1
http://www.lalaounis-jewelrymuseum.gr/en/index.htm?link=1
http://www.lalaounis-jewelrymuseum.gr/en/index.htm?link=1
http://www.nightwish.com/
http://www.suomi-seura.fi/
http://www.ups.fi/
http://www.usp.fi/
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http://formin.finland.fi/public/default.aspx?n
odeid=34878&contentlan=1&culture=fi-FI 
(Palvelut). Lomakkeen voi lähettää joko pos-
titse tai sähköpostitse maassa toimivalle 
Suomen edustustolle. Edustustojen yhteys-
tiedot löytyvät ulkoasiainministeriön kotisi-
vulta http://formin.finland.fi (Edustustot). 
Omat yhteys- ja olosuhdetietonsa on hyvä il-
moittaa myös kriisin aikana. Tiedot voi il-
moittaa esimerkiksi sähköpostitse tai puheli-
mitse. 
Kriisitilanteen aikana, kun yhteyden saami-
nen kriisialueella oleviin omaisiin ei onnistu, 
voi tiedot kadonneiksi epäillyistä omaisista il-
moittaa ulkoministeriön verkkosivulla. Kriisi-
tilanteessa sivuille aktivoidaan tätä varten 
verkkolomake. Tiedot siirtyvät ministeriöön 
suojatun yhteyden välityksellä ja niitä käsi-
tellään luottamuksellisesti. Kriisitilanteessa 
ulkoministeriön verkkosivuilla julkaistaan 
myös muita tietoja ja tarpeellisia ohjeita. 
Kannattaa muistaa, että missä tahansa 
maissa voi tulla laajoja tulipaloja, tulvia, va-
kavia tautiepidemioita tai terroritekoja, hyvin 
monessa myös maanjäristyksiä. On oman 
edun mukaista pitää tietonsa ajan tasalla 
edustustossa. 
Henkilötietoja käsitellään aina luottamukselli-
sesti tietosuojasäännösten ja konsulipalvelu-
lain mukaisesti. 
 
Ulkomaalaisvirasto muuttuu maahanmuutto-
virastoksi (Sutinat 11/07 - Suomi-Seuran jär-
jestötiedote) 
  
Ulkomaalaisviraston nimi muuttuu Maahan-
muuttovirastoksi 1.1.2008. Tehtäväkenttänä 
säilyvät turvapaikka-, oleskelulupa- ja kansa-
laisuusasiat. Uutuutena virasto saa hoidetta-
vakseen työministeriön entisen maahan-
muuttokirjaston. 
Myös viraston yhteystiedot vaihtuvat. Uudet 
internetsivut avataan osoitteessa 
www.migri.fi, sähköpostiosoitteet ovat muo-
toa etunimi.sukunimi@migri.fi, ja puhelimit-
se viraston väen saa jatkossa kiinni soitta-
malla vaihteeseen +358 71 8730431. 
 
Haastateltavana Helsingin apulaiskau-
punginjohtaja Paula Kokkonen 
 
Tiedotteen toimittaja tapasi Helsingin apu-
laiskaupunginjohtajan Paula Kokkosen syys-
kuussa, Ulkosuomalaisparlamentin edustajil-
le järjestetyllä Helsingin kaupungin vastaan-
otolla. Paula Kokkonen lupasi antaa tiedot-
teelle haastattelun, joka tässä nyt julkais-
taan. 
 
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin 
Suomea olette kotoisin? 
Olen koulutukseltani juristi ja varatuomari. 
Olen syntynyt Turussa siirtokarjalaisen isän 
ja Helsingissä syntyneen äidin jälkeläisenä. 
Nyt olen kotoisin Helsingistä, jossa olen asu-
nut vuodesta 1971 lähtien. 
 
2. Miten päädyitte politiikkaan ja missä toi-
missa olette palvelleet? 
Siksi, että siihen aikaan keskusteltiin kovasti 
siitä, että politiikkaan pitäisi saada lisää nai-
sia. Innostin toisia lähtemään ja lopulta he 
kannustivatkin minua. Olin kovin työsidon-
nainen vanhapiika ja saatoin uhrata kaiken 

aikani yhteiskunnallisille asioille perheen siitä 
kärsimättä. Olen toiminut kaupunginvaltuu-
tettuna, ympäristölautakunnan puheenjohta-
jana, Helsingin teatterisäätiön edustajiston 
jäsenenä ja puheenjohtajana. 
Kansanedustajana kaksi kautta (1995–
2003), sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, työ- 
ja tasa-arvoasiain valiokunnassa, talousvalio-
kunnassa ja perustuslakivaliokunnassa, jossa 
toisella kaudella puheenjohtajana. Lisäksi 
toimin aktiivisesti kehitysmaasuhteiden neu-
vottelukunnassa ja naisverkostossa sekä ih-
misoikeusryhmässä. Olin myös aktiivisesti 
mukana ETYJin toiminnassa. 
Toimin mm. sen parlamentin porvariryhmän 
puheenjohtajana ja parlamentin puheenjoh-
tajan nimeämänä ensimmäisenä tasa-arvo 
(gender) raportoijana. 

 
3. Oletteko työskennelleet muualla ennen 
Helsingin kaupunginvaltuustoa tai Eduskun-
taa? 
Aika erikoinen kysymys, kun mittarissa on 
kohta 62 vuotta. Olen työskennellyt Laus-
teen poikakodissa, tuomioistuimissa, Helsin-
gin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
tiedekuntasihteerinä, HYKSin sairaalahalli-
tuksen sihteerinä, Lääkintöhallituksen toimis-
topäällikkönä, osastopäällikkönä, ylijohtaja-
na, Sosiaali- ja terveyshallituksen ylijohtaja-
na, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
ylijohtajana ja nyt Helsingin kaupungin apu-
laiskaupunginjohtajana. 
 
4. Mikä tähänastisista työpaikoistanne on ol-
lut teille mieluisin ja miksi? 
Kulloinenkin työ. Olen työhön uppoutuvaa 
tyyppiä. Olen saanut työskennellä sellaisten 
asioitten parissa ja edistämiseksi, joihin ai-
dosti uskon. 
 
5. Miksi siirryitte kunnallishallinnosta kansan-
edustajaksi ja sieltä taas kunnallishallintoon? 
Kansanedustajaksi ei voi siirtyä. Siihen teh-
tävään valitaan. Kun on lähtenyt politiikkaan, 
on mielestäni luonollista kokeilla kantavatko 
siivet seuraavalle oksalle. Minut valittiin en-
simmäisellä yrittämällä valtuustoon ja ensim-
mäisellä yrittämällä Eduskuntaan. Palasin 
Eduskunnasta vanhaan virkaani, kun kansa 
päätti olla uusimatta valtakirjaani. Kun apu-
laiskaupunginjohtajan virka avautui, ilmoit-
tauduin halukkaaksi, kylläkin vähän miettien 
onko viisasta lähteä kasvavan ja lisää tehtä-
viä ja valtuuksia saavan valtion viraston 
päällikön paikalta kunnallishallintoon riepo-
teltavaksi. Tulin valituksi ja teen täällä par-
haani. 
 
6. Miten luonnehtisitte itseänne kansanedus-
tajana? Aioitteko vielä lähteä kansanedusta-
jaehdokkaaksi? 

Tunnollinen ja ahkera, vähän tosikko. Kun 
tämä seitsemänvuotinen kauteni päättyy 
olen jo yli 65 vuotias, joten en ole ajatellut, 
että jatkaisin missään ympärivuorokautises-
sa puuhassa. 
 
7. Toimitte perustuslakivaliokunnassa vuosi-
na 1999–2003. Tänä aikana, Ulkosuomalais-
parlamentin aloitteesta, saatiin Suomessa ai-
kaan kaksoiskansalaisuuslaki. Onko mieles-
tänne tärkeää, että Suomen kansalaisella voi 
olla kaksoiskansalaisuus? Voitteko perustella 
mielipiteenne? 
On tärkeätä. Ihmiset kaipaavat juuriaan ja 
rakentavat identiteettiään ja haluavat kokea 
yhteenkuuluvuutta sekä etsivät turvallisuu-
den tunnetta pirstoutuvassa todellisuudessa. 
Tässä kansalaisuudella on suuri merkitys 
monelle meistä. Jos maailma murjoo, on 
maa mihin palata. Mutta uskon, että kaksois-
kansalaiset voivat toimia myös kulttuurilä-
hettiläinä ja businessenkeleinä. 
 
8. Olette toimineet elokuusta 2004 alkaen 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta vastaa-
va apulaiskaupunginjohtaja. Millainen on ns. 
normaalipäivä työssänne? 
Yhtä soittoa kellon ympäri. Neuvotteluja, ko-
kouksia, loputonta muistioitten ja mietintö-
jen lukemista, tyytymättömien kansalaisten 
palautetta, vastaanottojen isännöintiä... 
 
9. Olette töissänne tavanneet varmaan pal-
jon ulkomaalaisia ja suomalaisia poliitikkoja 
ja muita merkkihenkilöitä. Ketkä kaksi teille 
on jäänyt syvemmin mieleen ja miksi? 
Presidentti Urho Kekkonen 1970 luvun lop-
pupuolelta. Kaikki Kekkosen aikalaiset muis-
tanevat, että hän oli kansalaisten mielissä 
kaikkivoipa. Ensikontaktini häneen HYKSissä 
työskennellessäni havahdutti minut siihen, 
että olin tekemisissä ihmisen kanssa, joka oli 
"vanha väsynyt mies". 
Azerbaidjanin presidentti Haidar Aliev, jonka 
kanssa jouduin ETYJin, OSCEn ja Euroopan 
Neuvoston vaalitarkkailudelegaation puheen-
johtajana neuvottelemaan parlamenttivaali-
en järjestämisestä ja toteamaan vaalien jäl-
keen hänelle, että vaalit on uusittava tietyillä 
alueilla, sillä muutoin emme voi hyväksyä 
niitä ja suositella maan ottamista Euroopan 
Neuvoston jäseneksi. Sodat ja taistelut näh-
nyt entinen Neuvostoliiton keskuskomitean 
jäsen kenraali totesi, ettei hän halua enää 
nähdä yhtään verenvuodatusta vaan haluaa 
toimia kansallisen yhtenäisyyden puolesta. 
Hän uusi vaalit parin kuukauden kuluttua 
vaatimillamme alueilla. Hänestä jäi se vaiku-
telma, että hän uskoi aidosti ajavansa de-
mokratian edistämistä. Ympärillä olevat eivät 
ehkä kaikki olleet samalla tasolla, mikä sit-
temmin näkyikin Presidentti Alievin kuoltua 
maan poliittisessa tilanteessa. 
 
10. Moni poliitikko on kirjoittanut kirjan, on-
ko teillä tällaisia aikeita? Mistä kirja mahdolli-
sesti kertoisi? 
Ei ole aikeita, ei ole aikaa, kysytty kyllä on. 
 
11. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja 
Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko 
teillä ollut aikaa tutustua Suomi-yhteisöjen 
ja -koulujen toimintaan työmatkoillanne? 

Paula Kokkonen 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=34878&contentlan=1&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=34878&contentlan=1&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/
http://www.migri.fi/
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Valitettavasti ei ole ollut aikaa tutustua kou-
luihin. Olen kerran aikojen alussa ollut itse-
näisyyspäivänä New Yorkissa ja silloin osal-
listunut Suomi seuran itsenäisyyspäiväjuh-
laan. 
 
12. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mie-
luiten loman Suomessa vai ulkomailla ja on-
ko teillä suosikkilomakohdetta? 
Suosikkilomakohteeni on Turun saaristo, jos-
sa sukuloimme maailman upeimmissa mai-
semissa. Ulkomailla ei ole suosikkilomakoh-
detta. Olen matkustanut sekä yksityisesti, 
että työtehtävissä paljon eri puolilla maail-
maa. Upeita ja unohtumattomia paikkoja 
löytyy kaikkialta. 
 
13. Mikä matkakokemus on vaikuttanut tei-
hin syvimmin? Miksi? 
Ehkä matka Tiibetiin ja Lhasaan. Luulen, et-
tä siellä vähän valaistuin. 
 
14. Miksi teillä ei ole henkilökohtaisia Inter-
netsivuja? 
Miksi pitäisi olla? Työni luonne ei ole ensisi-
jaisesti julkisuuteen suuntautuvaa eikä mi-
nun tarvitse markkinoida tuotetta Paula Kok-
konen. 
 
15. Milloin olette onnellinen? 
Kun menen kotiin ja suljen ulko-oven selkäni 
takana, kauas jää muu maailma. 
 
Tiedotteen toimitus kiittää apulaiskaupungin-
johtaja Paula Kokkosta haastattelusta ja toi-
vottaa hänelle menestystä myös jatkoon! 
 
Haastateltavana lähetystöneuvos Mika 
Ruotsalainen 
 
Ateenan suurlähetystössä aloitti toimensa 
elokuussa uusi lähetystöneuvos Mika Ruot-
salainen. Tiedotteen toimitus päätti heti tuo-
reeltaan haastatella uutta tulokasta. 
 
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin 
Suomea olette kotoisin? 
Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri 
Helsingin yliopistosta. Pääaineenani oli poliit-
tinen historia, jonka ohessa opiskelin mm. 
valtio-oppia ja kansantaloustiedettä. Syntyi-
sin olen Helsingistä, mutta syvemmät juure-
ni ovat Itä-Suomessa Savossa ja Pohjois-
Karjalassa, josta vanhempani ovat kotoisin. 
 
2. Miten päädyitte ulkoministeriöön töihin, 
missä viroissa ja asemamaissa olette palvel-
leet? 
Ulkoministeriöön päädyin töihin kahden har-
joittelurupeaman jälkeen Suomen suurlähe-
tystöissä Damaskoksessa ja Tunisissa. Har-
joittelun suuntaus vei minut myös ensimmäi-
selle varsinaiselle postilleni arabimaihin. En-
nen Ateenaa palvelin kakkosvirkamiehenä 
Saudi-Arabiassa Riadissa. 
 
3. Millainen on ns. normaalipäivä työpaikal-
lanne? 
Työnkuva ja työpäivät vaihtelevat laidasta 
laitaan, mikä on tämän työn suurin rikkaus. 
EU-asioiden ja Kreikan ulkopolitiikan seuran-
ta ovat nykyisessä tehtävässäni tärkeitä. Sa-
malla vastaan mm. suurlähetystön valmius-

suunnittelusta ja erilaisista hallinnollisista 
asioista.   
 

 
4. Oletteko työskennelleet muualla ennen ul-
koministeriötä? Missä? 
Ennen ulkoministeriötä olen työskennellyt 
kesätöissä ja opintojen ohessa lähinnä erilai-
sissa myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. 
Varsinainen ammatillinen urani on keskitty-
nyt ulkoministeriöön. 
 
5. Onko teillä perhettä ja onko se mukana 
täällä Kreikassa? 
Minulla ei ole perhettä. 
 
6. Millainen kuva teillä oli Kreikasta ennen 
tänne töihin tuloa, entä nyt muutaman kuu-
kauden täällä olon jälkeen? 
Kuva Kreikasta oli hyvin myönteinen. Olin 
vieraillut Ateenassa kerran aikaisemmin tu-
ristina. Myönteinen kuva Kreikasta on ensim-
mäisten kuukausien aikana vahvistunut. 
Työskentely ja eläminen täällä on kaikin 
puolin mieluisaa. Kreikka tarjoaa myös va-
paa-ajalla runsaasti mahdollisuuksia. 
 
7. Miten Kreikan kieli sujuu ja onko teillä ol-
lut aikaa tutustua Kreikan kulttuuriin ennen 
tänne tuloa? 
Valitettavasti en vielä osaa kreikkaa, vaikka 
ostinkin ennen tänne tuloani alkeisopintojen 
kirjan. Tarkoitukseni on aloittaa kielen opis-
kelu rauhalliseen tahtiin lähiaikoina. Atee-
nassa tosin tuntuu nykyisin selviävän varsin 
hyvin englannin kielellä. Kreikan historiaan 
ja kulttuuriin yritin jonkin verran perehtyä 
kirjallisuuden kautta ennen komennukseni 
alkua. 
 
8. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mie-
luiten loman Suomessa vai ulkomailla ja on-
ko teillä suosikkilomakohdetta? 
Ulkomailta suuntaa mielellään lomalla Suo-
meen, mutta ulkomaillakin tulee matkustel-
tua. Hyviä muistoja on vaikkapa Prahasta, 
Sevillasta ja Buenos Airesista. Kaikkiaan mit-
tariin on kertynyt reilut 40 maata. Lähivuosi-
na moni matka luonnollisesti kohdistuu Krei-
kan eri osiin ja lähialueille. 
 
9. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin 
syvimmin? Miksi? 
Eräs hienoimpia matkakokemuksiani oli mat-
kustaa maitse Istanbulista Kairoon. Matkalla 
tulivat tutuiksi: Turkki, Syyria, Libanon, Jor-
dania, Israel ja Egypti. Ihmiskunnan histori-
an ja kulttuurin perimästä suuri siivu sijoit-
tuu näihin maihin. Samalla Lähi-idän monet 
ajankohtaiset konfliktit luovat oman voimak-
kaan taustavärinsä, minkä alueella matkus-
tava pian huomaa. 
 

10. Milloin olette onnellinen? 
Hyvien ystävien seurassa, usein hyvää ruo-
kaa nauttien. 
 
Tiedotteen toimitus kiittää lähetystöneuvos 
Mika Ruotsalaista haastattelusta ja toivottaa 
hänelle menestystä työssään! 
 
Suomi 90 - juhlavuosi 
(www.suomi90.fi)  
 
Iloinen vartti itsenäiselle Suomelle TV-Fin-
landissa ja netissä 
 
Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2007 viete-
tään koko kansan juhlahetkeä klo 12.00. 
Iloinen Vartti Itsenäiselle Suomelle –tapah-
tuma antaa suomalaisille ja Suomen ystäville 
yhteisen kokemuksen itsenäisyyden juhlin-
nasta. Vartti toteutetaan yhteistyössä Yleis-
radion kanssa. 
Iloinen Vartti poikkeaa perinteisestä itsenäi-
syyspäivän vietosta – se on enemmänkin rie-
mukas kuin harras tapahtuma. Juhlahetkeä 
vietetään siinä ympäristössä, missä ihmiset 
elävät arkeaan: koulussa, työpaikalla, kodis-
sa, vanhainkodissa, päiväkodissa, sairaalois-
sa, autossa, kadulla, kaupassa, torilla. 
Iloiseen Varttiin kuuluu joitain yhteisiä ele-
menttejä, kuten onnittelulaulu Suomelle. Li-
säksi toivotaan, että yhteisöissä järjestetään 
vartin jälkeen omaa ohjelmaa – mitä tahan-
sa yhdessä tehtyä, itsenäisen Suomen juhlis-
tamiseen sopivaa.  
Iloinen Vartti näkyy 5.12. TV Finlandissa sa-
manaikaisesti kuin TV1:ssä eli klo 12.00 - 
12.15. 
Ohjelma tulee streamattuna YLEn nettisivu-
jen kautta nähtäväksi reaaliaikaisena ja on 
sen jälkeen jakelussa YLE Areenan kautta. 
TV Finland näkyy Euroopan alueella. Satel-
liittivastaanoton, maksullisen ohjelmakortin 
hankkineita, katsojia on noin 2 000 eri puo-
lilla Eurooppaa.  Suur-Tukholman alueella TV 
Finland näkyy maksutta, ja eri puolilla Ruot-
sissa on kaapeliyhtiöasiakkaita, joiden mää-
rästä YLEllä ei ole tietoa. 
Lähempänä ajankohtaa myös TV Finlandin 
nettisivuille tulee tietoa Iloisesta vartista.  
 
Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Ole Norrback uuden Pohjoismaisen rajaeste-
foorumin johtoon  
(Helsingin Sanomat 30.10.2007) 
 

 
Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti tiis-
taina perustaa uuden rajaestefoorumin hel-
pottamaan kansalaisten arkielämää maiden 
välillä, pääministeri Matti Vanhanen kertoi 
Oslossa. Foorumin johtoon nousee Suomes- 

Mika Ruotsalainen 

Ole Norrback 

http://www.suomi90.fi/
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ta suurlähettiläs Ole Norrback yhdessä Poh-
joismaiden ministerineuvoston pääsihteerin 
Halldór Ásgrímssonin kanssa. 
Foorumin perustamisen toivotaan käynnistä-
vän uudelleen pitkään pysähdyksissä olleen 
työn esteiden purkamiseksi. Tavoitteena on 
ihmisten valinnanvapauden, liikkuvuuden ja 
yrittäjyyden edellytysten parantaminen. Sen 
puolestaan uskotaan lisäävän Pohjolan kan-
sainvälistä kilpailukykyä. 
Muuttaminen pohjoismaista toiseen, ja työs-
kentely ja opiskelu eri maissa kohtaavat 
edelleen monenlaisia byrokraattisia esteitä. 
Pohjola-Nordenin pääsihteerin Larserik 
Häggmanin johdolla tehty selvitys on kartoit-
tanut nykyisiä esteitä ja tunnistanut tusinan 
sellaisia, jotka voitaisiin nopeasti ja ilman 
kustannuksia poistaa. 
"Haluan painottaa rajaesteongelmien otta-
mista huomioon, kun lakeja säädetään tai 
EU-sääntöjä sovelletaan, ettei vasen käsi luo 
uusia esteitä samaan aikaan kun oikea yrit-
tää poistaa niitä", Vanhanen sanoi toimittajil-
le. 
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Islannin päämi-
nisterit tapasivat tiistaiaamuna perinteiseen 
tapaan myöhemmin päivällä alkavan vuosit-
taisen Pohjoismaiden Neuvoston kokouksen 
yhteydessä. Pohjoismaiden neuvosto on alu-
een parlamentaarikkojen neuvoa-antava ja 
keskusteleva kohtaamispaikka. Konkreetti-
sempia yhteistyöhankkeita muotoillaan mi-
nisteritason tapaamisissa. 
 
Valtio siirtää lisää töitä susirajalle 
(Taloussanomat 27.9.2007) 
 
– Meidän pitää uudelleen katsoa valtion hal-
lintoa läpi ja miettiä, mitä toimintoja voisim-
me siirtää alueille muun muassa työvoiman 
saannin turvaamiseksi, alueellistamisryhmän 
puheenjohtaja, valtiosihteeri Timo Reina sa-
noo. 
Harkintalistalla ovat muun muassa tietopal-
velujen ja asiakaspalvelujen siirto aluekes-
kuksiin. 
Alueellistamisen tuloksena on pääkaupunki-
seudulta siirtynyt tähän mennessä 3 200 val-
tion virkaa aluekeskuksiin. 
Etelä-Suomi on saanut lähes 40 prosenttia 
työpaikoista ja Länsi-Suomi 27 prosenttia. 
Alueellistamishankkeen käynnisti Paavo Lip-
posen toinen hallitus vuonna 2000. Hallituk-
sen tavoitteena on ollut siirtää vuoteen 2015 
mennessä 4 000–8 000 työpaikkaa pääkau-
punkiseudulta. 
Valtion alueellistamisryhmä aikoo tänä syk-
synä saada päätökseen ministeriöiden ta-
loushallintojen sijaintikysymyksen. 
Päätöstä odottavat ulkoasianministeriön ja 
liikenne- ja viestintäministeriön taloushallin-
not. 
Ulkoministeriön taloushallinnosta kilpailevat 
Joensuu ja Hämeenlinna. Liikenne- ja vies-
tintäministeriö taloushallinto sijoittuu johon-
kin viidestä alueellisesta palvelukeskuksesta. 
Valtiosihteeri Timo Reina sanoo, että suun-
nitteilla on pidemmällä tähtäimellä palvelu-
keskusten työn integrointi. Keskukset voivat 
toimia eri paikkakunnilla, mutta niiden hallin-
to toimisi enemmän yhdessä. 
Taloushallinnon palvelukeskukset toimivat 
Hämeenlinnassa, Joensuussa, Mikkelissä, 
Kuopiossa ja Porissa. 

EUROOPAN UNIONI 
(europa.eu.int) 
 
EU-johtajat sopuun uudistussopimuksesta 
(Helsingin Sanomat 19.10.2007) 
 
EU-maat pääsivät sopuun EU:n uudistussopi-
muksesta Lissabonin huippukokouksessa vä-
hän ennen kello neljää perjantaiaamuna 
Suomen aikaa. Uuden sopimuksen on määrä 
tehostaa unionin toimintaa. 
Käytännössä sopu tarkoittaa sitä, että jäsen-
maiden vuosia kestänyt kiistely unionin toi-
mitavoista ja -elimistä päättyy ainakin joksi-
kin aikaa. EU:n on nyt määrä keskittyä ”oi-
keisiin asioihin” kuten kilpailukyvyn paranta-
miseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. 
”Sopimus on saavutettu. Lähdemme tästä 
huippukokouksesta entistä vahvempina, ol-
laksemme maailmassa entistä suuremmassa 
roolissa”, Portugalin pääministeri José Sócra-
tes sanoi neuvottelujen ratkettua. Sócratesin 
mukaan sopimus osoittaa, että EU ei ole 
enää lamaantumistilassa. 
Komission puheenjohtaja José Manuel Barro-
so muistutti, että instituutioiden uudistami-
nen ei ole tavoite sinänsä. ”Euroopan kansa-
laiset haluavat nähdä konkreettisempia tu-
loksia EU:sta arjelleen. Tämä sopimuksen 
ansiosta voimme nyt pohtia, miten Eurooppa 
voi puolustaa etujaan ja globalisaation kes-
kellä”, hän sanoi. Sopimusta ei kuitenkaan 
saatu kasaan, ennen kuin 25 muuta EU-
maat taipuivat Puolan ja Italian erityisvaati-
muksiin. 
Italialle luvattiin yksi EU-parlamenttipaikka 
enemmän kuin mitä se olisi saanut alkupe-
räisen suunnitelman mukaan. Nyt Italian 
paikkamäärä putoaa vuoden 2009 vaalien 
jälkeen vain viidellä 73:een. Alun perin vä-
hennyksen piti olla kuusi paikkaa. Samalla 
EU-parlamentin uusi supistettu paikkamäärä 
nousee aiotusta 750:sta 751:een. 
Puola puolestaan sai läpi vaatimuksensa, et-
tä pieni määrä jäsenmaita voi jarruttaa unio-
nin päätöksentekoa. Tästä niin sanotusta 
Ioanninan lausekkeesta annetaan julistus. 
Samalla sopimuksen pöytäkirjaan merkitään, 
että Ioanninan periaatteen voi kumota vain 
jäsenmaiden yhteisellä päätöksellä. Päämi-
nisteri Matti Vanhanen sanoi aamuyöllä, ettei 
hän pidä järjestelyä käytännön kannalta 
olennaisena. ”Sillä on marginaalinen merki-
tys – mutta se oli symbolisesti tärkeä Puolal-
le”, Vanhanen kertoi. Lisäksi Puolalle luvat-
tiin yksi kolmesta uudesta julkisasiamiehen 
virasta. Puolan presidentti Lech Kaczynski 
sanoi huippukokouksessa, että Puola sai kai-
ken mitä vaatikin. 
 
Schengen-alue laajenee yhdeksällä uudella 
EU-maalla 21. joulukuuta 2007 
(Sisäasiainministeriön tiedote, 8.11.2007) 
 
Sisärajatarkastukset vuonna 2004 liittynei-
den valtioiden ja vanhojen EU-maiden välisil-
lä maa- ja merirajoilla poistuvat 21.12.2007. 
EU:n sisäasioista vastaavat ministerit päätti-
vät asiasta 8.11. Brysselissä pitämässään ko-
kouksessa. Ilmarajoilla sisärajatarkastusten 
poistamisessa pysytään alkuperäisessä ta-
voitteessa eli sisärajatarkastukset lentoken-
tillä poistuvat 30.3.2008. 

Suomea kokouksessa edustivat sisäasiain-
ministeri Anne Holmlund sekä maahanmuut-
to- ja eurooppaministeri Astrid Thors. 
Suomi painotti, että jäsenvaltiot ovat pysty-
neet toimeenpanemaan lyhyellä aikavälillä 
erittäin merkittäviä muutoksia käytäntöihinsä 
ja lainsäädäntöönsä. Schengen-arviointi on 
kuitenkin luonteeltaan jatkuvaa. Jokaisessa 
jäsenvaltiossa löytyy aina parantamisen va-
raa.  
Suomi korosti, että on kaikkien Schengen 
valtioiden vastuulla, että myös jatkossa Sch-
engenin säännöstön mukaiset korvaavat toi-
menpiteet toteutetaan mahdollisimman kor-
keatasoisesti. Suomen mielestä on myös tär-
keää, että Schengenin arviointijärjestelmää 
kehitetään.  
Neuvostossa käsiteltiin komission antamaa 
ehdotusta EU:n niin kutsutusta Sinisestä kor-
tista koulutetulle työvoimalle. EU:n on tar-
koituksena helpottaa erityistä ammattitaitoa 
omaavien kolmansien maiden kansalaisten 
mahdollisuuksia saada työlupa EU:sta.  
Suomen hallituksen kansallisen politiikkalin-
jauksen mukaista on edistää kaikenlaisen 
työmarkkinoilla tarvittavan, myös koulutetun 
työvoiman, maahanmuuttoa. Työvoiman 
maahanmuuttoa koskevien menettelyjen 
harmonisoinnin ei kuitenkaan tule aiheuttaa 
jäykkyyttä ja monimutkaisuutta kansallisiin 
lupajärjestelmiin.  
Jotta ehdotettu direktiivi toisi lisäarvoa Suo-
men kansalliseen järjestelmään, sitä tulisi 
vielä huomattavasti muokata. Muutosta kai-
paavia kohtia ovat muun muassa erityis-
osaajan määritteleminen, joka on muuttuvil-
le työmarkkinoille liian muodollinen ja jäykkä 
sekä työtehtävien tai työnantajan vaihtumi-
seen liittyvä etukäteishyväksymismenettely. 
Menettely voisi vaikuttaa vastakkaisesti suh-
teessa tavoitteeseen poistaa työvoiman am-
matillisen liikkuvuuden esteitä.  
Direktiivi ei toisi käytännössä uutta henkilöi-
den mahdollisuuksiin liikkua työntekijän omi-
naisuudessa EU-maasta toiseen. 
 
EU maalaa yhteiset telemarkkinat 500 mil-
joonalle kuluttajalle (Digitoday 15.11.2007) 
 
EU:n televiestintäsääntöjä uudistetaan. Ko-
mission ehdottaman uudistuksen myötä EU-
kansalaisille pyritään antamaan mahdollisuus 
hyötyä paremmista ja halvemmista viestintä-
palveluista asuin- tai matkustuspaikasta riip-
pumatta. Uudistus koskee niin matkapuheli-
mia, nopeita laajakaistayhteyksiä kuin kaa-
pelitelevisiotakin.  
EU:n näkemyksen mukaan uudistuksen kes-
keisiä tekijöitä ovat uudet kuluttajaoikeudet, 
kuten oikeus vaihtaa teleoperaattoria yhdes-
sä päivässä, oikeus selkeisiin ja vertailukel-
poisiin hintatietoihin ja mahdollisuus soittaa 
ilmaisnumeroihin ulkomailta.  
Ehdotuksella pyritään myös laajentamaan 
kuluttajien valinnanvaraa lisäämällä kilpailua. 
Viestintäverkkojen turvallisuutta paranne-
taan roskapostin, virusten ja muiden tieto-
turvahyökkäysten torjumiseksi, EU:sta ko-
rostetaan.  
Uudistuksen tavoitteena on myös radiotaa-
juuksien uusjako, jolla laajakaista halutaan 
tuoda kaikkien ulottuville. Nykyisin EU:n 
maaseutualueilla keskimäärin vain 72 pro-
sentilla väestöstä on mahdollisuus saada laa- 

http://europa.eu.int/
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jakaistayhteys. Siirtyminen digi-TV-lähetyk-
siin vapauttaa taajuuksia langattomille laaja-
kaistapalveluille alueilla, joilla uuden kuitu-
infrastruktuurin rakentaminen on liian kallis-
ta.  
EU aikoo perustaa uuden hallintoportaan, 
Euroopan telemarkkinaviranomaisen, "jotta 
uudistuksen täytäntöönpano kävisi ripeästi 
ja tehokkaasti". 
Viranomainen auttaa EU:n mukaan varmista-
maan, että markkina- ja kuluttajasääntöjä 
sovelletaan johdonmukaisesti, riippumatto-
masti ja ilman protektionismia kaikissa 27 
EU-maassa.  
Ennen kuin komission ehdotuksesta tulee la-
ki, se on hyväksyttävä Euroopan parlamen-
tissa ja neuvostossa. Tämän on määrä ta-
pahtua vuoden 2009 loppuun mennessä. 
 
EU löysi lentoyhtiöiden sivustoilta pahoja 
puutteita (Digitoday 13.11.2007) 
 
EU on löytänyt tutkimuksissaan pahoja puut-
teita usean eurooppalaisen lentoyhtiön verk-
kosivuilta - esimerkiksi hinnoittelutiedoista. 
EU vaatii yhtiöitä antamaan selvityksiä tai 
muuttamaan käytäntöjään neljän kuukauden 
kuluessa.  
Muita ongelmia olivat muun muassa lisämak-
sujen näkymättömyys hinnoissa, myyntieh-
tojen saatavuus vain joillakin kielillä tai nii-
den puuttuminen sekä mainokset, joissa lu-
vataan tarjouslippuja, jotka ovat kuitenkin jo 
loppuneet.  
Puutteita ilmeni yli puolella tutkituista verk-
kosivustoista, kertoo Reuters tutkimustieto-
jen pohjalta. Elleivät lentoyhtiöt tee EU:n 
vaatimia muutoksia, niille saatetaan määrätä 
sakkoja, tai ne joutuvat jopa sulkemaan si-
vustonsa.  
Tutkimusraportissa ei mainita lentoyhtiöiden 
nimiä, mutta nimilista aiotaan julkaista nel-
jän kuukauden kuluessa. 
Viime kuussa espanjalaisviranomaiset puo-
lestaan löysivät harhaanjohtavia tietoja seit-
semältä lentolippuja myyvältä sivustolta. 
Joukossa olivat Ryanair sekä espanjalaiset 
Vueling, Iberia ja Spanair. Tutkittuja sivusto-
ja oli 12.  
EU:n niin sanotussa consumer sweep –tutki-
muksessa etsittiin sivustoilta epäreilua hin-
noittelua, piilomaksuja sekä huonosti kään-
nettyjä ehtoja. Tutkimuksessa olivat mukana 
15 EU-maan kansalliset viranomaiset sekä 
Norjan viranomaiset. 
 
Bulgaria tekisi eurosta evron 
(Ilta-sanomoat 18.10.2007) 
 
Bulgaria yritti EU-huippukokouksen alla 
markkinoida muille jäsenmaille ajatusta, että 
yhteisvaluutta euron voisi kirjoittaa myös 
muotoon evro. 
Kyrillisten aakkosten kirjoitusasussa euro 
esiintyy aina tässä muodossa. EU-komissio 
ja Euroopan keskuspankki haluavat kuitenkin 
eurolle vain yhden kirjoitustavan. 
Bulgariassa asiasta on tullut iso poliittinen 
periaatekysymys. Maa on koittanut vedota 
siihen, että evro-muoto on käytössä myös 
monissa Balkanin maissa, jotka voivat myö-
hemmin liittyä EU:hun. 

Euro esiintyy seteleissä nykyään latinalaisilla 
ja kreikkalaisilla aakkosilla. Kreikaksikin kyse 
on kuitenkin samasta euro-sanasta. 
Euron kirjoitusasu herätti riitaa viimeksi 
vuonna 2004, kun Latviasta tuli EU-maa. 
Maa olisi halunnut lisätä seteleihin muodon 
eiro. Vaatimuksesta ei tullut kuitenkaan mi-
tään. 
 
Laki avaa ovet rajat ylittäville fuusioille 
(Taloussanomat 23.10.2007)  
 
Rajat ylittävät yrityskaupat saavat vauhtia. 
Joulukuussa voimaan tuleva lakimuutos avaa 
suomalaisyrityksille entistä paremmat mah-
dollisuudet fuusioihin Eta-alueella. Samalla 
se helpottaa ulkomaisten yritysten yritys-
kauppoja Suomessa. 
Lain seurauksena talousalueella toimivien 
konsernien on entistä helpompi yksinkertais-
taa konsernirakenteitaan ja siirtää pääkont-
toritoimintojaan kotivaltion ulkopuolelle. 
Lakimuutos liittyy rajat ylittäviä sulautumisia 
koskevaan direktiiviin, jonka EU-jäsenmai-
den on saatettava voimaan joulukuun puoli-
väliin mennessä. 
Tähän asti yhtiöiden sulautumiset ja jakau-
tumiset ovat olleet käytännössä mahdollisia 
vain Suomen sisällä. 
Ainoa poikkeus on ollut eurooppayhtiö, jo-
hon on voinut yhdistää yrityksiä valtioiden 
rajat ylittäen. Lakimuutos mahdollistaa rajat 
ylittävät sulautumiset tavalliselle osakeyhtiöl-
le. 
Pankki- ja vakuutusalalle lakimuutoksesta on 
selvää hyötyä. Asianajotoimisto Roschierin 
asiantuntijan Manne Airaksisen mukaan uud-
en lain seurauksena pankit pystyvät operoi-
maan entistä helpommin vain yhdellä isolla 
taseella. 
– Säännellyillä toimialoilla, kuten pankkisek-
torilla on tärkeää, että tase on iso. Jos yri-
tyksellä on vain yksi iso tase, sen optimointi 
on muun muassa riskejä koskevan sääntelyn 
näkökulmasta paljon helpompaa, Airaksinen 
selittää. 
Tähän asti monet pankit ovat turvautuneet 
eurooppayhtiömuotoon vastaavan päämää-
rän saavuttamiseksi. Eurooppayhtiöksi on 
havitellut muun muassa pohjoismainen 
pankkikonserni Nordea. 
Eurooppayhtiön hyödyllisyys kuitenkin ra-
pautuu, sillä muutoksen seurauksena yrityk-
set saavuttavat yhtiömuodon suomat edut 
muutenkin. 
Epävarman kohtelunsa vuoksi eurooppayhti-
ön käyttö muualla kuin säännellyillä toimi-
aloilla on jäänyt hyvin vähäiseksi. 
Lakimuutos helpottaa myös yritysten raken-
teiden keventämistä. Monessa EU-maassa 
toimivalla yrityksellä ei enää tarvitse olla jo-
ka maassa tytäryhtiötä. Yhtiö voi hyvin toi-
mia vain sivuliikkeiden kautta. 
Rakenteiden yksinkertaistaminen helpottaa 
myös yrityksen rahojen siirrettävyyttä. 
– Monelle kansainväliselle konsernille on iso 
asia, miten tytäryhtiöistä kotiutetaan voitto-
ja. Jos yhtiö toimii käytännössä yhtenä yhti-
önä, voittojen kotiuttaminen on helppoa, 
Suomen Danske Markets Corporate Financen 
johtaja Joakim Åberg huomauttaa. 
Uuden säännöksen varsinainen merkitys nä-
kyy kansainvälisissä yrityskaupoissa. 

– Ulkomainen yritys voi halutessaan sulaut-
taa itseensä suomalaisen kohdeyhtiön ja 
suomalainen ostaja voi sulauttaa ostamansa 
yhtiön itseensä, jolloin kassavirrat saadaan 
syntymään siellä missä rahoituskin on otet-
tu. 
Yritysten kannalta hyvät muutokset herättä-
vät valtioissa pelkoja. Laki avaa esimerkiksi 
pääkonttoritoimintojen siirroille entistä vai-
vattomammat mahdollisuudet. 
Airaksisen ja Åbergin mielestä tällaiset pelot 
muun muassa suomalaisyhtiöiden joukko-
paosta ovat turhia. 
Airaksisen mukaan Suomessa on tehty yri-
tysystävällistä lainsäädäntöä viime vuosina, 
minkä vuoksi peloille ei ole perusteita. 
Jos kuitenkin lainsäädäntö syystä tai toisesta 
muuttuisi yrityksille epäedulliseksi, yrityksillä 
ei olisi enää mitään vaikeutta lähteä maasta. 
– Toki tämä toimii yhtenä kontrollimekanis-
mina suhteessa julkiseen valtaan. Yritykset 
voivat jatkossa helpommin äänestää jaloil-
laan, Airaksinen muotoilee. 
 
EUtuben sivut saanet jo yli miljoona kävijää 
(Taloussanomat 16.10.2007) 
 
EUtuben kotisivu on saanut yli miljoona osu-
maa ja sen videoklippejä on katsottu lähes 7 
miljoonaa kertaa, vaikka palvelu on ollut toi-
minnassa vasta kolmisen kuukautta, kertoi 
EU:n komissio maanantaina. 
Kanavalla on nyt 66 videoklippiä, joiden ai-
heet vaihtelevat sodanjälkeisen ajan EU:n 
ensiaskeleista ilmastomuutoksen torjuntaan. 
Suosituin video on EU:n MEDIA-ohjelmaa 
esittelevä LOVE (”Film lovers will love this”), 
joka on kerännyt ällistyttävät 4,2 miljoonaa 
katselukertaa. Suosittuja ovat myös terveys-
aiheinen”AIDS: Remember me” sekä klippi, 
jossa kerrotaan EU:n toimista Kreikan tä-
mänkesäisten metsäpalojen torjumiseksi. 
YouTuben käyttäjien kommentit ovat olleet 
pääosin myönteisiä. Monet ovat antaneet kli-
peille neljä tähteä tai enemmänkin. 
Komission varapuheenjohtajan Margot Wall-
strömin mukaan EUtuben menestys on osoi-
tus siitä, että viestinnän on oltava kiinnosta-
vaa ja että siinä on hyödynnettävä sellaisia 
uusia välineitä, joita kansalaiset mielellään 
käyttävät. 
EUtubeen voi tutustua osoitteessa  
www.youtube.com/eutube. 
 
Euroopan neuvosto sääti kuolemantuomion 
vastaisen päivän 
(Helsingin Sanomat 27.9.2007) 
 
Ihmisoikeuksia valvova Euroopan neuvosto 
julisti lokakuun 10. päivän kuolemantuomion 
vastustamisen päiväksi torstaina. Puola pi-
dättyi äänestyksestä. 
Kuolemantuomio ei ole voimassa missään 
Euroopassa, eikä ketään ole teloitettu vuo-
den 1997 jälkeen. 
Puola on estänyt vastaavan päätöksen teke-
misen EU:ssa. Puolan hallituksen mukaan 
kysymys kuolemantuomiosta on yhdistettävä 
abortin ja eutanasian käsittelyyn. 
Abortti ja eutanasia ovat laittomia Puolassa. 
Puola poisti kuolemanrangaistuksen vuonna 
1997 ja sanoo, ettei sitä aiota palauttaa. 
Kuolemantuomioita pannaan toimeen noin 
70 valtiossa maailmassa. 

http://www.youtube.com/eutube
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TALOUSUUTISET 
 
Kirsti Paakkanen luopuu Marimekosta 
(Helsingin Sanomat 31.10.2007) 
 
Marimekon pääomistaja Kirsti Paakkasen 
omistama Workidea Oy myy Mika Ihamuoti-
lan omistamalle Muotitila Oy:lle 804 000 Ma-
rimekko Oyj:n osaketta, jotka edustavat 10 
prosenttia yhtiön osakekannasta. 
Lisäksi Workidea on sitoutunut myymään 
Muotitilalle loputkin omistamansa 804 000 
osaketta. Muotitilalla on oikeus ostaa nämä 
osakkeet haluamanaan ajankohtana vuoden 
2008 loppuun mennessä. 
Äänivalta tavanomaisissa yhtiökokoukselle 
kuuluvissa asioissa kuitenkin siirtyy Muotiti-
lalle koko 20 prosentin osalta jo tänään. 
Samalla Mika Ihamuotila nousee yhtiön toi-
mitusjohtajaksi. Pesti alkaa 1. helmikuuta 
2008. 
”Mika Ihamuotilalla on erinomaiset edellytyk-
set viedä Marimekkoa kokonaan uuteen vai-
heeseen”, Marimekon hallituksen puheen-
johtaja Matti Kavetvuo sanoo. 
Mika Ihamuotila työskenteli aikaisemmin 
Sampo-pankin toimitusjohtajana. 
Toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen toteaa ole-
vansa ”todella onnellinen, että Marimekko 
saa Mikasta sitoutuneen omistajan ja johta-
jan”. 
”Mikassa yhdistyy harvinaisella tavalla vahva 
yritysjohtaja sekä luova ja taiteellinen ihmi-
nen. En osaa kuvitella Marimekolle parem-
paa kipparia ja uskon Marimekon pääsevän 
pitkälle. Mika on pyytänyt, että avustaisin 
häntä ja yhtiötä eri tavoin toimitusjohtaja-
vaihdoksen jälkeenkin. Tämän haluan tehdä 
koko sydämestäni”, Paakkanen sanoo tiedot-
teessa. 
Mika Ihamuotilan mukaan ”Marimekko on 
helmi”. 
”Sen uniikilla tyylillä on uskollisia ihailijoita 
monessa maassa. Minusta se voisi kuitenkin 
olla vielä paljon, paljon enemmän. Lähden 
rakentamaan Marimekosta muodin, sisustuk-
sen ja lifestylen kulttibrändiä sekä yhtiötä, 
jolla on kansainvälinen myymäläverkosto, in-
tohimoinen henkilökunta ja moninkertainen 
markkina-arvo nykyiseen verrattuna. Se on 
minun unelmani.” 
 
Marimekon kuosit pääsevät Manolo Blahnik –
kenkiin ja H&M:n mallistoon  
(Kauppalehti 20.11.2007, Suomen Sillan Uu-
tisviikko 45/2007) 
 
Yksi maailman kuuluisimmista kenkäsuunnit-
telijoista, Manolo Blahnik, käyttää Marime-
kon Mini-Unikko- ja Bonbon-kuoseja ensi 
vuoden mallistossaan.  
Uusi mallisto on saanut vaikutteita Marimek-
ko-kuvioiden ohella Bysantin arkkitehtuuris-
ta. 
Blahnikin mukaan "nämä kaksi vain sattuivat 
osumaan täydellisesti kohdalleen, niin oma-
laatuiselta kuin yhdistelmä saattaakin kuu-
lostaa".  
Kenkiä on saatavilla tammikuusta lähtien 
Manolo Blahnikin Lontoon- ja New Yorkin –
myymälöistä. 
Vastaavasti Marimekko ja ruotsalainen vaa-
teketju Hennes & Mauritz AB ovat allekirjoit-
taneet sopimuksen, jonka mukaan Marimek-

ko lisensioi suosittuja painokuvioitaan 
H&M:n kesän 2008 mallistoon.  
Kansainvälisen näkyvyyden ohella yhteistyö 
H&M:n kanssa kasvattaa merkittävästi Mari-
mekon lisenssituloja kertaluonteisesti vuo-
den 2008 toisella neljänneksellä. 
- H&M on yksi maailman trendikkäimmistä ja 
menestyksekkäimmistä muotitaloista. Näen 
yhteistyössämme suurta arvoa; uskon sen li-
säävän Marimekon kansainvälistä näkyvyyttä 
nuorekkaiden muotitietoisten kuluttajien 
keskuudessa, kertoo Marimekon toimitusjoh-
taja Kirsti Paakkanen yhtiön tiedotteessa.  
Marimekon mukaan noin 50 tuotteen mallis-
to tulee myyntiin H&M:n myymälöihin 28 
maassa. 
 
Puolalaiset tungeksivat Suomen työmessuille 
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2007) 
 
Jopa parituhatta puolalaista osallistui Suo-
men ja Tanskan ensimmäisille yhteisille työ-
messuille Varsovassa keskiviikkona. Kiinnos-
tuneet olivat matkustaneet satojakin kilo-
metrejä eri puolilta Puolaa kyselläkseen suo-
malaisesta palkkatasosta, elinoloista ja vär-
väysvaatimuksista.  
Heille tarjottiin töitä tai lupailtiin paikkaa lä-
hitulevaisuudessa.  
Suomalaisia yrityksiä ja erilaisia työnantajia, 
kuten Helsingin ja Espoon kaupungit, esit-
täytyi päivän mittaisessa tapahtumassa kym-
menkunta. Paikalla olleisiin metalli- ja raken-
nusyrityksiin kuuluivat rakennusyhtiö YIT, 
Imatran Hitsaus-Asennus sekä Waski Weld, 
Maprotec ja Macromec. Suomen suurlähe-
tystön ja Eurooppalaisen työnvälityspalvelun 
EURESin suomalaiset kannustivat työnha-
kuun Suomesta.  
Messut järjestettiin Puolan EURESin ja Var-
sovaa ympäröivän Mazovian alueen työvoi-
maviraston kanssa. Kansainväliset ja maa-
kohtaiset työmessut ovat nousseet Puolassa 
työnhakijoiden valtavaan suosioon. Puolassa 
on joillain aloilla jo alkanut olla työvoimapu-
laa vilkkaan ulkomaille muuton seurauksena. 
 
Nokian markkinaosuus paisuu yhä 
(Kauppalehti 18.10.2007) 
 
Matkapuhelinvalmistaja Nokian markkina-
osuus matkaviestimissä kasvoi heinä-syys-
kuussa 39 prosenttiin. 
Tämä osui analyytikoiden odotuksiin. Viime 
vuoden kolmannella neljänneksellä Nokian 
markkinaosuus oli 36 prosenttia. Vuoden 
2007 toisen neljänneksen markkinaosuus oli 
38 prosenttia. 
Kauppalehden ja SME-ennustepalvelun ke-
räämän konsensusennusteen mukaan ana-
lyytikot odottivat Nokian matkapuhelinten 
markkinaosuudeksi toisella vuosineljännek-
sellä 38,9 prosenttia (mediaani). Ennusteet 
vaihtelivat 36,9 ja 41,1 prosentin välillä. Ko-
ko vuoden markkinaosuuden mediaanien-
nuste on 38,4 prosenttia. 
Nokia kertoo markkinaosuuden kasvuun 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ver-
rattuna vaikuttaneen pääasiassa vahva kas-
vu Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, Aa-
sian ja Tyynenmeren alueella sekä Kiinassa. 
Nokian markkinaosuus laski edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Latinalai-
sessa Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Nokian matkaviestinten kappalemääräistä 
myyntiä rajoitti jonkin verran komponentti-
pula, joka jatkuu jossain määrin vuoden 
2007 viimeisellä neljänneksellä. 
Nokia arvioi matkaviestinmarkkinaosuutensa 
vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä ole-
van suunnilleen samalla tasolla kuin kolman-
nella neljänneksellä, minkä johdosta yhtiö 
arvioi koko vuoden 2007 markkinaosuutensa 
nousevan. 
Yhtiö arvioi edelleen langattomien ja kiintei-
den verkkojen ja niihin liittyvien palveluiden 
markkinoiden kasvavan euromääräisesti hy-
vin vähän vuonna 2007. 
 
Perintöverotus kevenee 
(Sutinat 11/07 - Suomi-Seuran  järjestötie-
dote) 
 
Perintöverotus kevenee ensi vuonna hallituk-
sen esittämällä tavalla. Verotettavan osuu-
den alaraja nousee 3.400 eurosta 20.000 
euroon, puolisovähennyksen korotus on 
6.800 eurosta 60.000 euroon ja alaikäisyys-
vähennys 3.400 eurosta 40.000 euroon. Ala-
ikäisyysvähennys koskee vain rintaperillisiä, 
jolla on lähinnä oikeus periä perinnönjättäjä.  
Myös perintöveroasteikon rajoja tarkiste-
taan. Vero on 10 prosenttia perintöosuuden 
20.000 euroa ylittävältä osalta, 13 prosenttia 
40.000 euron ylittävältä osalta ja 16 pro-
senttia 60.000 euroa ylittävältä osalta.  Pie-
nin verotettava lahja muuttuu 3.400 eurosta 
4.000 euroon.  
Lain on määrä astua voimaan vuoden alus-
sa.  
 
Autovero muuttuu päästöperusteiseksi 
(Sutinat 11/07 - Suomi-Seuran  järjestötie-
dote) 
 
Autovero ja auton käyttömaksut muutetaan 
autojen päästöjen mukaan porrastettavaksi. 
Muutos alentaa uusien autojen autoveroa 
keskimäärin kuudesosalla. Vähäpäästöisten 
autojen vero laskee muita enemmän, kun 
taas suuripäästöisten autojen verotus nou-
see. Autoveromuutokset astuvat voimaan 
ensi vuoden alussa. 
Hallitus pyrkii uudistuksella vähäpäästöisten 
autojen suosimiseen. Jatkossa autovero pe-
rustuisi valmistajan ilmoittamiin päästöihin. 
Keskimääräisen henkilöauton autovero ale-
nee nykyisestä noin 26 prosentista 22 pro-
senttiin kuluttajahinnasta. Autoveron alene-
minen koskisi reilua 80 prosenttia markki-
noilla olevista henkilöautomalleista.   
Suosituimpien automallien vähäpäästöisen 
version hinta alenee noin 4 000 - 5 000 eu-
roa, jos autoveron muutos menee kokonai-
suudessaan autokaupan hintoihin. 
Autovero nousee yli 9,4 litraa sadalla kilo-
metrillä kuluttavilla henkilöautoilla ja diesel-
autoilla, joiden ns. yhdistetty kulutus on yli 
8,5 litraa sadalla kilometrillä. Erityisen paljon 
polttoainetta kuluttavien henkilöautojen ve-
ron osuus kuluttajahinnasta nousee tuntu-
vasti aina 40 prosenttiin asti. 
Dieselautoilijoilta vuosittain perittävä käyttö-
voimavero pysyy jatkossakin voimassa. 
Auton vuosittainen käyttömaksu määräytyy 
jatkossa myös päästöjen mukaan. Autojen 
vuotuinen käyttömaksu vaihtelee 20 - 605 
euron välillä kulutuksesta riippuen. Käyttö- 
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maksu alenisi niillä autoilla, jotka kuluttavat 
sadalla kilometrillä alle 7,7 litraa bensiiniä tai 
alle 6,9 litraa dieseliä. Suuremmilla kulutuk-
silla käyttömaksu nousisi. 
Nykyinen käyttömaksu on ennen vuotta 
1994 käyttöönotetuilla henkilöautoilla 95 eu-
roa ja vuonna 1994 tai myöhemmin käyt-
töönotetuilla autoilla 128 euroa vuodessa. 
Ennen vuotta 2001 käyttöönotettujen auto-
jen vuosimaksu määrätään auton painon 
mukaan, koska niiden hiilidioksidipäästöt ei-
vät ole tiedossa. Vuosimaksuja koskeva uu-
distus tulee voimaan vasta vuonna 2010.  
Lisäksi suurten kaupunkien joukkoliikennetu-
kea aikaistetaan. Verotoimien tavoitteena on 
kääntää liikenteen aiheuttamat kasvihuone-
päästöt selvään laskuun. 
 
Suomi putosi kilpailukykyvertailussa 
(Kauppalehti 31.10.2007) 
 
Suomen sijoitus World Economic Forumin 
kilpailukykyvertailussa heikkeni neljä sijaa 
tänä vuonna. Suomi on vertailussa nyt kuu-
dennella sijalla. Viime vuonna Suomi sijoittui 
125 maan vertailussa toiseksi. 
Kilpailukykyisimmät maat olivat Yhdysvallat, 
Sveitsi, Tanska, Ruotsi ja Saksa. Suomen jäl-
keen vertailussa sijoittuivat Singapore, Japa-
ni, Britannia ja Alankomaat. Niitä seurasivat 
Etelä-Korea, Hongkong, Kanada, Taiwan ja 
Itävalta. 
- Suomen näennäinen pudotus johtuu kilpai-
lukykyindeksin laskentatavan muutoksesta, 
kertoi tutkimusjohtaja Petri Rouvinen Elinkei-
noelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta. Van-
halla laskentatavalla Suomi voisi nyt olla 
WEF:n vertailun kärjessä. 
- Muutokset ovat Suomen sijoituksen kan-
nalta ratkaisevia. Uusina muuttujina vertai-
luun tulivat mukaan muun muassa kokonais-
veroaste ja työn sivukulut. Niissä Suomi si-
joittui 69. sijalle ja 95. sijalle, totesi Rouvi-
nen. Yksittäisistä osoittimista Suomi sijoittuu 
heikoimmin palkkojen määräytymisen jous-
tavuudessa. Siinä Suomi on 131 vertaillusta 
maasta sijalla 123. 
 
Välimeren maiden sijoituksia: 
Espanja, sija 29 
Portugali, sija 40 
Italia, sija 46 
Turkki, sija 53 
Kypros, sija 55 
Malta, sija 56 
Kreikka, sija 65 
 
Ulkomaalaiset haalivat suomalaisia pk-yhtiöi-
tä (Taloussanomat 23.10.2007)  
 
Tammi–syyskuussa ulkomaalaisten yritysos-
tot Suomesta ovat kasvaneet lähes kolman-
neksen viime vuodesta.Ruotsalaiset ostavat. 
Suomalainen osaaminen ja markkinat kiin-
nostavat nyt ulkomaalaisia. Tammi–syys-
kuussa ulkomaalaiset ostivat vilkkaasti suo-
malaisyrityksiä. Sen sijaan kokonaisuutena 
yrityskaupat ovat vähentyneet viime vuodes-
ta. Tulokset selviävät tilintarkastus- ja neu-
vontapalveluita tuottavan KPMG:n tuoreesta 
yrityskauppaselvityksestä. 
KPMG:n tietojen mukaan tänä vuonna ulko-
maiset teolliset yritykset tai pääomasijoitta-
jat ovat tehneet 72 yritysostoa Suomesta. 

Määrä on noin kuudennes kaikista yrityskau-
poista, joista vähintään toinen kaupan osa-
puoli on suomalainen. 
Ulkomaisten ostajien kaupat ovat kasvaneet 
29 prosenttia viime vuoden tammi–syys-
kuusta. Etenkin ruotsalaiset ovat aktivoitu-
neet Suomen yrityskauppamarkkinoilla. Tänä 
vuonna lähes puolessa ulkomaalaisten teke-
missä kaupoissa ostajana on ollut ruotsalais-
yritys. 
KPMG:n yritysjärjestely-yksikön myynnistä 
vastaavan Teppo Jalosen mukaan etenkin 
muutamat ruotsalaiset konepajateollisuuden 
yritykset ovat haalineet useita suomalaisyri-
tyksiä. 
– Ruotsalaisyhtiöillä on ollut kasvustrategioi-
ta, ja ne ovat suuntautuneet Suomeen. 
Ruotsalaiset ovat nimenomaan ostaneet pie-
niä ja keskisuuria yrityksiä, Jalonen arvelee 
ruotsalaisostajien motiiveista. 
Innokas suomalaisyritysten ostaja on ollut 
muun muassa ruotsalainen teollisuudelle tar-
vikkeita kauppaava B&B Tools. 
Heinäkuun alussa yhtiö kertoi ostaneensa 
Jyväskylän seudulla teknisiä muovi- ja kumi-
tuotteita tarjoavan Suomen Kumicenterin. 
B&B on julkistanut tänä vuonna vajaat puoli-
tusinaa yritysostoa Suomesta. 
Länsinaapurin yritysten lisäksi Suomen yri-
tyskauppamarkkinoilla ovat häärineet myös 
amerikkalaiset ja saksalaiset ostajat. 
Konepajateollisuuden yritykset ovat kiinnos-
taneet myös saksalaisyrityksiä. Amerikkalai-
set ovat puolestaan haeskelleet laajasti 
osaamista ja teknologiaa. Myös kiinteistö-
alalla ostoja on tehty runsaasti. 
Yrityskaupat kokonaisuudessaan ovat sen si-
jaan vähentyneet viime vuodesta. KPMG:n 
selvityksen mukaan tammi–syyskuussa on 
tehty 449 yrityskauppaa. Määrä on 11 pro-
senttia vähemmän kuin vuosi sitten. 
Yrityskaupat ovat vähentyneet koko vuoden. 
Laskuvauhti tosin hieman hidastui kesäkuus-
ta. Syy laskuun on kotimaisten voimin tehty-
jen yrityskauppojen selvä pienentyminen. 
Myös kauppojen koko on pienentynyt. 
Viime vuoden kauppamääriä on Jalosen mu-
kaan enää mahdoton saavuttaa huolimatta 
siitä, että kaupantekotahti tyypillisesti kiivas-
tuu loppuvuotta kohti. Jopa vuoden 2005 
kauppamäärien saavuttaminen on haasta-
vaa. 
Vaikka kauppoja on saatu maaliin aiempaa 
vähemmän, aktiviteettia Jalosen mielestä on 
edelleen runsaasti markkinoilla. Hän uskoo 
vilkkauden pysyvän ensi vuodellekin. 
Korkotason nousu on saanut aiemmin hyvin 
aktiiviset pääomasijoittajat varovaisemmiksi. 
Samalla teollisen ostajan mahdollisuudet 
pärjätä huutokaupoissa ovat parantuneet. 
Edelleen ongelmana ovat korkeat hintapyyn-
nit. 
 
Vanhojen markkojen palautusaika osittain 
päättymässä  
(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007) 
 
Osa vanhojen markkojen ja pennien palau-
tusajoista on päättymässä. 
Hopeanväristen markkojen ja jäänmurtaja-
aiheisten vitosten lunastusaika loppuu vuo-
den vaihteessa. Myös vuosina 1967 - 1985 
lyötyjen juhlarahojen lunastaminen loppuu 
vuoden lopussa. 

Juhlarahat kuten muutkin rahat Suomen 
Pankki lunastaa nimellisarvostaan. Joidenkin 
rahojen keräily- tai muistoarvo voi olla ni-
mellisarvoa suurempi. 
Viimeiseen sarjaan kuuluvia markka- ja pen-
nikolikoita sekä vuoden 1985 jälkeen lyötyjä 
juhlarahoja otetaan vastaan helmikuun 2012 
loppuun asti. Myös kaikki sodanjälkeiset 
markkamääräiset setelit ovat palautuskelpoi-
sia 29.2.2012 asti. 
Markat palautetaan Suomen Pankin pääkont-
torin asiakaskassaan. Suomen Pankin Turun-
konttoriin niitä ei voi palauttaa, koska yksi-
tyisasiakkaiden palvelu on lopetettu. 
 
Finnair haluaa lentää Intiasta Pohjois-Ame-
rikkaan (Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007) 
 
Finnair aikoo laajentua Aasian ja Pohjois-
Amerikan väliseen liikenteeseen. 
Yhtiön mukaan nopein reitti Intiasta Pohjois-
Amerikkaan kulkee Suomen kautta. Intiasta 
Suomen kautta Pohjois-Amerikkaan kulkevi-
en reittien avaaminen liittyy Finnairin uusiin 
pitkänajan tavoitteisiin. Yhtiö arvioi, että In-
tian ja Pohjois-Amerikan välinen lentoliiken-
ne kasvaa voimakkaasti. 
Finnair on jo kehittänyt Helsingistä solmu-
kohdan Kaukoidän ja Euroopan välisessä lii-
kenteessä. Yhtiö lentää nykyisin 59 vuoroa 
viikossa Aasiaan, kun vuonna 2001 vuoroja 
oli vain yhdeksän. Helsingistä Finnairilla on 
tarjota jatkoyhteydet kymmeniin kohteisiin 
Euroopassa. 
Solmukohtaa Intian ja Aasian välisessä lii-
kenteessä voidaan täydentää, kun Venäjä 
vapauttaa lentoliikennettä, ja Finnair on val-
mis lisäämään silloin vuorojaan Moskovaan 
ja Pietariin. 
Finnair toivoo matkustajamääriensä kaksin-
kertaistuvan kymmenessä vuodessa. Yhtiö 
on asettanut pitkänajan visiossaan tavoit-
teen 20 miljoonaan matkustajaan vuodessa. 
Tällä hetkellä Finnairia käyttää vajaa 10 mil-
joonaa ihmistä vuosittain. Kasvutoiveiden to-
teutuminen vaatisi pääkaupunkiseudun len-
tokentän laajentamista ja kehittämistä. Finn-
air arvioi palkkaavansa vuosittain yli 200 
uutta työntekijä ensi vuosikymmenen puo-
leenväliin asti. 
 
Käytettyjen tuontiautojen katsastus helpot-
tuu (Sutinat 10/07 - Suomi-Seuran järjestö-
tiedote) 
 
EU-maista tuotavien käytettyjen autojen kat-
sastus helpottuu. Autoilta ei vaadita enää 
kuntokatsastusta, jos niillä on voimassa ole-
va katsastustodistus toisesta EU-maasta. Re-
kisteröintikatsastus sen sijaan säilyy. 
Ministeriö on lähettänyt ohjekirjeen Ajoneu-
vohallintokeskukselle. 
Katsastusta jouduttiin muuttamaan, kun EY-
tuomioistuin tuomitsi Hollannin katsastusme-
nettelyn syyskuussa. Suomen käytäntö oli 
samanlainen kuin Hollannin: käytettynä tuo-
duilta autoilta vaadittiin rekisteröintikatsas-
tuksen yhteydessä myös kuntokatsastus, 
vaikka niillä olisikin ollut voimassa oleva kat-
sastustodistus. Suomi sai jo kesäkuussa huo-
mautuksen asiasta. 
Laissa olevat katsastussäädökset muutetaan 
jatkossa linjauksen mukaisiksi. Ministeriön 
kanta kuitenkin on, että jo nyt tuontiautojen  
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katsastuksissa olisi noudatettava uutta oh-
jetta. 
 
Ulkomaista työvoimaa houkutellaan EU-ra-
halla (Sutinat 10/07 - Suomi-Seuran järjes-
tötiedote) 
 
Työministeriö ryhtyy ohjaamaan EU-rahalla 
TE-keskusten (työ- ja elinkeinokeskusten) 
ulkomaisen työvoiman hankintaa. Kiinnos-
tuksensa ulkomaisiin työntekijöihin ovat il-
moittaneet kaikki 15 TE-keskusta. Laajin 
hanke on vireillä Itä-Suomessa, jossa viisi 
TE-keskusta ryhtyy yhdessä hankkimaan 
työvoimaa alueelleen. Itä-Suomi tarvitsee 
sairaanhoitajia sekä rakennus-, metalli- ja 
kuljetusalan työvoimaa. Tavoitteena on saa-
da neljässä vuodessa noin tuhat tulijaa koti-
maasta tai ulkomailta. 
Työministeriö ei ole asettanut tavoitteita, 
kuinka paljon väkeä pitäisi seitsemässä vuo-
dessa maahan hankkia. Vuodenvaihteessa 
hanke siirtyy sisäministeriön johtamaksi. 
Taustalla on hallituksen maahanmuuttopoliit-
tinen ohjelma tavoitteineen. Kasvukeskuksis-
sa on puutetta työntekijöistä. Pula-aloja ovat 
etenkin rakennus-, metalli-, kuljetus- sekä 
palveluala. Pulaa on myös hoitoalan väestä, 
lastentarhanopettajista ja Helsingissä bussin-
kuljettajista. 
TE-keskukset ovat jo aiemmin tehneet vär-
väysretkiä ulkomaille. Itä-Suomen lisäksi 
työntekijöitä on houkuteltu mm. Pohjan-
maalle, Hämeeseen sekä Varsinais-Suo-
meen. Työministeriö on mainostanut Suo-
mea myös messuilla ulkomailla. Seuraavan 
kerran Suomi näyttäytyy Puolassa yhdessä 
Tanskan kanssa. 
TE-keskusten värväysmatkoilla ovat mukana 
työvoimaa tarvitsevat yritykset. 
  
Työntekijöistä yhä suurempi pula (Sutinat 
10/07 - Suomi-Seuran järjestötiedote) 
 
Työnantajien vaikeudet löytää työntekijöitä 
ovat lisääntyneet viime vuodesta, kertoo Ti-
lastokeskuksen tuore tilasto. Jopa puoleen 
avoimista työpaikoista oli vaikeuksia löytää 
työntekijöitä. 
Avoimia työpaikkoja oli huhti-kesäkuussa 
55.300. 
Avoimet työpaikat lisääntyivät Uudellamaalla 
ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomessa avoi-
mien työpaikkojen määrä väheni. Suurin osa 
avoimista työpaikoista eli 63 prosenttia oli 
yksityisten yritysten tarjoamia. Työministeri-
ön kotisivu: www.mol.fi  
 
Google ostaa suomalaisen Jaikun 
(Taloussanomat 10.10.2007) 
 
Google ostaa suomalaisen mobiiliyhteisö-
alustan Jaikun. Kauppahinnasta eikä muista 
ehdoista ole vielä tietoa, mutta Jaikun perus-
tajat Jyri Engeström ja Petteri Koponen va-
kuuttavat, että Jaiku-yhteisö jatkaa eloaan 
entiseen tapaan. 
Perustajien viesti yhteisölle sanoo, että on 
liian aikaista kommentoida tulevaisuuden 
suunnitelmia. 
- Odotamme innolla työntekoa Google-ystä-
viemme kanssa tulevina kuukausina laajen-
tuaksemme tavoilla, jotka ovat teistä mielen-
kiintoisia ja hyödyllisiä. 

- Keskittyäksemme innovaatioon kasvamisen 
asemesta olemme päättäneet sulkea uusien 
jäsenten liittymisen toistaiseksi. 
Engeström ja Koponen lupaavat tuoda sel-
keyttä yrityskauppaan julkaisemalla pikaises-
ti kysymys-vastaus –palstan. 
Jaiku on pc:llä ja matkapuhelimilla toimiva 
yhteisö, joka kannustaa jäseniään raportoi-
maan mikroviesteillä yhteisölle mitä he kul-
loinkin ovat puuhaamassa. Siinä on myös 
paikannusosio, jonka avulla yhteisön jäsenet 
voivat nähdä missä tuttavat liikkuvat. Jäse-
net voivat myös rajoittaa näkyvyyttään. 
www.jaiku.com 
 
Halti palkittiin designista Ranskassa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2007) 
 
Haltin Gompa-kuoritakki on saanut Design 
Observeur 08 -palkinnon Ranskassa. 
Palkinnon jakaa APCI-järjestö, joka pyrkii 
edistämään teollista suunnittelua ja uusia in-
novaatioita. 
Palkitun Halti-tuotteen on suunnitellut pää-
suunnittelija Martti Kellokumpu. Gompa-takki 
on aiemmin palkittu Fennia Prize –tunnus-
tuksella. 
Palkinnon eli Observeur-tähden saaneet 
tuotteet ja yritykset esiteltiin keskiviikkona 
l’Observeur du Design 08 –seremoniatilai-
suudessa Pariisissa. 
APCI-järjestö on vuodesta 1999 lähtien pal-
kinnut Design Observeur -tapahtumassa 
merkittävimmät toteutukset designin saralla. 
Tuotteita ei aseteta paremmuusjärjestyk-
seen.  Juryn 211 tuotteen joukosta valitse-
mat 39 tuotetta ovat esillä Design Observeur 
08 -näyttelyssä Pariisissa. 
Haltin päämarkkinat ovat Suomessa, mutta 
hieman alle 20 prosenttia liikevaihdosta tu-
lee jo viennistä. 
 
Helsinki ei kiinnosta ulkomaisia yrityksiä 
(Taloussanomat 11.10.2007) 
 
Helsinki sijoittuu peräpäähän, kun yritykset 
etsivät Euroopasta toimistopaikkaa yrityksil-
leen. Helsinki jää brittiläisen kiinteistökon-
sulttiyrityksen Cushman&Wakefieldin kat-
sauksessa 29:nneksi 33 tutkitusta eurooppa-
laiskaupungista. 
Kiinnostavimmat kaupungit eurooppalaisjoh-
tajille yritysten sijoituspaikaksi ovat Lontoo, 
Pariisi ja Frankfurt. 
Sijoitukset on ynnätty 500 eurooppalaisyri-
tyksen johtajan haastatteluista. He ovat pis-
täneet kaupungit paremmuusjärjestykseen 
12 luokassa. 
Katsauksen mukaan työvoiman saatavuus on 
noussut tärkeimmäksi tekijäksi, jonka mu-
kaan yritykset päättävät sijoituskaupungis-
taan. Aiemmin päähuoli oli vaivaton pääsy 
markkinoille. Seuraavaksi tärkeimmällä sijal-
la toimipaikan valinnassa on teleyhteyksien 
laatu, joka kohosi tämänvuotisessa katsauk-
sessa liikenneyhteyksiä tärkeämmäksi. 
Cushman&Wakefield on koonnut kyselyn 
vuodesta 1990 saakka. Tällä kertaa Helsin-
gin sijoitus nousi yhden paikan. Helsingin 
jälkeen tulee 31. tilalla Moskova ja sen jäl-
keen Oslo ennen viimeisintä Ateenaa. 
Tulevaisuudessa Moskovan odotetaan vetä-
vän toimistoja sekä valmistus- ja myyntitiloja 

eniten Itä-Euroopassa. Lännessä draivi on 
kovin Pariisissa. 
Viidesosa 500 yrityksestä on sijoittanut toi-
mintojaan muualle kuin kotimaahansa viime 
vuoden aikana. Yli puolet näistä yrityksistä 
valitsi sijoituskohteekseen uuden Euroopan 
unionin jäsenmaan, ja yli kolmasosa meni 
läntisiin Euroopan maihin. Samoin viidesosa 
kysytyistä yrityksistä aikoo sijoittaa ulkomail-
le yhä lähimmän kahden vuoden aikana ja 
Itä-Eurooppa on edelleen useimmiten niiden 
tähtäimessä. 
Eniten yritysten toimintamahdollisuuksia 
ovat edistäneet kaupungeissaan Barcelona, 
Madrid, Praha ja Varsova. 
Lontoo on yritysjohtajien ykkönen useimmis-
sa kriteereissä, mutta esimerkiksi 22:nneksi 
sijoittuneessa Tukholmassa on puhtain ilma. 
Elämänlaatu on paras vastaajien mielestä 
Barcelonassa, ja toimistojen hinta/laatusuh-
de on osuvin Varsovassa. Helpoiten toimisto-
tilaa on saatavilla kuitenkin Berliinissä. 
Yritysjohtajien mielestä hotellipalvelut ovat 
parhaimmat Lontoossa, Pariisissa ja Barcelo-
nassa. Kun taas yritykset etsivät työntekijöil-
leen asuntoja, ovat halutuimmat kaupungit 
silloin Barcelona, Madrid ja Berliini. 
Äkimmin nousi tämänvuotisella listalla sveit-
siläinen Geneve, joka kohosi kahdeksan sijaa 
12:nneksi. Naapurikaupunki Lyon Ranskan 
puolella pomppasi myös seitsemän sijaa 
ylös. 
- Geneve on Euroopan sydämessä ja sieltä 
on erinomaiset yhteydet muualle. Elämän-
laatu on vastaajien mielestä siellä toiseksi 
paras Barcelonan jälkeen, kommentoi Robert 
Curzon Price C&W:n Sveitsin yhteystoimis-
tosta. 
 
KOULUTUS ja KULTTUURI  
 
Suomi taas ykkönen OECD:n Pisa-tutkimuk-
sessa (Helsingin Sanomat 29.11.2007) 
 
 
Suomi on sijoittunut jälleen ykköseksi 
OECD:n 15-vuotiaiden koululaisten osaamis-
vertailussa, jossa oli mukana nyt 57 maata. 
Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön tutki-
muksessa testattiin nyt etenkin luonnontie-
teiden tietämystä. 
Myös kahdessa aiemmassa Pisa-tutkimuk-
sessa suomalaisnuoret ovat menestyneet hy-
vin. Niissä painoalueena ovat olleet lukutaito 
2000 ja matematiikka 2003. 
Toiseksi parhaiten uusimmassa Pisa-vertai-
lussa sijoittui Hongkong ja kolmanneksi par-
haiten Kanada. Muita Pohjoismaita ei ole 20 
maan kärkijoukossa, jossa tulokset olivat 
selvästi yli keskitason. 
Pisa-tutkimuksen testit pidettiin kouluissa 
2006. Luonnontieteiden tehtävien kirjo oli 
nyt laaja aina biodiversiteetista kloonauk-
seen, ilmastonmuutokseen ja ultraäänitutki-
muksiin. 
Myös kärpäset, huulikiillon koostumus, tupa-
kointi ja terveysriskit esiintyivät kysymyksis-
sä, joilla mitataan koulutietojen soveltamista 
arkipäivän ongelmiin. 
Yksi kysymys kuului, voiko saastuneen ve-
den juomisesta sairastua diabetekseen, ripu-
liin tai aidsiin. 

http://www.mol.fi/
http://www.jaiku.com/
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Tällä kertaa mukana oli yli 400 000 oppilas-
ta. Osallistuneet maat muodostavat noin 90 
prosenttia maailman taloudesta. 
Pääsihteeri Angel Gurría OECD:stä vakuut-
taa, ettei Pisa-tutkimus ole pelkkä rankinglis-
ta, vaan se paljastaa maille niiden koulutus-
järjestelmien heikkoudet ja vahvuudet ja an-
taa työkalun arvioida koulutuspolitiikan vaih-
toehtoja. 
”Totta kai tämä on todella iloinen uutinen, 
että suomalaiset koulut ovat hyviä ja oppi-
mistulokset yhä huippua”, opetusministeri 
Sari Sarkomaa (kok) kehuu ja kiittää rehto-
reita, opettajia ja myös lapsiaan tukevia van-
hempia. 
”Kyllähän hyviä tuloksia odotettiin, mutta ei 
niitä saa pitää itsestäänselvyytenä. Perus- ja 
erityisopetukseen täytyy silti panostaa, jotta 
koulut pidetään hyvänä paikkana oppia ja 
lasten on siellä hyvä olla. Monet nuoret syr-
jäytyvät perusopetuksen jälkeen.” 
Sarkomaa korostaa myös, että taito- ja tai-
deaineisiin sekä välitunteihin pitää vastedes 
kiinnittää enemmän huomiota. 
Kolmannen Pisa-tutkimuksen yksityiskohtai-
set tulokset ja analyysit esimerkiksi koulujen 
välisistä eroista julkaistaan ensi tiistaina. 
OECD päätti kertoa jo torstaina ennakkotie-
toja luonnontieteiden osaamisesta, koska Es-
panjassa ehdittiin jo julkistaa osa tuloksista. 
Espanjan sijaluku luonnontieteissä oli 31. 
 
Suomi kiinnostaa vaihto-opiskelijoita 
(Suomi.fi 13.11.2007) 
 
Suomi kiinnostaa entistä enemmän ulkomaa-
laisia vaihto-opiskelijoita, Kansainvälisen 
henkilövaihdon keskus CIMO kertoo. 
CIMOn mukaan suomalaisiin korkeakouluihin 
saapui viime vuonna yhteensä 8 191 ulko-
maalaista vaihto-opiskelijaa tai harjoittelijaa. 
Kasvua edelliseen vuoteen on viidensadan 
henkilön verran. 
Suomeen tulee vuosittain jo lähes yhtä mon-
ta ulkomaista opiskelijaa kuin täältä lähtee 
opiskelijoita ulkomaille. Suomesta lähti ulko-
maille viime vuonna 8 610 opiskelijaa. Kas-
vua edelliseen vuoteen on runsaat sata opis-
kelijaa.  
Suomalaisista vaihto-opiskelijoista 72 pro-
senttia menee johonkin Euroopan maahan. 
Suosituimmat kohdemaat ovat edellisten 
vuosien tapaan Saksa, Britannia, Espanja ja 
Ruotsi. 
Ulkomailta Suomeen suuntautuva opiskelija-
liikkuvuus keskittyy myös vahvemmin Eu-
rooppaan. Saapuvista opiskelijoista peräti 87 
prosenttia tulee Euroopan maista. 
 
Turkuun huipputason avaruusalan koulutus-
ta (Suomen Sillan Uutisviikko 39/2007) 
 
Turun yliopistoon suunnitellaan kansainväli-
sen tason koulutusohjelmaa avaruuden tut-
kimiseksi. 
Avaruustutkimuksen ja tähtitieteen maiste-
reita ja tohtoreita koulutettaisiin Tuorlan ob-
servatoriossa Piikkiössä. 
Vastaavaa koulutusta ei Suomessa vielä ole. 
Ruotsissa avaruusalan huippukoulutusta an-
netaan kolmessa yliopistossa. 
Tuorlan observatorion mukaan koulutusoh-
jelma olisi merkittävä koko Suomen avaruus-
tutkimukselle. Lisäksi suomalaiset pääsisivät 

vihdoin käyttämään suurten avaruustutki-
musjärjestöjen laitteita. 
Koulutusohjelma maksaisi 150.000 euroa 
vuodessa. 
 
Jyväskylän yliopisto Suomen tehokkain 
(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2007) 
 
Jyväskylän yliopisto on Suomen tehokkain. 
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen sel-
vityksen mukaan yliopiston panos - tuotos –
suhde oli vuosien 2002 - 2005 välillä Suo-
men paras. 
Panos - tuotos -analyysilla mitataan, mitä 
yliopisto on saanut aikaan käytössään olleel-
la rahalla. Tehokkuutta lisää esim. julkaisu-
jen määrä. 
Jyväskylän yliopiston suoriutuminen on ollut 
koulutusaloittain tasaista. 
 
Turku nimitettiin kulttuuripääkaupungiksi 
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2007) 
 
Turku on nimitetty vuoden 2011 Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi. Toinen saman vuo-
den kulttuuripääkaupunki on Tallinna.  
Suomea edusti nimitystilaisuudessa Brysse-
lissä perjantaina liikenne- ja kulttuuriministe-
ri Stefan Wallin (r.) sekä Turun kaupungin 
johdon edustajia. 
Vuonna 2000 Helsinki oli yksi yhdeksästä 
kulttuurikaupungista. Tuolloin kulttuuripää-
kaupungit valittiin EU:n kulttuuriministerien 
yksimielisellä päätöksellä.  
Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma 
on osa EU:n kulttuuritoimintaa, ja se on nä-
kyvin EU:n kulttuurituen kohde. Kulttuuri-
pääkaupunki valitaan vuodeksi kerrallaan. 
 
Vuoden klassikko -palkinto Kirjallisuus antii-
kin maailmassa -kirjalle 
(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007) 
 
Klassillis-filologisen yhdistyksen jakaman 
Vuoden klassikko -palkinnon on saanut Kir-
jallisuus antiikin maailmassa -kirja. Nelihen-
kisen työryhmän teos pysynee kauan antiikin 
tuntemuksen perusteoksena Suomessa, kir-
jan valinnut emeritusprofessori Holger Thes-
leff sanoo. 
Vuoden klassikko palkittiin nyt ensimmäistä 
kertaa. 10 000 euron tunnustuksen jakavat 
Kirjallisuus antiikin maailmassa -kirjan kirjoit-
tajat filosofian tohtori Sari Kivistö, yleisen 
kirjallisuustieteen professori Hannu K. Riiko-
nen, filosofian tohtori Erja Salmenkivi ja do-
sentti Raija Sarasti-Wilenius. 
Thesleffin mukaan teos on laajapohjainen, 
hienosti jäsennelty ja hyvin toimitettu koko-
naisesitys antiikin Kreikan ja Rooman kirjalli-
suuden historiasta. Kirjan on kustantanut 
Teos. 
Palkinto jaettiin Klassillis-filologisen yhdistyk-
sen 125-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä. 

 
Kalifornialaistuomari ihastui Takaa-ajoon 
(Digitoday 23.10.2007) 
 
Maailman luotokuvaajien huippuihin kuuluva 
kalifornialainen Frans Lanting ihastui Lassi 
Rautiaisen yölliseen kuvaan, jossa sudet aja-
vat takaa karhua. Nelosen nettisivuilla järjes-
tetty yleisöäänestyksen voitti Jerkku Hannu-
lan Jäiset helmiäispallot. 
Frans Lanting oli kutsuttu Vuoden Luontoku-
va -kilpailun päätuomariksi. Kyseessä on 
Pohjoismaiden suurin luontokuvakilpailu. Se 
järjestettiin nyt 27. kerran. 
- Jos päättämässä olisi ollut suomalainen 
asiantuntija, kuva olisi mennyt roskakoriin, 
Lassi Rautainen sanoo Helsingin Sanomissa 
voittaneesta kuvastaan. 
Nisäkkäät-sarjaan osallistunut kuva esittää 
kolmen suden ja karhun vauhdikasta takaa-
ajoa kesäyössä. 
Päätuomari Lanting perusteli valintaansa: 
- Kuvaaja on onnistunut tallentamaan hyvin 
harvinaisen kohtaamisen, joka syttyy katso-
jan silmissä elämään yhä uudelleen. Toteu-
tus on hyvin maalauksellinen, kuvassa on lä-
hes myyttinen tunnelma, joka synnyttää aja-
tuksia ja tarinoita. Olen iloinen voidessani 
palkita teoksen, jossa perinteiseen taidok-
kaaseen luontokuvaan ja hyvin epätavalli-
seen tilanteeseen yhdistyy myös vahva ker-
ronnallinen sisältö. 
Kajaanilainen Rautiainen kuvasi voittoisan ti-
lanteen heinäkuussa 2006 kuvauspiilostaan 
Kuhmossa. 
Hänen kuvaushaaskalleen oli yön hämärim-
pinä hetkinä ilmestynyt susiperhe, joka ryn-
täsi ruokailemassa olleen karhun kimppuun. 
Kohtaamisesta oli syntynyt hurjia takaa-ajo-
ja, joiden yhteydessä välillä myös karhu uh-
masi susia. 
Kuvaussafariyrittäjä ja kirjailija Rautiainen on 
kuvannut suurpetoja jo yli 20 vuoden ajan. 
Voittaja sai Suomen Luonnonvalokuvaajat 
ry:n 5 000 euron verovapaan pääpalkinnon. 
Nettiäänestyksessä ihmiset saivat valita fina-
listeista oman suosikkikuvan. Omaa suosikki-
aan äänesti lähes 8 000 henkilöä. Jerkku 
Hannulan kuva Jäiset helmiäispallot sai lähes 
3 000 ääntä. 
Kilpailussa oli tänä vuonna kaikkiaan 7 yleis-
tä sarjaa sekä 2 nuorten sarjaa. Voittajat ja 
kunniamaininnan saaneet kuvat löytyvät 
Vuoden luontokuva –verkkosivuilta  
http://luontokuva.org/default.asp?V_DOC_I
D=3638 
 
Club For Five esiintyy Miss Kiina -finaalissa 
(Helsingin Sanomat 27.9.2007) 
 
Suomalainen lauluyhtye Club For Five esiin-
tyy Miss Kiina -finaalissa. Kiinan missikisan 
finaali järjestetään Hongkongissa loka–mar-
raskuun taitteessa. 

Yksityiskohta Lassi Rautiaisen vuoden luontokuvasta Takaa-ajo 

http://luontokuva.org/default.asp?V_DOC_ID=3638
http://luontokuva.org/default.asp?V_DOC_ID=3638
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Club For Fiven esitys nähdään Phoenix 
TV:ssä. Kanavalla on noin 52 miljoonaa kat-
sojaa Kiinassa ja neljä miljoonaa katsojaa 
muualla Aasiassa. 
Club For Five laulaa Kiinassa myös kolme 
muuta konserttia. 
 
Suomalaisbändejä suitsutetaan maailmalla 
(Ilta-Sanomat 4.10.2007) 
 
Suomalaisbändit menestyvät maailmalla – 
mutta hyvät arvostelut ovat olleet kortilla. 
Nyt asiaan tulee korjaus, kun perinteisen 
rockin laadukas ja arvostettu äänenkannat-
taja Classic Rock -lehti ylistää Hanoi Rocksin, 
Apocalyptican ja HIMin uusia levyjä. 
Kukin saa kahdeksan tähteä kymmenestä 
mahdollisesta. 
Yllättävin lienee Hanoi Rocksin Street Poetry 
–levyn saama varaukseton vastaanotto. Ar-
vostelija ilahtuu siitä, että Hanoi Rocksin 
glam-punk kuulostaa hienostuneelta ja mer-
kitykselliseltä monen vuoden jälkeen. HIMin 
Venus Doomin synkkä tuomiomeno ylittää 
arvostelijan mukaan odotukset, koska suru-
mielisen suomalaisen Ville Valon ja tausta-
bändin sijasta kiekolla soittaa oikea, yhtenäi-
nen bändi. 
Apocalyptican Worlds Collide -arvioissa ker-
rotaan, ettei suomalainen sellobändi ole 
enää mikään kummajainen takavasemmalta 
ja Metallican varjosta: "Suomen rankat sel-
listit ovat viimeinkin tehneet levyn, joka on 
heidän kiistämättömien muusikon- ja sovitta-
jantaitojensa arvoinen." 
 
Tanssitaiteen valtionpalkinto Mirja Tukiaisel-
le (Opetusministeriön tiedote 5.11.2007) 
 
Tanssitaiteen valtionpalkinnon saa tänä 
vuonna Mirja Tukiainen. Valtion tanssitaide-
toimikunnan myöntämä palkinto on suuruu-
deltaan 15.000 euroa. Palkinnon jakoi kult-
tuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin maa-
nantaina Helsingissä. 
– Tanssin kansainvälinen menestys ja lisään-
tyneet esitysvierailut ulkomailla ovat ilahdut-
tava merkki tanssitaiteemme korkeasta ta-
sosta. Suomalainen tanssi on juuri nyt maail-
malla kysytympää kuin koskaan. Opetusmi-
nisteriö on ollut tukemassa tanssitaiteen 
vientiä myöntämällä rahoitusta lupaaville 
tanssin alan toimijoille ja nyttemmin vienti-
hankkeille. Periaatteena on ollut keskittää 
olemassa olevia resursseja siten, että niistä 
syntyy kärkihankkeita, jotka luovat hyvät 
edellytykset koko kentän menestykselle ul-
komailla, sanoi ministeri Stefan Wallin pal-
kintojenjakotilaisuudessa. 
 
Kaija Saariaho valittu vuoden säveltäjäksi 
USA:ssa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2007) 
 
Musical America -julkaisu on valinnut Kaija 
Saariahon vuoden säveltäjäksi vuodelle 
2008. 
Saariahon valintaa perustellaan Saariahon 
vaikuttavalla sävelkielellä sekä säveltäjän 
suurella suosiolla sekä yleisön että kriitikoi-
den keskuudessa.  
Monet Yhdysvaltojen ja Euroopan suurista 
orkestereista ovat tilanneet Saariaholta uusia 
teoksia. 

Saariahon toinen ooppera "Adriana Mater" 
saa Yhdysvaltain-ensiesityksensä Santa Fen 
oopperassa kesällä 2008.  
Musical America on kustantamo, joka julkai-
see mm. klassisen musiikin huomattavimpiin 
hakuteoksiin lukeutuvaa kirjaa Musical Ame-
rica International Directory of the Perfor-
ming Arts. 
Aiemmin Musical America on valinnut Karita 
Mattilan vuoden 2005 ja Esa-Pekka Salosen 
vuoden 2006 muusikoiksi. 
 
Ylioppilaskunnan Laulajat esiintyy keisarin-
nalle Japanissa (Iltasanomat 31.10.2007) 
 
Ylioppilaskunnan laulajat pääsevät tulevalla 
Japanin-kiertueella esiintymään keisarinnal-
le. Japanin keisarinna Michiko saapuu kuule-
maan yhtä kiertueen konserteista. 
Mieskuoron ohjelmistossa on muun muassa 
keisarinnan suosikkiserenadi, P. J. Hannikai-
sen Annin laulu. Keisarinna Michiko on itse 
kääntänyt Annin laulun kuorolle japaniksi.  
Kuoro esittää myös japanilaiselta säveltäjä 
Joji Yuasalta tilaamaansa teosta Four Sea-
sons from Basho's Haiku. Lisäksi ohjelmis-
tossa on runsaasti Jean Sibeliuksen ja Eino-
juhani Rautavaaran musiikkia. 
 
Ville Valolle palkinto Wings of a Butterfly –
kappaleesta  
(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007) 
 
HIM-yhtyeen laulusolisti ja keulakuva Ville 
Valo on saanut BMI Pop Award -palkinnon. 
Tunnustuksen myöntää amerikkalainen teki-
jänoikeusjärjestö BMI viime tiistaina Lon-
toossa. 
BMI Pop Awardit myönnetään lauluntekijöille 
ja musiikin kustantajille, joiden sävellykset 
ovat soineet eniten Yhdysvaltain radioissa. 
Ville Valo palkittiin hänen kirjoittamastaan 
laulusta Wings of a Butterfly. Samalla sai 
tunnustuksen Ville Valon kustannusyhtiö 
Heartagram. 
BMI edustaa yli 350 000 lauluntekijää, sävel-
täjää ja musiikin kustantajaa. 
 
YLE:n nettilähetyksiin musiikkia 
(Sutinat 10/07 - Suomi-Seuran järjestötiedo-
te) 
 
YLEn ulkomaille suuntautuvista nettilähetyk-
sistä on toistaiseksi puuttunut musiikki teki-
jänoikeudellisista syistä. Nyt tähän on tulos-
sa muutos. YLE on päässyt tekijänoikeuksia 
valvovan Gramexin kanssa sopimukseen. 
Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin sekä mel-
kein koko Eurooppaan aletaan lähettää oh-
jelmat musiikkeineen joulukuun alusta. 
Netistä voi lisäksi seurata Tasavallan presi-
dentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa ja to-
dennäköisesti myös joulurauhan julistamista.  
 
Rakkautta & Anarkiaa teki yleisöennätyksen 
(Helsingin Sanomat 1.10.2007) 
 
Sunnuntaina päättynyt Rakkautta & Anarkiaa 
–elokuvafestivaali on yltänyt uuteen yleisö-
ennätykseensä. 20:ttä kertaa järjestetyillä 
festivaaleilla kävi yhteensä 45 500 ihmistä. 
Aiempi ennätys vuodelta 2004 oli 44 000 kä-
vijää. 

Festivaalin päänäyttämön Bio Rexin myivät 
loppuun muun muassa elokuvat Control, 
Musta jää, Eastern Promises, Maameren tari-
nat ja Cannes-voittaja 4 kuukautta, 3 viik-
koa, 2 päivää. 
 
Kotwican Koti-ikävälle Madridissa pääpalkin-
to (Helsingin Sanomat 19.11.2007) 
 
Petri Kotwican ohjaama elokuva Koti-ikävä 
on voittanut Madridin kansainvälisen lasten- 
ja nuortenelokuvafestivaalin FICI:n pääpal-
kinnon. Tuomaristo myönsi palkinnon yksi-
mielisesti. Festivaaleilla esitettiin 60 eloku-
vaa 27 maasta.  
Koti-ikävä kertoo 17-vuotiaasta pojasta, joka 
suljetaan vasten tahtoaan psykiatriseen sai-
raalaan. Pääosaa esittää Julius Lavonen. 
Koti-ikävän ovat tuottaneet Kaarle Aho ja Kai 
Nordberg. Se on aiemmin palkittu muun mu-
assa Norjassa, Venäjällä, Unkarissa, Saksas-
sa, Tšekissä, Valko-Venäjällä ja Iranissa. 
 
Suomalainen ehdolla Britannian arvostetuim-
man dokumenttielokuvapalkinnon saajaksi 
(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2007) 
 
Sonja Lindénin ohjaama ja tuottama Ei ku-
kaan ole saari (2006) on päässyt Ison-Bri-
tannian arvostetuimman dokumenttielokuva-
kilpailun viralliselle ehdokaslistalle. 
Griersonin rahaston jakamaa Bloomberg 
Best Newcomer -palkintoa tavoittelee Lindé-
nin elokuvan lisäksi kolme englantilaista do-
kumenttielokuvaa, Zac Beattien Cutting 
Edge: Dead Body Squad, Nick Holtin Guys 
and Dolls sekä Jonathan Goodman Levittin 
Storyville: Sunny Intervals and Showers. 
Brittiläisen dokumenttielokuvan isänä pide-
tyn skotlantilaisen John Griersonin 
(1898-1972) muistoksi perustettu Griersonin 
rahasto jakaa vuosittain parhaan dokument-
tielokuvan palkinnon useassa kategoriassa. 
Tänä vuonna kategorioita on yhdeksän. Kai-
kissa sarjoissa ehdokkaita on yhteensä 36. 
Vuonna 1972 perustetuilla Grierson-palkin-
noilla palkitaan elokuvia, jotka ovat omaeh-
toisia, omaperäisiä, teknisesti tasokkaita se-
kä sosiaalisesti tai kulttuurisesti merkityksel-
lisiä. 
Palkintojen voittajat ilmoitetaan 23. marras-
kuuta Lontoossa  
Ei kukaan ole saari -dokumentti on kiertänyt 
yli 20 festivaalilla eri puolilla maailmaa ja 
voittanut niillä useita palkintoja. 
 
Lauri Törhönen sai elokuvataiteen valtionpal-
kinnon (Suomen Sillan Uutisviikko 39/2007) 
 
Kulttuuriministeri Stefan Wallin on jakanut 
elokuvataiteen palkinnon elokuvaohjaaja 
Lauri Törhöselle, kuvataiteen palkinnon ku-
vataiteilija Lauri Astalalle ja valokuvataiteen 
palkinnon valokuvaaja Jaakko Heikkilälle.  
Rakennustaiteen palkinnon sai arkkitehtityö-
ryhmä Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli 
Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä arkkitehtitoi-
misto JKMM:stä. 
Kukin palkinto on suuruudeltaan 15.000 
euroa. 
Elokuvaohjaaja Lauri Törhönen (s.1947) on 
viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana 
ennen kaikkea kehittänyt elokuvakoulutusta 
Suomessa. Hän toimi elokuvakerronnan pro- 
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fessorina ja osastonjohtajana Taideteollisen 
korkeakoulun elokuvataiteen osastolla. Mar-
raskuussa ensi-iltansa saa Törhösen ohjaa-
ma elokuva Raja 1918. Kuvataiteilija Lauri 
Astala (s.1958) tavoittaa palkintoperustelu-
jen mukaan taiteellaan poikkeuksellisen laa-
jan yleisön. Valokuvataiteilija Jaakko Heikki-
län (s.1956) teemoina ovat olleet 1990-lu-
vun alusta lähtien kulttuuriset identiteetit, 
usein valtakulttuurien keskellä elävät pienet 
vähemmistöt. 
Arkkitehdit Asmo Jaaksi (s.1966), Teemu 
Kurkela (s.1966), Samuli Miettinen (s.1967) 
ja Juha Mäki-Jyllilä (s.1965) perustivat vuon-
na 1998 arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n Turun 
kirjaston yleisen arkkitehtuurikilpailun voiton 
jälkeen. Työryhmä on menestynyt yli 40 ark-
kitehtuurikilpailussa Suomessa ja ulkomailla. 
Ensimmäinen palkinto suunnittelukilpailuissa 
on tullut jo 14 kertaa. 
 
URHEILU-UUTISET 
 
Kimi Räikkönen voitti maailmanmestaruuden 
(Helsingin Sanomat 21.10.2007) 
 
Ferrarin Kimi Räikkönen teki miltei mahdot-
tomasta mahdollista formula 1 -sarjan pää-
tösosakilpailussa São Paulon Interlagos-ra-
dalla Brasiliassa. Suomalainen nousi formula 
1 -sarjan maailmanmestariksi voittamalla 
jännittäväksi äityneen päätöskilpailun. 
Kun Räikkösen edellä MM-sarjassa olleet Mc-
Laren-kuskit Lewis Hamilton ja Fernando 
Alonso sijoittuivat odotettua heikommille si-
joille, suomalaisjuhlat saattoivat alkaa. 
Vielä ennen kilpailua Räikkösen mahdollisuu-
det mestaruuteen olivat selvästi heikommat 
kuin Hamiltonilla tai Alonsolla. Räikkönen 
kuitenkin nousi takaa-ajajasta mestariksi, 
kun McLarenin espanjalainen Fernando Alon-
so oli Brasilian osakilpailussa kolmas ja suu-
rin ennakkosuosikki Lewis Hamilton vasta 
seitsemäs. 
"Muutama kisa sitten kukaan ei varmasti us-
konut, että voisimme nousta mestareiksi. 
Harva on uskonut minuun muutenkaan. Mi-
nulla on kuitenkin aika erilainen taktiikka 
kuin muilla ihmisillä", Räikkönen sanoi kilpai-
lun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa. 
Kilpailun yllättävät käänteet alkoivat heti läh-
dön jälkeen. Räikkönen sai hyvän startin ja 
ohitti Hamiltonin saman tien. Britti taas ajoi 
jo ensimmäisellä kierroksella mutkan leveäk-
si ja putosi kahdeksanneksi. 
Hamiltonin ongelmat jatkuivat seitsemännel-
lä kierroksella, kun hänen autonsa vauhti 
hyytyi hetkellisesti. Hän putosi peräti 
18:nneksi mutta pystyi jatkamaan kilpailua. 
Hamilton nousi takamatkaltaan tasaisesti, 
mutta ei lopulta kyennyt seitsemättä sijaa 
korkeammalle. 
Paalulta lähtenyt Räikkösen tallitoveri, koti-
maassaan ajanut brasilialainen Felipe Massa 
johti kilpailua 53. kierrokselle asti. Sen jäl-
keen Räikkönen piti hallussaan ykköstilaa, 
sillä Massa palasi varikkokäynniltään toiselle 
sijalle. 
"Oli kuljettajia, joiden piti päästä maaliin, 
jotta minun mestaruuteni varmistuisi. Odotin 
vain kuullakseni, että todella voitimme", 
Räikkönen kuvaili kilpailun jälkeisessä lehdis-
tötilaisuudessa tunnelmiaan, joita koki ruu-
tulipun ohitettuaan. 

Jos Alonso olisi ollut vähintään toisena tai 
Hamilton viidentenä, Räikkösen haaveet MM-
tittelistä olisivat menneet. "Olen todella on-
nellinen, tämä on uskomaton päivä", Räikkö-
nen jatkoi. 
 
Osku Palermaa teki keilailuhistoriaa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2007) 
 
Keilaaja Osku Palermaa vei Euroopan-kiertu-
een kokonaisvoiton ensimmäisenä suomalai-
sena sijoittumalla kauden 17. Euro-turnauk-
sessa Napolissa kolmanneksi.  
Palermaa varmisti kiertueen ykkössijan kei-
laamatta. Palermaa pääsi alkukisan kakkose-
na suoraan jatkopelien toiseen osaan. Hänen 
ainoa uhkaajansa Euro-kiertueella, britti Paul 
Moor joutui jatkopeleihin. Moorin karsiutumi-
nen varmisti Palermaalle kiertueen ykkössi-
jan ennen kahden viikon kuluttua keilattavaa 
Englannin avointa kilpailua. Palermaalla on 
tavoittamaton johto pistein 727, kun Moorilla 
on 613 pistettä.  
Euro-kiertueella Palermaa sijoittui kahdeksan 
kertaa palkintopallille. 
Lisäksi EM-kisoissa Palermaa nappasi All 
events -kullan. Palermaa ja kiertueen pisteis-
sä kuudentena oleva Pasi Uotila ovat jo var-
mistaneet osanotto-oikeuden maailmanran-
kingin finaaliin Jakartaan ja Euro-kiertueen 
huipennukseen, joka keilataan syyskuussa 
2008 Ankarassa. 
 
Jouni Viitaselle aerobicin MM-kultaa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007) 
 
Jouni Viitanen teki suomalaista aerobic-his-
toriaa voittamalla lauantaina ensimmäisenä 
suomalaismiehenä MM-kultaa Serbiassa pi-
detyissä MM-kisoissa. 
Naisten Sarjassa Rita Niemi sai hopeaa, kun 
kultaa voitti Australian Sandi Carmichael. 
Suomalaismenestystä täydensi pronssia na-
pannut Juuso Väisänen. Tshekin Jan Pocho-
bradsky oli toinen. Kolmanneksi naisten sar-
jassa sijoittui Tshekin Denisa Baresova. 
 
Ringeten MM-kulta Suomeen 
(Helsingin Sanomat 3.11.2007) 
 
Suomi puolusti menestyksekkäästi ringeten 
MM-kultaa. Lauantaina Suomi voitti Kanadan 
Ottawassa MM-kisojen loppuottelussa 5–4 
Anne Pohjolan jatkoaikamaalilla. Maailman-
mestaruus on Suomen historian neljäs. 
Suomi oli ottelussa lievästi niskan päällä, 
mistä osoituksena laukaisutilaston voitto. 
Suomalaiset ampuivat kaikkiaan 75 kertaa, 
kun kanadalaiset saivat aikaiseksi 34 lau-
kausta. 
Suomi sai loppuotteluun loistavan alun, kun 
Salla Kyhälä laukoi pelivälineen Kanadan 
maaliin neljän minuutin pelin jälkeen. 
Suomen juhlat eivät kestäneet kauan, sillä 
Kanada tuli ensin nopeasti tasoihin Colleen 
Haganin maalilla. Ensimmäisessä erässä ka-
nadalaiset tekivät vielä kaksi maalia, ja erä-
tauolle mentiin Kanadan 3–1-johdossa. 
Toisessa erässä Anne Pohjola ja Elina Raeso-
la toivat Suomen tasoihin, mutta Barb Bau-
tista vei Kanadan jälleen johtoon. 
Mestaruus oli vahvasti menossa emäntä-
maalle, sillä Kanada johti Bautistan maalilla 
vielä muutama minuutti ennen loppua. Mar-

jukka Virta pommitti Suomen tasoihin kol-
mannessa erässä ajassa 18.56. 
Jatkoaikaa ehdittiin pelata hieman yli yksi-
toista minuuttia, kunnes Anne Pohjola ampui 
illan toisen maalinsa ja Suomen juhlat saat-
toivat alkaa. 
 
Suomi mitalisateessa kesämaailmankisoissa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2007) 
 
Suomen joukkue saavutti vammaisurheilun 
Special Olympics -kesämaailmankisoissa  
Shanghaissa 43 mitalia, joista kahdeksan oli 
kultaisia, 18 hopeisia ja 17 pronssisia. Suo-
malaisurheilijoita oli mukana golfissa, jalka-
pallossa, judossa, keilailussa, lentopallossa, 
melonnassa, purjehduksessa, ratsastukses-
sa, uinnissa ja yleisurheilussa. 
Purjehduksessa pari Joni Roivanen - Markus 
Norelma vei kultaa unified-luokassa. Mono-
hull-luokassa Heikki Kullberg ja Juha-Matti 
Linnasaari sijoittuivat hopealle.  Uimarit voit-
tivat kuusi mitalia: kaksi kultaa, yhden hope-
an ja kolme pronssia. Joukkueessa uivat Ta-
tu Kantonen, Anniina Saastamoinen ja Sep-
po Venho. 
Keilailussa tuli neljä mitalia, joista yksi oli 
kultainen, yksi hopeinen ja kaksi pronssista. 
Pasi Minkkinen jakoi voiton Kanadan Michel 
Beaulieun kanssa.  Lentopallossa Unified-
joukkue sai hopeaa hävittyään Slovakialle 0-
2. Jalkapallossa miesten joukkue hävisi 
pronssiottelussa Norsunluurannikolle 1-4.  
Golfissa Pauli Jarimo vei kakkossijan ja Ville 
Lipsanen kolmossijan. 
Yleisurheilussa Marja-Leena Häkkänen voitti 
kultaa viisiottelussa. Maria Heikkinen voitti 
hopeaa 1 500 metrin juoksussa, ja Samuli-
Petteri Kivinen oli kolmas pituushypyssä. Me-
lonnoissa Vesa Suvanto meloi 500 metrillä 
toiseksi. 200 metrillä Jarmo Patana voitti ho-
peaa ja Anna Laitinen oli sarjansa kolmas. 
Suvanto sijoittui 200 metrillä kolmanneksi ja 
Ilpo Holttinen neljänneksi (1.36,11). 
 
TERVEYS 
 
Sairauden varalle voi valtuuttaa nyt oman 
luottohenkilönsä 
(Helsingin Sanomat 31.10.2007) 
 
Suomalaiset voivat tästä päivästä lähtien 
valtuuttaa itselleen edunvalvojan sairauden 
tai toimintakyvyn menettämisen varalle. Uu-
den lain mukaan edunvalvojaksi voi valtuut-
taa kenet tahansa sopivaksi katsomansa 
henkilön. Tähän asti edunvalvojan on mää-
rännyt maistraatti tai käräjäoikeus.  
Edunvalvojan tehtävä on pitää huolta siitä, 
että päätöskykynsä menettäneen henkilön 
taloutta ja terveyttä hoidetaan tämän omaa 
tahtoa noudattaen. 
Uudistuksen tarkoituksena on lisätä ihmisten 
itsemääräämisoikeutta ja keventää valtion 
taakkaa ikääntyvän väestön edunvalvonta-
asioissa.  
Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti 
samaan tapaan kuin testamentti. Valtuuttaja 
voi määritellä, mitä asioita valtuutus kattaa. 
Valtuutus allekirjoitetaan kahden todistajan 
läsnä ollessa. 
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Sisäilman radon kasvattaa keuhkosyöpäriskiä 
(Suomi.fi 1.11.2007) 
 
Kodin radonpitoisuus kannattaa mitata, sillä 
sisäilman radon kasvattaa keuhkosyöpäris-
kiä, Säteilyturvakeskus muistuttaa. Sisäilman 
radon aiheuttaa Suomessa vuosittain kolme-
sataa uutta keuhkosyöpätapausta. 
Laajan yhteiseurooppalaisen tutkimuksen 
mukaan vuosikymmenien oleskelu radonpi-
toisuudessa, joka on seitsemänsataa becqu-
ereliä kuutiometrissä, kasvattaa keuhkosyö-
päriskin kaksinkertaiseksi. Tupakoitsijalla ris-
ki kasvaa kymmenestä prosentista kahteen-
kymmeneen prosenttiin. Henkilöllä, joka ei 
tupakoi, riski kasvaa 0,4 prosentista 0,8 pro-
senttiin. 
Radonpitoisuuden sisäilmassa pitää olla alle 
neljäsataa becquereliä kuutiometrissä. Uu-
sissa asunnoissa pitoisuuden on oltava alle 
kaksisataa becquereliä kuutiometrissä. 
Uusi mittauskausi on alkanut marraskuun 
alussa ja jatkuu huhtikuun loppuun. Radon-
pitoisuus on korkeimmillaan lämmityskaute-
na, kun ulkoilman lämpötila on alimmillaan. 
Kesäaikana lämpimät jaksot ja tuuletus vä-
hentävät mittausten luotettavuutta. 
Sisäilman radonpitoisuus mitataan pienta-
loista ja kerrostalojen alimpien kerrosten 
asunnoista vähintään kaksi kuukautta kestä-
vällä mittauksella, joka voidaan tilata Säteily-
turvakeskuksesta. 
www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/fi_FI/etusivu/  
 
Tutkimus: Noin 7–8 tuntia nukkuva elää pi-
simpään (Helsingin Sanomat 4.10.2007) 
 
Sekä liian lyhyt että liian pitkä yöuni saatta-
vat lyhentää elämää. Työterveyslaitoksen ja 
Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan ly-
hytunisten kuolleisuusriski oli miehillä neljän-
neksen ja naisilla viidenneksen suurempi 
kuin keskivertonukkujan. 
Myös pitkä yöuni kasvattaa kuolleisuusriskiä, 
mutta hieman vähemmän. 
Lyhytunisiksi luokiteltiin vähemmän kuin 6,5 
tuntia nukkuvat, pitkäunisiksi taas yli 8,5 
tuntia nukkuvat. 
Tulokset pysyivät merkitsevinä, vaikka muut 
kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät kuten elin-
tavat ja elinolosuhteet otettiin huomioon. 
Selitystä sille, mikä yhdistää unen pituuden 
ja kuolleisuuden, ei kuitenkaan vielä tiedetä. 
Uni- tai rauhoittavia lääkkeiden säännöllinen 
käyttö lisää kuolleisuusriskiä noin kolman-
neksella. Unilääkkeiden epäsäännöllinen 
käyttö eli alle 60 päivänä vuodessa ei kuiten-
kaan osoittautunut riskitekijäksi. 
"Silloin kun unilääkkeitä käytetään lyhytai-
kaiseen unettomuuden hoitoon, ne ovat 
käyttökelpoisia", korostaa erikoislääkäri 
Christer Hublin Työterveyslaitoksesta. 
Tutkimuksen aineistona on käytetty laajaa 
Suomen Kaksoskohortti -kyselytutkimusta 
vuosilta 1975 ja 1981. Tutkimuksessa selvi-
tettiin unen pituutta, unen laatua ja lääkkei-
den käyttöä 21 268 täysi-ikäisellä suomalai-
sella. Kuolleisuutta seurattiin vuosina 1982–
2003. 
 
Kaamosmasennuksen taustalla sisäiseen kel-
loon vaikuttavat geenit 
(Helsingin Sanomat 3.10.2007) 
 

Kaamosmasennuksen taustalla näyttää ole-
van ainakin kolme geeniä, jotka yhdessä 
kasvattavat riskin nelinkertaiseksi. Kansan-
terveyslaitoksen ja kansainvälisten tutkijoi-
den ryhmä havaitsi, että kyseiset geenit vai-
kuttavat vahvasti ihmisen sisäisen kellon toi-
mintaan. Tavanomaisesta poikkeavat geeni-
muodot saattavat häiritä tätä sisäistä kelloa. 
Akatemiatutkija Timo Partosen mukaan sil-
män läheisyydessä sijaitseva sisäinen kello 
rytmittää ihmisen päivää, valveillaoloa ja 
nukkumista. Se kertoo kudoksille, mitä aikaa 
niiden tulee käydä. Sisäinen kello pysyy 
ajassa ulkoisten merkkien avulla, joista tär-
keimpiä on valon ja pimeän vaihtelu. 
Partosen mukaan tutkimus vahvistaa aiem-
pia tuloksia, joiden mukaan kaamosmasen-
nuksen taustalla on biologisia tekijöitä. Tiet-
ty yhdistelmä kolmen eri geenin kirjoitus-
muodosta kasvattaa kaamosmasennuksen 
riskiä yli nelinkertaiseksi. 
Kaamosmasennuksesta kärsii joka sadas 
suomalainen. 
Kaamosmasennuksen oireet alkavat yleensä 
lokakuussa, kun valon määrä vähenee ulko-
na. Pahimmillaan oireet ovat marras- ja tam-
mikuussa ja ne helpottavat maaliskuussa. 
Oireita ovat masentunut mieliala, vetäytymi-
nen, keskittymisvaikeudet ja ärtyneisyys. 
Niistä kärsii noin joka sadas suomalainen. 
Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan jopa 40 
prosenttia suomalaisista kokee joitakin kiu-
sallisia kaamosoireita, kuten väsymystä, li-
sääntynyttä makeanhimoa ja painonnousua. 
Vain kymmenen prosenttia suomalaisista sa-
noo, ettei vuodenaikojen vaihtelu vaikuta 
lainkaan mielialaan. 
Valo on tehokas keino kaamosoireiden eh-
käisyyn. Parasta olisi liikkua aamupäivällä ul-
kona, mutta myös kirkasvalolamppu auttaa, 
sanoo Partonen. 
Kansainvälisen ryhmän tutkimus kolmen 
geenin yhteydestä kaamosmasennukseen 
julkaistiin äskettäin julkaisussa Annals of Me-
dicine. 
 
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA 
 
Porvoolaiskoulu kaappasi palkinnon Micro-
softin hankkeessa (Digitoday 31.10.2007) 
 
Suomesta palkittiin keskiviikkona maailman-
laajuisesti porvoolainen koulu Microsoftin In-
novative School of the Future -hankkeessa. 
Porvoolaiset voittivat myös Euroopan tasolla. 
Kuudennen luokan oppilaat tuottivat hank-
keessa itse verkkosivut antiikin Kreikasta. He 
hahmottivat historiaa tuottamalla sisältöä ai-
heesta omista lähtökohdistaan. Luokan oppi-
mistulokset paranivat aiemmista vuosista 20 
prosenttia. Hanketta on jatkettu kommuni-
koimalla aiheesta kreikkalaisen ja englantilai-
sen koulun kanssa ja opittu samalla myös 
englannin kielen käyttöä. 
Oulu on yksi 12 pilottikaupungista Microsof-
tin Innovative School of the Future –hank-
keessa. Oulu on lähtenyt muuttamaan kou-
lutoimen strategiaa, esimerkkejä muutoksis-
ta esimerkiksi personoidut oppimistyylit ja 
tulevaisuuden oppimisympäristöpilotit. 
Lähes 500 opettajaa, korkeimpia opetusvi-
ranomaisia ja koulujen johtohenkilöä yli 50 
maasta on ollut tällä viikolla koolla Helsingis-
sä Innovative Teachers Forum- (ITF) ja 

School of the Future (SOF) -tapahtumissa. 
Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma pi-
dettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. 
Tilaisuuksien koolle kutsuja on Microsoft.  
Tapahtumat keskittyvät koulutuksen ja oppi-
misen tulevaisuuteen ja erityisesti siihen, mi-
ten teknologia voi auttaa opetuksen kehittä-
misessä sekä opetukseen liittyvien ongel-
mien ratkaisemisessa. 
ITF-tapahtumassa palkitaan opettajia ja 
hankkeita, joissa teknologiaa on käytetty 
poikkeuksellisen onnistuneesti ja innovatiivi-
sesti. SOF-tapahtuma tarjoaa opettajille ja 
päättäjille tilaisuuden vaihtaa ideoita ja etsiä 
uusia lähestymistapoja peruskouluopetuksen 
kehittämiseen edelleen. 
ITF ja SOF-tapahtumat ovat osa Microsoftin 
Partners in Learning -ohjelmaa. Ohjelma 
edistää tietoyhteiskunnan kehitystä luomalla 
oppilaille ja opettajille parempia valmiuksia 
toimia tulevaisuuden maailmassa. Tähän 
mennessä Partners in Learning -ohjelmaan 
on osallistunut yli 73 miljoonaa oppilasta ja 
yli 3,6 miljoonaa opettajaa kaikkiaan 101 
maassa. 
Osana School of the Future -kokonaisuutta 
Microsoftin Innovative Schools -ohjelma tar-
joaa 12 pilottikoululle eri puolella maailmaa 
kaikkein uusinta teknologia-asiantuntemus-
ta. Yksi näistä kouluista on Ouluun rakennet-
tava Ritaharjun koulu. Näiden pilottikoulujen 
edustajat osallistuvat myös tilaisuuteen. 
- Tämänkertaiset tapahtumat Suomessa aut-
tavat opettajia tekemään yhteistyötä innova-
tiivisten oppimiskokemusten parissa ja sisäl-
lyttämään teknologiaa oppimisprosesseihin, 
jotta uuden vuosituhannen haasteisiin voitai-
siin vastata entistä paremmin, huomauttaa 
kansainvälisen Partners in Learning Advisory 
–hallituksen puheenjohtaja Bruce Dixon. 
 
Antiikin Kreikka 
http://city.porvoo.fi/huhtinen/kreikka/  
 
Lapsiasiavaltuutettu avannut nettisivut lap-
sille (Suomi.fi 14.11.2007) 
 
Lapsiasiavaltuutettu on avannut lapsille 
omat, osallistumiseen rohkaisevat verkkosi-
vut. Sivuilla kerrotaan YK:n lasten oikeuksis-
ta.  
Lapset ovat itse suunnitelleet sivuja lapsi-
asiavaltuutetun toimiston ja Jyväskylän yli-
opiston Agora Centerin yhteistyöhankkeessa. 
Lasten oikeudet tulevat sivuilla tutuiksi Sisu-
kissan opastuksella. 
Sivut tekevät YK:n lasten oikeuksia tutuiksi 
muun muassa piirrosten, äänestysten ja 
pienten haastattelujen avulla. Lapset haas-
tattelevat sivuilla aikuisia päättäjiä.  
Sivuston päätavoite on lasten osallistumisen 
edistäminen. Sivuille toivotaan mukaan pal-
jon aktiivisia koululuokkia ja muita lapsiryh-
miä keskustelemaan ja osallistumaan. Ai-
kuistenkin kannattaa tutustua sivuihin. 
"Lapsia kuuntelemalla aikuiset voivat oppia 
lasten arvojärjestyksestä ja siitä, mistä las-
ten arkinen hyvinvointi muodostuu. Lasten 
mielipiteiden kuuleminen antaa lapsille koke-
muksen siitä, että heitä ja lapsuutta arvoste-
taan", lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula 
sanoo. Lasten omat nettisivut  
http://agl.cc.jyu.fi/lapsiasia/ 
 

http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/fi_FI/etusivu/
http://city.porvoo.fi/huhtinen/kreikka/
http://agl.cc.jyu.fi/lapsiasia/
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Battery käynnistää formulapelin 
(Digitoday 31.10.2007) 
 
Sinebrychoffin omistama energiajuomabrän-
di Battery ja verkkopeliyhtiö Chat Republic 
lanseeraavat yhdessä AT&T Williams –for-
mulatallin kanssa formulamaailmaan sijoittu-
van monen pelaajan yhteisöllisen verkkoroo-
lipelin. 
Marraskuun alussa lanseerattavassa Battery 
Formula Racing -pelissä pelaajat voivat luo-
da omia kuljettajahahmoja, haastaa mukaan 
kavereitaan ja kisata muita formulafaneja 
vastaan kansainvälisessä ympäristössä. 
Battery Formula Racing on suomalaisen peli-
teollisuuden ja Batteryn päänavaus segmen-
tissä, jota pidetään verkkopelimaailman 
tuottoisimpana. 
 
99 henkilöä ehdolla Millennium-teknologia-
palkinnon saajaksi (Tekes.fi 16.10.2007) 
 
Vuoden 2008 Millennium-teknologiapalkin-
nosta kilpailee 99 ehdokasta. Ehdotuksia 
palkinnon saajaksi on tehnyt 88 organisaati-
ota 27 maasta. Tasavallan presidentti Tarja 
Halonen palkitsee maailman suurimman tek-
nologiapalkinnon voittajan kesäkuussa 2008. 
Millennium-palkinto on suomalainen kun-
nianosoitus, joka myönnetään ihmisten elä-
män laatua parantavalle teknologiselle inno-
vaatiolle ja sen tekijöille. Tekes on yksi Mil-
lennium-palkintosäätiön jäsenorganisaatiois-
ta ja säätiön hallituksessa Tekesiä edustaa 
ylijohtaja Martti af Heurlin. 
Vuoden 2008 palkintoehdokkaiden nimeämi-
nen päättyi 1. lokakuuta. 
"Nimetyt ehdokkaat ja innovaatiot ovat kor-
keatasoisia. Palkintolautakunnan tehtävä ei 
tule olemaan helppo", Millennium-palkinto-
säätiön asiamies, TkT Tapio Alvesalo kertoo. 
Ehdokkaiden joukossa on sekä tunnettuja in-
novaattoreita että suurelle yleisölle tunte-
mattomia teknologian kehittäjiä. 
"Palkintoa ei kuitenkaan myönnetä elämän-
työstä tai pelkästään akateemisista ansioista. 
Palkintolautakunnan tärkein arviointikriteeri 
on innovaation suotuisa vaikutus ihmisten 
elämään ja kestävään kehitykseen. Tämä 
erottaa Millennium-palkinnon useista tiede-
palkinnoista", Alvesalo kertoo. 
Lukumääräisesti eniten ehdotuksia palkinnon 
saajaksi on palkintolautakunnan käsiteltävä-
nä Yhdysvalloista (20), Saksasta (7) ja Rans-
kasta (7). Suomalaisia ehdotuksia palkinnon 
saajaksi on neljä kappaletta. 
Eri teknologia-alojen asiantuntijoista koostu-
va esivalintaryhmä on jo aloittanut palkinto-
ehdotusten käsittelyn. Esivalintavaiheessa 
syntyy suositus parhaiksi arvioiduista kandi-
daateista. Seuraavien kuukausien aikana 
työtä jatkaa kahdeksanjäseninen kansainvä-
linen palkintolautakunta. Palkintolautakuntaa 
johtaa vastikään Euroopan tiedesäätiön pää-
johtajaksi valittu professori Marja Makarow. 
Kolme tai neljä loppusuoralle selvinnyttä fi-
nalistia julkistetaan 8.4.2008. Lopullisen 
päätöksen finalisteista tekee palkintolauta-
kunnan ehdotuksen perusteella Millennium-
palkintosäätiön hallitus. 
Finalistien joukosta valittava voittaja ja muut 
finalistit palkitaan Millennium Technology 
Weekin juhlallisuuksissa 11.6.2008. Pääpal-
kinnon suuruus on miljoona euroa. 

Millennium-teknologiapalkinto 
Millennium-teknologiapalkinto on joka toinen 
vuosi jaettava suomalainen kunnianosoitus 
ihmisten elämän laatua parantavan teknolo-
gian kehittäjille. Palkinnon myöntää itsenäi-
nen Millennium-palkintosäätiö. Vuonna 2003 
perustetun säätiön taustavoimina ovat suo-
malaiset järjestöt, teollisuus ja Suomen val-
tio. Palkinnon tehtävänä on tuoda esiin tek-
nologian roolia elämän laadun parantajana 
ja kertoa Suomesta korkean teknologian 
maana. 
www.millenniumprize.fi  
 
Kopioinnin paljastin narauttaa yliopiston 
tekstivarkaat 
(Helsingin Sanomat 28.10.2007) 
 
Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) 
on kehitetty ja otettu käyttöön Nalkiksi ni-
metty kopioinnin paljastin, joka seuloo vas-
taavuudet tekstimassoista ja tunnistaa netis-
tä napatut pätkät. 
"Tarkoitus on löytää tunnistimen avulla sem-
moiset kohdat, jotka ovat samoja kahdessa 
eri työssä", selvittää tutkija Petri Sirkkala oh-
jelmistotekniikan laitokselta. 
Kun hakukone etsii jotain tiettyä fraasia, 
tunnistin tai vertain vertailee laajemmin isoja 
kokonaisuuksia kuten harjoitustöitä. Nalkki 
pilkkoo tekstin osiin ja vertaa sitä verkosta 
hakukoneiden avulla löytyvään aineistoon. 
"Työkalusta haluttiin tehdä sellainen, että si-
tä voitaisiin käyttää tehokkaasti hyväksi kai-
killa TTY:n laitoksilla ja mahdollisesti myös 
yliopiston ulkopuolella", sanoo lehtori Santeri 
Repo teollisuustalouden laitokselta. 
Repo on ollut mukana tunnistimen kehitys-
työssä vuodesta 2006. 
Plagiaatintunnistinta alettiin kehittää massa-
kurssien harjoitustöiden suuren määrän ta-
kia. 
"Kun kurssilla on vaikka 200 opiskelijaa, jois-
ta jokainen palauttaa 15 harjoitustyötä, te-
kee se yhteensä 3 000 työtä", Sirkkala selvit-
tää. 
Esimerkiksi tietotekniikan peruskurssilla syk-
syllä selviä plagiointitapauksia löytyi lähes 
400 harjoitustyön joukosta viisi. Oli joko pla-
gioitu toisilta tai kierrätetty edellisvuosien 
töitä. Ohjelmoinnin peruskurssilla jää vuosit-
tain kiinni useita kymmeniä harjoitustöitään 
kopioineita. 
Sirkkalan mukaan koottuja valtakunnaallisia 
tietoja kopiointitapauksista tai yrityksistä ei 
ole. 
"Yksi tunnistimen tarkoitus on olla myös pe-
lotin eli ehkäistä ennalta plagiointia", Sirkka-
la sanoo. 
Toisinaan yliopistoissa paljastuu isompiakin 
opinnäytevarkauksia. Kesällä Helsingin yli-
opisto erotti opiskelijan määräajaksi, koska 
tämä oli jättänyt keväällä esitarkastukseen 
kokonaan internetistä kopioidun gradun. 
Kyseessä oli venäjänkielinen työ slavistiikan 
ja baltologian laitokselle. 
 
Koru kätkee sisäänsä usb-tikun 
(Taloussanomat 4.10.2007) 
 
Philips ja Swarovski ovat aloittaneet yhteis-
työn kehittääkseen nykypäivän elämäntyylin, 
teknologian ja muodin trendit yhdistäviä lisä-
varusteita. 

Yhteistyön tarkoituksena on synnyttää kor-
kealaatuisia ja esteettisiä tuotteita, jotka 
ovat samalla käytännöllinen osa kiireisen 
naisen arkea. Ensimmäiset hedelmät näkivät 
päivänvalon, kun Philips ja Swarovski esitte-
livät Active Crystals -tuotteet. 
Tuotevalikoimaan kuuluu nappikuulokkeita 
sekä usb-muistitikkuja. Muistitikuista kaksi 
on sydämenmuotoisia ja kaksi lukon muotoi-
sia. Sydämenmuotoisissa muistitikuissa on 
mukana kaulanauha, joten niitä voi pitää 
kaulakoruina. 
Kuulokkeiden hinnat vaihtelevat 69,90 eu-
rosta 129,90 euroon. Usb-muistitikkujen 
markkinahinta on 149,90 euroa. 
Tiedotteen mukaan kaikki yhteistyön synnyt-
tämät tuotteet toimivat koruina, mutta niillä 
on silti merkityksellistä käyttöarvoa teknisiä 
tuotteina. Idea ei ole aivan uusi, sillä esimer-
kiksi Pretec on markkinoinut aikaisemmin 
myös korvakoruna toimivaa usb-muistia. 
 
Åbo Akademilta uusi keksintö biodieseltuo-
tantoon (Suomen Sillan Uutisviikko 40/2007) 
 
Åbo Akademi on kehittänyt aiempaa tehok-
kaamman tavan biodieselin tuotantoon. Tek-
niikka vähentää merkittävästi sivutuotteiden, 
kuten ongelmajätealkoholi glyserolin syntyä. 
Yritykset ovat jo olleet kiinnostuneita keksin-
nöstä, ja teolliseen käyttöön se saattaa tulla 
lähivuosina. 
Akademin mukaan jatkossa tutkimusta tulisi 
ohjata biopolttoainetuotantoon metsäteolli-
suuden sivutuotteista, mm. hakkuujätteistä. 
 
MUUT UUTISET 
 
Kahdeksan kuoli Jokelan koulun verilöylyssä, 
ampuja ampui itseään 
(Helsingin Sanomat 7.11.2007) 
 
Jokelan koulukeskuksessa tapahtuneessa 
ammuskelussa on kuollut kahdeksan ihmis-
tä. Ampuja, Pekka-Eric Auvinen, 18, on hoi-
dettavana Töölön sairaalan teho-osastolla. 
Hänen tilansa on kriittinen ja selviämisen-
nusteensa erittäin huono. Poliisin mukaan 
hän ampui itseään päähän. 
Poliisi vahvisti, että hän on sama henkilö, jo-
ka julkaisi internetissä etukäteen videoita 
ampumisesta. 
Uhreista viisi on poikia ja kaksi tyttöjä. Hei-
dän lisäkseen kuoli koulun rehtori. Suurin 
osa kuolonurheista ammuttiin koulun ala-au-
lassa pian tilanteen alettua. Poliisin käsityk-
sen mukaan rehtoria lukuun ottamatta uhrit 
olivat satunnaisia. 
Ampuma-ase oli 22-kaliiberinen käsiase. Au-
vinen mainitsi verkkosivuillaan omistavansa 
Sig Sauer Mosquito -pistoolin. Poliisi kertoi 
hänen olevan tunnetun ampumaseuran jä-
sen. 
Ampuja ei ottanut missään vaiheessa pantti-
vankeja. Hänellä ei ole aiempaa rikosrekiste-
riä. 
Poliisilla ei ole tietoa oliko ampuja huumei-
den tai alkoholin vaikutuksen alainen. 
Poliisi sai hälytyksen kello 11.44 ja ensim-
mäiset partiot saapuivat paikalle kymmenes-
sä minuutissa. Tilanne oli kenttäjohtaja Timo 
Leppälän mukaan poliisin saapuessa kaootti-
nen. Oppilaita pakeni ikkunoista. 

http://www.millenniumprize.fi/
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Leppälä kertoi, että poliisi sai heti saavuttu-
aan Auviseen kontaktin, mutta tämä vastasi 
ampumalla yhden laukauksen myös poliisia 
kohti. 
Paikalla oli yhteensä sata poliisia, joista noin 
70 virka-asuista. Lisäksi paikalla oli lääkäri-
yksikkö sekä useita ambulansseja. 
Poliisi ei ampunut tilanteessa yhtään lau-
kausta. 
Kuolleiden lisäksi loukkaantui yksitoista oppi-
lasta, joista yksi sai ampumahaavan. Monet 
oppilaat joutuivat rikkomaan tuoleilla ikku-
noita päästäkseen ulos. Heidät vietiin Hyvin-
kään sairaalan sairaalaan Heidän arveltiin 
pääsevän kohtuullisen nopeasti kotiin. 
Tilanne koululla on ohi, mutta tutkimukset ja 
jälkiselvittelyt jatkuvat Jokelassa pitkään. 
Koulu pysyy kiinni koko loppuviikon, mutta 
lähialueen asukkaat voivat palata kotiinsa. 
Jokelan koulukeskuksessa Jyväkuja 13:ssa 
on yläasteen koulu ja lukio. Yläasteella opis-
keli viime vuonna noin 330 ja lukiossa 150 
opiskelijaa. Kaikkiaan evakuoituja oli 460. 
 
Näyttelijä Marjatta Raita on kuollut 
 (Helsingin Sanomat 27.9.2007) 
 

 
Helsingin Kaupunginteatterin pitkäaikainen 
ja arvostettu näyttelijä Marjatta Raita on 
kuollut. Raita sairastui vasta vähän aikaa sit-
ten vakavasti. 
Hän oli syntynyt Porissa 17. helmikuuta 
1944. 
Raita oli yksi Helsingin kaupunginteatterin 
pitkäaikaisimpia näyttelijöitä, joka tuli taloon 
suoraan teatterikoulusta vuonna 1965. Myös 
hänen viimeinen roolinsa oli Kaupunginteat-
terin ohjelmistossa olevassa Bertolt Brechtin 
Kerjäläisoopperassa. 
Hänet muistetaan myös Tulipunakukan Kyl-
likkinä, Nummisuutarin Kreetana tai viimeksi 
Diivojen rouva Florencena. 
Temperamenttinen ja peloton Raita tarjosi 
vastusta myös Jouko Turkalle, jonka kulta-
kauden useissa legendaarisissa ohjauksissa 
hän lunasti paikkansa. Hänet nähtiin mm. 
Murtovarkaudessa, Hypnoosissa ja Jeppe 
Niilonpojassa. 
Näyttelijäntyönsä ohella Raita osallistui pit-
käjänteisesti myös näyttelijöiden työehtojen 
ja aseman parantamiseen. Vuodesta 1981 
hän toimi Kaupunginteatterin näyttelijäyhdis-
tyksen luottamusmiehenä sekä Teatterisääti-
ön hallituksen jäsenenä. 
Suomen näyttelijäliiton hallitukseen hän kuu-
lui vuodesta 1996 alkaen. Samana vuonna 

hänelle myönnettiin myös Suomen näytteli-
jäliiton kultainen ansiomerkki. 
Suomalainen elokuvayleisö muistaa Raidan 
erityisesti Spede Pasasen 20:n Uuno Turha-
puro -elokuvan kipakkana Elisabeth Turha-
purona. 
Elisabethista tuli hänen toinen minänsä, jota 
hän täsmensi ja mehevöitti kolmen vuosi-
kymmenen ajan 1973 – 2004. 
 
Suomalaistutkija noutamaan Nobelin rauhan-
palkintoa (Helsingin Sanomat 15.11.2007) 
 
Suomalainen tekniikan tohtori, tilastopäällik-
kö Riitta Pipatti, 52, on valittu Hallitustenvä-
lisen ilmastopaneelin IPCC:n ryhmään, joka 
ottaa vastaan Nobelin rauhanpalkinnon 10. 
joulukuuta vastaan Oslossa. IPCC ja Al Gore 
jakavat tämän vuoden rauhanpalkinnon. 
IPCC päätti ryhmän jäsenistä torstaina Es-
panjan Valenciassa. IPCC:n 25 hengen pal-
kintoryhmää johtaa ilmastopaneelin intialai-
nen johtaja Rajendra Pachauri. 
Tilastokeskuksessa nykyisin työskentelevä 
Pipatti on toiminut aiemmin tutkijana VTT:llä 
ja kehittänyt päästölaskelmaohjelmia hiilidi-
oksidille ja muille kasvihuonekaasuille. Pipat-
ti on työskennellyt myös IPCC:n sihteeristös-
sä ja myös yksi pääkirjoittajista lauantaina 
julkistettavassa IPCC:n yhteenvetoraportis-
sa, joka kiteyttää tutkijoiden näkemykset il-
mastonmuutoksen vaikutuksista ja hillitsemi-
sestä. 
 
Tarkistuslaskenta: Yksi suomalainen vastaa 
5,7 ryssää (Ilta-sanomat 16.10.2007) 
 
Tunnettu sotasanonta, jonka mukaan yksi 
suomalainen vastaa kymmentä venäläistä, 
on saanut tarkennusta. 
Tohtori Markku Jokisipilän toimittaman So-
dan totuudet -kirjan (Ajatus) alaotsikon mu-
kaan suomalainen vastasikin talvisodassa 
5,7 ryssää. 
Luku perustuu professori Juri Kilinin artikke-
liin kirjassa. Sen mukaan talvisodassa kuoli 
yli 140000 neuvostosotilasta. Oikeaa Neu-
vostoliiton menetysten lukua ei vuosikymme-
niin ollut tiedossa. 
Suomalaisia talvisodassa kuoli noin 26600. 
Jakamalla 140000 suomalaisten kaatuneiden 
määrällä saadaan tulokseksi noin 5,3. Suh-
deluvussa saattaa siten olla yhä tarkistusva-
raa. 
Sanonta yhdistyy monen mielessä Väinö Lin-
nan Tuntemattomaan sotilaan miesten leu-
kailuun. Sen jatkokysymys on, että entäs sit-
ten, kun tulee se yhdestoista? 
Alunperin kuitenkin jo 1500-luvulta tunne-
taan kuningas Kustaa Vaasalle lähetetty kir-
je, jossa sadan suomalaisen todettiin Jout-
selän taistelussa vastanneen tuhatta venä-
läistä. Sanonta yhden suhteesta kymmeneen 
eli suojeluskuntien piirissä viime vuosisadalla 
sotien välillä. 
 
Raportti sen tietää: Ruotsalaiset pitävät 
meistä (Kauppalehti 2.11.2007)  
 
Ruotsalaiset suhtautuvat myönteisemmin 
Suomeen ja suomalaisiin kuin suomalaiset 
Ruotsiin ja ruotsalaisiin. 
Suomalaiset ovat toisaalta käytännöllisiä, 
mutta myös konservatiiveja eivätkä pidä 

muutoksista. Demokratiakin epäilyttää. Sen 
sijaan ruotsalaiset vaikuttavat muodollisuuk-
sien korostamisesta huolimatta äärimmäi-
syysihmisiltä uskossaan demokratiaan, su-
vaitsevaisuuteen ja yksilöiden ja vähemmis-
töjen oikeuksiin.  
Muun muassa näin todetaan perjantaina jul-
kistetussa tutkimusraportissa "Eri tapoja 
kohdata suuri elefantti – Suomalaisen ja 
ruotsalaisen kulttuurin vertaileva tutkimus".  
Raportin kirjoittajien Thorleif Petterssonin ja 
Sakari Nurmelan mukaan Suomen ja Ruotsin 
välillä vallitsee huomattava kulttuurietäisyys. 
Joissakin tapauksissa arvoerot ovat viime 
vuosina pikemminkin kasvaneet kuin pienen-
tyneet.  
Erojen kasvu liittyy niin sanottuihin kansalai-
suushyveisiin. 
Valtaenemmistö ruotsalaisista, lähes 40 pro-
senttia, kannattaa nykyään niin sanottua ak-
tivismia, jonka mukaan on tärkeätä olla mu-
kana luomassa sääntöjä, mutta ei noudattaa 
niitä. Suomessa tätä mieltä on alle 14 pro-
senttia kansasta.  
Vielä 1980-luvun alussa aktivismin kannatus 
oli yhtä suurta, alle 30 prosentin luokkaa, 
niin Suomessa kuin Ruotsissakin. 
Päinvastoin kuin Ruotsissa, nykyajan Suo-
messa niin sanotulla alamaisuudella on lähes 
40 prosentin kannatus. Alamaisuus tarkoit-
taa sitä, että on tärkeätä noudattaa sääntö-
jä, mutta ei olla mukana luomassa niitä. 
Ruotsissa tätä mieltä on vain 14 prosenttia 
vastaajista.  
Parikymmentä vuotta sitten "alamaisuuden" 
kannatus oli suunnilleen samoissa lukemissa, 
noin 26 prosenttia, sekä Suomessa että 
Ruotsissa.  
Elefantti-raportin takana ovat Suomalais-
ruotsalainen kulttuurirahasto ja Riksbankens 
Jubileumsfond. 
 
Suomessa Euroopan tiukimmin suojellut 
metsät (Uusi Suomi 5.11.2007) 
 
Suomen metsien suojelupinta-ala on suurim-
pia ja suojelun aste kaikkein tiukin Euroo-
passa. Metsien tilaa esittelevä raportti julkis-
tettiin tänään metsäministereiden kokouk-
sessa Varsovassa. 
Euroopan tiukasti suojelluista metsistä lähes 
puolet on Suomessa. Tiukka suojelu tarkoit-
taa koskemattomaksi jätettyjä metsiä, joissa 
ei sallita mitään toimenpiteitä. Tällaisia met-
siä on Euroopassa 2,4 miljoonaa hehtaaria, 
mistä Suomen osuus on 0,9 miljoonaa 
hehtaaria. 
– Suomen tiukan suojelun verkko ei vaadi 
enää olennaisia täydennyksiä. Painotus on 
talousmetsien hoidon yhteydessä tapahtu-
vassa monimuotoisuuden turvaamisessa, sa-
noi raportin kirjoittaja, Metsäntutkimuslaitok-
sen Joensuun yksikön johtaja Jari Parviai-
nen. 
Suomen puuvarat ovat Euroopan neljänneksi 
suurimmat. Eniten puuta kasvaa Saksassa, 
jossa yhdellä hehtaarilla kasvaa yli kaksin-
kertainen määrä puuta Suomeen verrattuna. 
– Ero johtuu ilmasto- ja kasvupaikkaeroista 
ja erilaisista puulajeista. Vastaavat hoidetut 
kuusimetsätkin kasvavat samassa ajassa 
Saksassa 10–15 metriä pidemmiksi ja 10–20 
senttimetriä paksummiksi kuin Suomessa. 
 

Marjatta Raita 
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Suomen pisin maantietunneli käyttöön tä-
nään (Helsingin Sanomat 9.10.2007) 
 
Suomen pisin maantietunneli avataan liiken-
teelle iltapäivällä. Mittaa Helsingin Vuosaa-
reen valmistuneella tunnelilla on puolitoista 
kilometriä. 
Ensi vuoden loppupuolella Vuosaaren sata-
man auettua tunnelin liikennemäärän odote-
taan nousevan 10.000 autoon vuorokaudes-
sa. 
Tunneli siirtää sataman liikenteen pois kan-
takaupungista, mikä keventää kehäykkösen 
länsipään ruuhkia. 
 
Palveleva puhelin palvelee nyt myös ulko-
suomalaisia (Sutinat 10/07 - Suomi-Seuran 
järjestötiedote) 
 
Evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämän Pal-
velevan Puhelimen -kriisiavun puhelinnume-
rot muuttuvat Suomessa valtakunnallisiksi. 
Nyt puhelimeen voi soittaa myös ulkomailta. 
Numerossa päivystävät ovat koulutettuja va-
paaehtoisia tai seurakuntien työntekijöitä. 
Keskustelu tapahtuu nimettömänä ja on 
luottamuksellista. Päivystäjät ovat sitoutu-
neet vaitiolovelvollisuuteen. Palvelevassa pu-
helimessa käytetään vain puhelinlaitteita, 
joissa ei voi tunnistaa soittajan puhelinnu-
meroa. 
Puhelimessa päivystetään joka päivä, myös 
juhlapyhinä, suomeksi su-to klo 18-01 ja pe-
la klo 18-03 sekä ruotsiksi ma-su klo 20-24 
(Suomen aikaa). 
Uudet puhelinnumerot ovat (1.10. alkaen) 
suomenkieliseen päivystykseen +358-1019 
0071 ja ruotsinkieliseen +358-1019 0082.  
www.evl.fi/kkh/to/kpk/pptieto.htm#P0_0  
 
Suomalaiset rähjäävät netissä brittitoimitta-
jalle (Taloussanomat 12.11.2007) 
 
Brittiläisen The Times -sanomalehden toimit-
tajan Roger Boyesin analyysi suomalaisista 
nuorista aiheutti kommenttivyöryn lehden 
verkkosivuille.  
Roger Boyesin kirjoittama analyysi suomalai-
sista nuorista ilmestyi torstaina Jokelan kou-
lusurmien jälkeen. Kirjoituksen tyylilaji liik-
kuu kolumnin ja uutisjutun välillä. 
Boyes kuvailee Suomea pimeäksi harvaan 
asutuksia maaksi, jossa ihmiset elävät virtu-
aalielämää videopalvelu YouTubessa.  
Hän muistuttaa masennuksen ja itsemurhien 
yleisyydestä sekä suuresta asemäärästä: 
Suomessa on kolmanneksi eniten aseita asu-
kasta kohden maailmassa. 
Kirjoittaja pitää Jokelan surmia hyvin suoma-
laisena tragediana tekijän internetiin jättämi-
en tietojen perusteella. Analyysissään hän 
nostaa esiin suomalaista mytologiaa Ukko 
ylijumalasta ja Tuonelasta.  
Suomessa iltapäivälehdet kirjoittivat The 
Timesin artikkelista jo viime viikolla. Lehtien 
verkkosivuilla julkaistiin suora linkki Boyesin 
kirjoitukseen. 
Suomalaisten herkkänahkaisuus leimahti 
verkossa valloilleen. Juttuun on jätetty yli 
230 kommenttia. Suurin osa niistä on Suo-
mesta. Valtaosa kirjoittajista pitää Boyesin 
analyysiä vääränä ja ajankohtaan sopimatto-
mana.  

Useat kommentoijat vaativat Boyesia kunni-
oittamaan suruaikaa. Monet epäilevät, että 
Boyes ei ole lainkaan käynyt Suomessa. 
Poikkeuksiakin on. 
Nimimerkki Mankka Espoosta pitää Boyesin 
kirjoittelua osin perusteltuna. Hänen mieles-
tään oikeiden sosiaalisten suhteiden puute 
voi aiheuttaa mielenhäiriöitä. Hän muistut-
taa, että koulusurmia voi tapahtua kaikkialla, 
jossa ihmisten mieli järkkyy.  
Boyes on omien sanojensa mukaan seuran-
nut Suomea 30 vuotta. Perjantaina hän jul-
kaisi vastauksensa suomalaisille lukijoille ky-
symyksenä: eikö joukkosurma voi kertoa sä-
röistä yhteiskunnassa? 
Keskustelu jatkuu tästä aiheesta vilkkaana. 
Nimimerkki Karolina Helsingistä epäilee, että 
Boyesin kirjoitus johtuu brittiläisen Lewis Ha-
miltonin tappiosta Kimi Räikköselle kamppai-
lussa Formula 1:n maailmanmestaruudesta. 
 
Koskenkorva voitti kultaa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2007) 
 
Koskenkorva-vodka on palkittu kultamitalilla 
kansainvälisessä International Wine and Spi-
rit Competition -kilpailussa. Koskenkorva 
Blueberry –makuvodka puolestaan sijoittui 
hopeatilalle. 
Voittaja valittiin kaksivaiheisen arvioinnin pe-
rusteella, johon kuului sokkotesti ja tuottei-
den tekninen analyysi. 
Altia Corporationin mukaan kisa on alan ar-
vostetuimpia kilpailuita maailmanlaajuisesti. 
Tänä vuonna vodka-kategoriassa kilpaili 50 
tuotetta. 
 
Helsinki-Vantaan ratayhteysmahdollisuuksia 
selvitetään 
(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007) 
 
Ratahallintokeskus RHK selvittää Helsinki-
Vantaan lentokentän saamista kaukojunalii-
kenteen yhteyteen.  Suunnitteilla on rata-
vaihtoehto, jossa Savon-Karjalan -rata ve-
dettäisiin Helsinki-Vantaan kautta, eli Kouvo-
lasta pääsisi junalla suoraan Helsinki-Van-
taalle. 
Rata saattaisi toteutua sen jälkeen, kun Ke-
härata on rakennettu. Kehärata yhdistää 
Helsinki-Vantaan lähijunaliikenteeseen, ja 
sen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuon-
na 2009. 
RHK tutkii lentokentän kaukojunayhteyttä 
samassa yhteydessä kun selvitetään uuden 
itäradan mahdollisuutta. Eduskunnan ranta-
ratatoimikunta puoltaa suorinta ratayhteyttä 
Helsingistä Pietariin. Itärata kytkisi Porvoon, 
Loviisan ja Kotkan yhä tiiviimmin pääkau-
punkiseutuun. 
Vaikka Helsinki-Pietari radan rakentaminen 
ajankohtaistuu vasta 2050-luvulla, nähdään 
jo nyt tarpeelliseksi ratkaista radan linjaus, 
jotta rata-alueelle ei tehtäisi enää uusia ra-
kennuksia eikä rakenteita. 
Selvitystyö valmistuu ja lähetetään lausun-
noille keväällä. 
 
Kreikka tehostaa ympäristörikkomusten val-
vontaa (Helsingin Sanomat 20.10.2007) 
 
Kreikka tehostaa ympäristörikkomusten val-
vontaa. Maan hallitus ilmoitti perjantaina, et-
tä myös niiden rangaistuksia kovennetaan. 

Kovennuksia on toivottu viime aikoina julki-
suuteen tulleiden useiden ilman ja veden 
saastutustapausten vuoksi.  
Hallituksen tiedottaja kertoi, että ympäri 
maata partioivien ympäristönsuojeluviran-
omaisten määrää lisätään 19:stä 45:een. Sa-
malla maksimisakkorangaistus saastutukses-
ta nelinkertaistetaan 500 000 eurosta kah-
teen miljoonaan.  
Ympäristötietoisuus on lisääntynyt Kreikassa 
elokuisten metsäpalojen jälkeen. Paloissa 
kuoli 67 ihmistä ja tuhoutui yli 200 000 heh-
taaria metsä- ja peltomaata.  
 
Ohjeita ulkosuomalaisille 
(www.maistraatti.fi)  
 
Miksi henkilötietojen pitää olla väestötieto-
järjestelmässä ajan tasalla vaikka asuu ulko-
mailla ja onko väliä missä maassa henkilö 
asuu? 
Kun Suomen kansalainen asuu ulkomailla, 
säilyvät hänen henkilö- ja asumistietonsa 
Suomessa ajantasaisina vain, jos hän itse 
huolehtii tietojensa ilmoittamisesta Suo-
meen. 
Henkilö voi tehdä ilmoituksen joko viimeisen 
kotikuntansa maistraattiin tai lähimpään 
Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaas-
saan. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tie-
dot avioliitosta, avioerosta, lasten syntymäs-
tä ja asuinosoitteesta. Kun tiedot väestötie-
tojärjestelmässä ovat ajantasaisia, on esi-
merkiksi Suomen passin saaminen nopeam-
paa. 
Väestötietojärjestelmän tietojen perusteella 
määräytyvät monet henkilön oikeudet ja vel-
vollisuudet. Esimerkiksi äänioikeusrekisterin 
laatiminen vaaleja varten perustuu näihin 
tietoihin. Väärä osoitetieto väestötietojärjes-
telmässä voi johtaa siihen, että viranomais-
ten yhteydenotot (äänioikeusilmoitus, ase-
velvollisuusasiat) eivät tavoita vastaanotta-
jaa. 
Väestötietojärjestelmä on keskeisin yhteis-
kuntamme perusrekisteri ja tietojen oikeelli-
suus on hyvin tärkeää useimmille viranomai-
sille. Esimerkiksi Kela:n kannalta on tärkeää 
saada kattava henkilöhistoria, erityisesti elä-
kepäätösasioissa. 
Myös pohjoismaissa, paitsi Ruotsissa, asuvi-
en Suomen kansalaisten pitää ilmoittaa hen-
kilötietojensa muutoksista. 
Norjassa, Tanskassa tai Islannissa asuvien 
Suomen kansalaisten on itse ilmoitettava 
henkilötietomuutoksista. Tällöin riittää, että 
edustustoon tai maistraattiin lähetetään ote 
asuinmaan väestörekisteristä, josta käy ilmi 
muutetut henkilötiedot. Ruotsista henkilötie-
tomuutokset välitetään virkateitse Suomen 
väestötietojärjestelmään Suomen ja Ruotsin 
välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
 
Muutto ulkomaille 
Kun Suomen kansalainen muuttaa ulkomail-
le, voi muutto olla joko tilapäistä tai vaki-
naista (tilapäinen tarkoittaa korkeintaan vuo-
den oleskelua, esim. lyhytaikainen työ tai 
opiskelu tai vastaava syy). Jos muutto on ti-
lapäinen, säilyy henkilö Suomessa väestötie-
tojärjestelmässä läsnä olevassa väestössä, 
Hänen kotikuntanaan Suomessa säilyy lähtö-
hetken kotikunta siihen kuuluvine oikeuksi-
neen ja velvollisuuksineen. 

http://www.evl.fi/kkh/to/kpk/pptieto.htm#P0_0
http://www.maistraatti.fi/
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Muuttoilmoitus tehdään kirjallisesti ja vii-
meistään viikon kuluttua muuton jälkeen. Il-
moitus on tehtävä myös tilapäisestä asumi-
sesta, joka kestää yli kolme kuukautta. 
Jos muutto ulkomaille on vakinainen eli hen-
kilö muuttaa pysyvästi ulkomaille asumaan, 
siirretään hänet Suomen väestötietojärjestel-
mässä poissaolevaan väestöön. Hänen vii-
meiseksi kotikunnakseen jää se kunta, josta 
hän muutti ulkomaille. Muutto katkaisee si-
ten myös osan kotikuntaan liittyvistä oikeuk-
sista ja velvollisuuksista. Tällaisia ovat esi-
merkiksi äänioikeus kunnallisvaaleissa ja ko-
tikuntaan sidotut kunnalliset oikeudet.  
Kun Suomen kansalainen muuttaa ulkomail-
le, muodostuvat hänen kansalliset oikeuten-
sa ja velvollisuutensa eri asioissa eri tavoin 
ja siksi on tärkeää, että henkilö itse ottaa 
yhteyttä esimerkiksi verottajaan ja Kelaan jo 
ennen lähtöään ja ottaa selville, miten maas-
tamuutto hänen kohdallaan eri viranomaisis-
sa vaikuttaa ja minkälaisia ilmoitusvelvolli-
suuksia hänellä on viranomaisten suhteen. 
Tässä on suurena apuna viranomaisten in-
ternet-sivut, joista on helppo löytää myös 
yhteystiedot ja esimerkiksi sähköpostiosoit-
teet. 
www.kela.fi  
www.vero.fi  
http://formin.finland.fi  
www.mil.fi/paaesikunta  
www.uvi.fi  
www.suomi-seura.fi  
www.hallonorden.org  
 
Avioliitto 
Jotta avioliittotieto voidaan Suomessa merki-
tä väestötietojärjestelmään, tulee henkilön 
toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa viral-
lisesti laillistettu avioliittotodistus tai viralli-
sesti oikeaksi todistettu jäljennös lähimpään 
Suomen edustustoon http://formin.finland.fi 
tai sen voi lähettää Suomeen viimeisen koti-
kunnan maistraatille. Koska avioliittotodistus 
on laadittu yleensä antomaan kielellä, tulee 
avioliittotodistuksen olla virallisen kääntäjän 
kääntämä, joko suomeksi tai ruotsiksi. 
Mikäli henkilö toimittaa avioliittotodistuksen 
Suomen edustustoon, hänen on täytettävä 
lomake ” Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suo-
men kansalaisesta ”, joka liitetään alkuperäi-
seen todistukseen. Lomake on saatavissa 
tällä hetkellä vain edustustoista. Sen jälkeen 
asiakirjat lähetetään virkateitse Suomeen. 
Mikäli sukunimi on muuttunut avioliiton yh-
teydessä, ja avioliittotodistus lähetetään 
suoraan maistraattiin, on suositeltavaa liittää 
lomake ”Sukunimen valinta vihkimisen yh-
teydessä” mukaan.  
 
Lapsen syntymä 
Jotta lapsen syntymä voidaan Suomessa 
merkitä väestötietojärjestelmään, tulee hä-
nestä toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa 
virallisesti laillistettu syntymätodistus tai vi-
rallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lähim-
pään Suomen edustustoon tai sen voi lähet-
tää Suomeen äidin viimeisen kotikunnan 
maistraatille. Koska syntymätodistus on laa-
dittu yleensä antomaan kielellä, tulee synty-
mätodistus olla virallisen kääntäjän kääntä-
mä joko suomeksi tai ruotsiksi.  
Mikäli syntymätodistus toimitetaan Suomen 
edustustoon, asiakkaan on täytettävä loma-

ke ” Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen 
kansalaisesta ”, joka liitetään alkuperäiseen 
todistukseen. Lomake on saatavissa tällä 
hetkellä vain edustustoista. Sen jälkeen asia-
kirjat lähetetään virkateitse Suomeen. 
Lasten syntymätodistuksessa mainitaan 
yleensä molemmat vanhemmat. Jos van-
hemmat ovat keskenään avioliitossa, on lap-
si automaattisesti aviolapsi. 
Jos taas lapsi syntyy avopuolisoiden lapsena, 
tulee isyys vahvistaa, ennen kuin lapselle 
voidaan merkitä Suomessa isä. Isyyden vah-
vistaminen edellyttää sitä, että lapsen isä 
käy Suomen edustustossa tunnustamassa 
lapsen. Edustusto toimittaa tällaisen tunnus-
tamisasiakirjan äidin viimeisen Suomessa ol-
leen kotikunnan sosiaaliviranomaisille, jotka 
huolehtivat siitä, että asia etenee ja lapsen 
isyys voidaan vahvistaa Suomessa Suomen 
lain edellyttämällä tavalla. 
Isyys, joka on vahvistettu ulkomailla, ei ole 
sellaisenaan pätevä Suomessa. Sen sijaan 
Isyyttä koskeva lainvoimainen tuomio ja 
isyyden vahvistaminen tunnustamisella, joka 
on annettu Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa 
tai Islannissa on pätevä Suomessa. 
Isyysasioihin liittyvää informaatiota antavat 
Suomessa kaikki maistraatit. Lapselle voi-
daan kuitenkin merkitä isän sukunimi väes-
tötietojärjestelmään, vaikka isyyttä ei ole 
vahvistettu Suomen lain mukaan. 
 
Avioero 
Avioerot, jotka on myönnetty EU:n alueella 
1.3.2001 alkaen, ovat sellaisinaan Suomessa 
päteviä, jos niihin on lisätty avioeron lainvoi-
maisuutta osoittava EU:n säännösten mukai-
nen todistus. Todistuksen saa avioeropää-
töksen antaneelta viranomaiselta. Nämä 
avioeropäätökset voi jättää edustustojen 
kautta Suomeen toimitettavaksi. Usein avio-
eropäätös on käännettävä joko suomen tai 
ruotsin kielelle, jotta merkintä avioerosta 
voidaan Suomessa tehdä väestötietojärjes-
telmään. 
Muualla kuin EU:n alueella Suomen kansalai-
selle myönnetyt avioerot sekä avioerot EU:n 
alueella ennen 1.3.2001 on, jotta ne ovat 
Suomessa päteviä, vahvistettava Helsingin 
hovioikeudessa. Lisäohjeita vahvistusta var-
ten ovat saatavissa Helsingin hovioikeudes-
ta. Hovioikeuden vahvistusta vaativaa avio-
eropäätöstä ei siten voi jättää edustuston 
välitettäväksi, vaan asianomaisen tulee hoi-
taa vahvistamiseen liittyvät selvitykset Hel-
singin hovioikeuteen. 
 
Uusi nimi 
Jotta uusi etu- tai sukunimi (ei koske aviolii-
ton kautta saatua nimeä) voidaan merkitä 
väestötietojärjestelmään, henkilön tulee toi-
mittaa alkuperäinen ja asuinmaassa laillistet-
tu päätös nimenmuutoksesta tai virallisesti 
oikeaksi todistettu jäljennös lähimpään Suo-
men edustustoon http://formin.finland.fi tai 
sen voi lähettää Suomeen viimeisen kotikun-
nan maistraatille. Koska päätös on laadittu 
yleensä antomaan kielellä, tulee päätös olla 
virallisen kääntäjän kääntämä joko suomeksi 
tai ruotsiksi.  
Suomen kansalaisella, jolla on kotipaikka 
muussa valtiossa kuin Suomessa, Norjassa, 
Ruotsissa tai Tanskassa, on oikeus vaatia, 
että sukunimen määräytymiseen on sovellet-

tava Suomen lakia. Nimenmuutoslomakkeita 
löytyy lomakeosiosta. Nimenmuutoslomak-
keen voi toimittaa edustustoon tai viimeisen 
kotikunnan maistraatille. 
 
Uusi kansalaisuus 
Jotta uusi kansalaisuus voidaan merkitä vä-
estötietojärjestelmään, henkilön tulee toimit-
taa alkuperäinen ja asuinmaassa laillistettu 
päätös tai virallisesti oikeaksi todistettu jäl-
jennös kansalaisuudesta lähimpään Suomen 
edustustoon tai sen voi lähettää Suomeen 
viimeisen kotikunnan maistraatille. Koska 
päätös on laadittu yleensä antomaan kielel-
lä, tulee päätös olla virallisen kääntäjän 
kääntämä joko suomeksi tai ruotsiksi. Uuden 
kansalaisuuden toteamiseen riittää myös 
uuden passin näyttö edustuston julkiselle 
notaarille, joka ottaa siitä virallisen kopion. 
Lisää tietoa kaksoiskansalaisuudesta löytyy 
Ulkomaalaisviraston nettisivuilta www.uvi.fi. 
 
Kuolintodistus 
Jotta kuolintieto voidaan Suomessa merkitä 
väestötietojärjestelmään, tulee vainajasta 
toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa viral-
lisesti laillistettu kuolintodistus tai virallisesti 
oikeaksi todistettu jäljennös lähimpään Suo-
men edustustoon tai sen voi lähettää Suo-
meen viimeisen kotikunnan maistraatille. 
Koska kuolintodistus on laadittu yleensä an-
tomaan kielellä, tulee kuolintodistus olla vi-
rallisen kääntäjän kääntämä joko suomeksi 
tai ruotsiksi. 
Mikäli kuolintodistus toimitetaan Suomen 
edustustoon, asiakkaan on täytettävä loma-
ke ” Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen 
kansalaisesta ” joka liitetään alkuperäiseen 
todistukseen. Lomake on saatavissa tällä 
hetkellä vain edustustoista. Sen jälkeen asia-
kirjat lähetetään virkateitse Suomeen. 
Kuolintodistuksen antajan tulee olla lääkäri, 
jolla on sen maan lakien mukainen oikeus 
antaa kuolintodistuksia. Asiakirjan laillistaja 
vastaa siitä, että kuolintodistus on annettu 
antomaan lakien mukaisesti. 
 
Uusi osoite ulkomailla 
Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen mui-
ta tärkeitä päivitettäviä tietoja ovat osoitetie-
dot. Henkilö voi ilmoittaa ulkomailla tapahtu-
neesta osoitteenmuutoksestaan joko suo-
raan Suomeen viimeisen kotikunnan maist-
raatille tai edustustoon. Ajantasainen osoite 
ulkomailla takaa Suomen kansalaiselle sen, 
että hänelle voidaan toimittaa tieto äänioi-
keuden käyttämisestä sekä eduskunta-, pre-
sidentin- että EU-vaaleissa. Samoin ajanta-
sainen osoite takaa sen, että henkilö voidaan 
häntä koskevissa asioissa helposti ja nopeas-
ti tavoittaa.  
 
Laillistaminen/Legalisoiminen – Apostille 
Jotta ulkomailla (paitsi pohjoismaat) laadittu 
ulkomaan viranomaisen antama asiakirja sai-
si tarkoitetun oikeusvaikutuksensa Suomes-
sa, on asiakirja laillistettava tai legalisoitava. 
Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeus-
turvaan liittyvä toimenpide, jolla varmiste-
taan se, että todistuksen antajalla on oikeus 
antomaassa maan lakien mukaan tällaisen 
todistuksen antamiseen a että se on annettu 
oikean sisältöisenä ja on pätevä asiakirja an-
tomaassa. Esimerkiksi vihkitodistuksessa on  

http://www.kela.fi/
http://www.vero.fi/
http://formin.finland.fi/
http://www.mil.fi/paaesikunta
http://www.uvi.fi/
http://www.suomi-seura.fi/
http://www.hallonorden.org/
http://formin.finland.fi/
http://formin.finland.fi/
http://www.uvi.fi/
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tärkeää, että vihkijänä toimineella henkilöllä 
on oikeus maansa lakien mukaan vihkiä. 
Laillistaminen tehdään kahdella eri tavalla 
riippuen siitä, onko kyseinen maa allekirjoit-
tanut Haagin yleissopimuksen vuodelta 1961 
vai ei. Haagin sopimukseen liittyneistä mais-
ta toimitettu asiakirja on laillistettava ns. 
Apostille -todistuksella (leima tai paperinen 
todistus) Muualta toimitettu asiakirja on lail-
listettava n.k. Grand Legalisationilla. 
 
Apostille 
Asiakirja laillistetaan ns. Apostille –todistuk-
sella (leima tai paperinen todistus), jos maa 
on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodel-
ta 1961. Maat, jotka ovat liittyneet tähän 
Haagin sopimukseen löytyvät internetistä 
osoitteesta www.hcch.net, (Convention of 5 
October 1961 Abolishing the Requirement of 
Legalisation for Foreign Pub lic Documents), 
josta myös saa tietoja siitä, mikä viranomai-
nen tällaisen todistuksen antaa eri sopimus-
maissa. 
 
N.k Grand Legalisation 
Ellei asiakirjan antajana ollut maa kuulu 
Haag-sopimuksen piiriin, laillistetaan asiakir-
ja niin, että antajamaan ulkoministeriö laillis-
taa asiakirjan oikean viranomaisen antamak-
si ja sen jälkeen tuossa maassa toimivaltai-
nen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan 
liittämällä asiakirjaan todistuksen tuon ulko-
ministeriön virkamiehen oikeudesta antaa 
tällaisia todistuksia. Varmemmaksi vakuu-
deksi voi vielä pyytää Suomen ulkoministeri-
ötä laillistamaan oman edustustonsa virka-
miehen oikeus antaa tällaisia todistuksia.  
 
Bilateraaliset sopimukset 
Itävallan, Unkarin ja Puolan kanssa Suomi 
on solminut bilateraalisen sopimuksen, jossa 
poistettiin vaatimusta liittää Apostille –todis-
tus asiakirjaan. Näistä maista riittää että 
edustustoon tai maistraattiin toimitetaan al-
kuperäinen asiakirja. Asiakirjan tulee kuiten-
kin olla virallisen kääntäjän kääntämä joko 
suomeksi tai ruotsiksi. 
 
Ruokapalsta 
 
Jouluruokia 
 
Kinkun suolausohjeet ja paisto 
 
Ruiskusuolaus 
 
Ruiskusuolauksen voi tehdä kolmella tavalla: 
1, 1,5 ja 2 litralla suolavettä.  
Sopivia, eläinten lääkintään tarkoitettuja 
ruiskuja saa apteekista. Raa'assa kinkussa 
pysyy suolavettä korkeintaan 20 prosenttia 
kinkun painosta. Nopein ja vähäsuolaisin ta-
pa on ruiskuttaa kinkkuun litra 15-prosent-
tista suolavettä, jossa on 150 grammaa kar-
keaa suolaa litrassa vettä. Suola sulaa kiehu-
vaan veteen, minkä jälkeen vesi jäähdyte-
tään ennen ruiskutusta. Liika suolavesi tih-
kuu rei'istä pois. Lopuksi kinkkua liotetaan 
vielä vuorokausi 10-prosenttisessa suolave-
dessä (peittosuolaus), jotta se suolaantuisi 
tasaisemmin. Kinkun suolapitoisuudeksi tu-
lee noin 1,5 prosenttia, vaikka lopullisen pi-
toisuuden voi todeta vasta joulupöydässä. 
Tämä on nopein tapa kinkun suolaukseen. 

Voimakkaampaa suolanmakua kaipaava ruis-
kuttaa kinkkuun kaksi litraa 10-prosenttista 
suolavettä, jolloin lihan lopulliseksi suolapro-
sentiksi tulee noin kaksi prosenttia. Kinkkua 
liotetaan vielä pari kolme vuorokautta 10-
prosenttisessa suolavedessä. Kolmas tapa on 
ruiskuttaa 10-kiloiseen kinkkuun 1,5 litraa 
suolavettä, joka on tehty suhteessa kaksi lit-
raa vettä/180 grammaa karkeaa suolaa. Sen 
jälkeen kinkku saa liota kahdeksanprosentti-
sessa suolavedessä (10 litraa vettä/800 
grammaa suolaa) kolmesta neljään vuoro-
kautta. 
 
Peittosuolaus 
Suolaus aika 10 - 15 päivää. 
 
Peittosuolauksella tarkoitetaan suolausta 
pelkästään suolavedessä liottamalla. 10 lit-
raan vettä sekoitetaan 1 kg suolaa, jolloin 
vedestä tulee seitsemästä kahdeksaan pro-
senttista. 
Keitä vesi ja liota suola siihen, anna jäähtyä. 
Laita vesi astiaan johon mahtuu sekä vesi 
että kinkku. Kinkun tulee peittyä veteen. 
Voit laitaa lautasen kinkun päälle ja lautasen 
päälle jonkun painon, niin että kinkku painuu 
veden alle. 
Vesi vaihdetaan uuteen suola veteen joka 
toinen päivä, niin kauan ettei lihasta tule 
enää verta veteen. Kun lihasta ei enää tule 
verta vesi vaihdetaan joka 3. päivä. Yleensä 
vesi pitää vaihtaa n. 6 kertaa suolauksen ai-
kana. 
Astia, jossa lihaa suolataan, tulee säilyttää 
viileässä, ettei liha pilaannu. 
 
Kinkun paisto 
 
Paista kinkku 120 asteessa. Paistoajan lasket 
seuraavasti: ensimmäinen kilo 1,5 tuntia, 
seuraavat kilot 1,0 tunti. 
Eli, jos kinkku on 10 kg, paistoaika on 1 x 
1,5 tuntia + 9 x 1 tunti = 10,5 tuntia. 
Älä avaa uunia paiston aikana! 
 
Joulusilli lasimestarin tapaan 
 
2-3 silliä tai 4-6 sillifileetä 
1 3/4 dl vettä 
1 dl väkiviinaetikkaa 
1½ dl sokeria 
1 porkkana 
1 kookas punasipuli 
kokonainen inkivääri 
2 tl kokonaisia valkopippureita 
3 laakerinlehteä 
(sinapinsiemeniä) 
 
1. Puhdista sillit. 
2. Huuhdo kalat kylmällä vedellä ja liota kyl-
mässä vedessä kalojen suolaisuudesta riip-
puen muutama tunti. 
3. Keitä liemi, kiehauttamalla etikka, vesi ja 
sokeri. Jäähdytä. 
4. Valuta sillit ja leikkaa ne noin 2 cm:n pak-
suisiksi viipaleiksi ruotoineen. Jos käytät fi-
leitä, viipaloi ne. 
5. Kuori porkkana ja sipuli. Leikkaa ohuiksi 
viipaleiksi. 
6. Lado sillinpalat, porkkanaviipaleet, sipuli-
renkaat ja mausteet lasitölkkiin tai saviruuk-
kuun. 

7. Kaada päälle jäähtynyt liemi. Ellei liemi 
peitä silliviipaleita, keitä lientä lisää. 
8. Sulje tölkki kannella tai foliolla. 
9. Anna sillin maustua viileässä paikassa pari 
päivää ennen tarjoamista. 
10. Tuo silli pöytään valmistusastiassaan 
 
Rosolli 
(4 hengelle) 
 
4 keitettyä perunaa 
4 etikkapunajuurta 
3 keitettyä porkkanaa 
1-2 sipulia 
3-4 omenaa 
3 suolakurkkua 
(2 liotettua sillifileetä) 
(2 kovaksi keitettyä munaa) 
 
Kastike: 
1 dl kuohukermaa 
1 rkl väkiviinaetikkaa 
punajuurilientä 
pippuria, suolaa, sinappia, sokeria 
 
1. Kuori keitetyt kasvikset, sipulit ja omenat. 
2. Poista omenista siemenkota. 
3. Kuutioi juurekset, omenat ja kurkut pie-
niksi (noin ½ cm * ½ cm) kuutioiksi. 
4. Hienonna sipuli ja viipaloi silli tai tarjoa 
erikseen joulusilliä. 
5. Sekoita ainekset keskenään. 
6. Ripottele mausteeksi suolaa ja valkopip-
puria. 
7. Koristele keitetyillä munalohkoilla ja per-
siljalla tai tee kuutioista salaatin päälle raito-
ja. 
8. Vatkaa kerma, etikka ja sokeri pehmeäksi 
vaahdoksi. 
9. Tarjoa kirpeä kastike ja mieluiten myös 
silli, kukin omassa astiassaan. 
10. Jos aiot söydä rosollia parina, kolmena 
päivänä, keitä ainekset kerralla kypsiksi, 
mutta säilytä kuutiot toisistaan erillään vaik-
kapa voipaperinyyteissä jääkaapissa. Näin 
ainesten maku ja värit eivät sekoitu toisiinsa. 
 
Joulusinappi 1 
 
2 dl sinappijauhetta 
1 dl sokeria 
2 dl kuohukermaa 
1 rkl konjakkia 
1. Sekoita sinappijauhe, sokeri ja kerma kat-
tilassa. 
2. Keitä seosta hyvin sekoittaen, kunnes se 
on mielestäsi riittävän sakeata. 
3. Nosta kattila liedeltä, anna sen jäähtyä ja 
mausta lopuksi tilkalla konjakkia. 
4. Sinappi säilyy jääkaapissa muutaman päi-
vän. 
 
 
 
Joulusinappi 2 
 
n. 100 g sinappijauhetta 
1½ dl sokeria 
1-2 dl erikoiskermaa 
2 tl perunajauhoja 
1 tl suolaa 
1 kananmuna 
valkopippuria 
ruokaöljyä 

http://www.hcch.net/
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viinietikkaa 
konjakkia 
1. Sekoita sinappijauhe, sokeri, kerma, peru-
najauhot, suola, kananmuna ja pippuri. 
2. Keitä muutama minuutti sekoittaen. 
3. Lisää loraus konjakkia, lusikallinen viini-
etikkaa ja muutama tippa ruokaöljyä. 
4. Purkita sinappi ja säilytä kylmässä. 
5. Sinappi on valmista muutaman päivän ku-
luttua. 
 
Perinteinen lanttulaatikko 
(Kreikasta ei lanttua saa, mutta voit pyytää 
sukulaisia tai ystäviä lähettämään sinulle 
Suomesta vakuumipakattua valmista lanttu-
pyreetä) 
 
2-3 lanttua 
2 munaa 
50 g margariinia 
n. 2 dl kerma tai rasvaista maitoa 
siirappia 
muskottipähkinää 
suolaa 
Pinnalle korppujauhoja 
1. Keitetyt lantut jauhetaan tai survotaan. 
2. Survos maustetaan suolalla, muskotilla 
sekä siirapilla. 
3. Lisätään voisula ja kermamaito, johon on 
sekoitettu munat. 
4. Kermamaidon määrä riippuu lanttujen ve-
tisyydestä. 
5. Valmis lanttuseos on sakeahkoa puuroa. 
6. Paistamiseen käytetään laakeita vuokia, 
jottei syntyisi liian korkeata kerrosta. 
7. Paistetaan korppujauhoilla kuorrutettu 
lanttulaatikko 170–180 asteen lämmössä. 
 
Imellytetty (Hämäläinen) perunalaatikko 
 
2½ kg perunoita 
vettä 
100 g voita 
1 rkl suolaa 
3 rkl vehnäjauhoja 
5-8 dl maitoa 
 
1. Pese perunat ja keitä ne kuorineen peh-
meiksi vedessä. 
2. Kuori kypsyneet perunat ja survo ne kuu-
mina voin kanssa soseeksi. Sosemyllyllä, 
yleiskoneella tai tehosekoittimella survomi-
nen käy nopeasti, mutta varo ettei tule liiste-
riä! 
3. Lisää vähän jäähtyneeseen survokseen 1 
rkl vehnäjauhoja. 
4. Peitä astia ja anna sen olla huoneenläm-
mössä useita tunteja, lisää välillä loput jau-
hoista. 
5. Jos kypsennät laatikon illaksi, keitä peru-
nat aikaisin aamulla, tai edellisenä iltana. 
6. Lämpimässä paikassa seos imeltyy, joten 
sokeria ei tarvitse lisätä. 
7. Lisää maitoa sen verran, että seoksesta 
tulee löysähköä puuroa. 
8. Mausta vasta nyt suolalla, sillä suola estää 
aiemmin lisättynä imeltymistä. 
9. Kaada seos voideltuun uunivuokaan 
(määrä sopii 3 l:n saviruukkuun). 
10. Älä täytä astiaa aivan reunoihin asti, sillä 
uunissa seos löystyy ja saattaa paisuilla 
muuten yli reunojen. 

11. Laatikko imeltyy ja saa kauniin värin, jos 
se kypsennetään hitaasti miedossa lämmös-
sä kypsäksi. 
12. Kypsymisaika vuoan koosta riippuen 
2½-3 tuntia 150–160 asteessa, miedommas-
sa lämmössä kauemminkin. 
 
Hämäläinen perunalaatikko on parhaimmil-
laan, jos se tarjotaan heti uunista otettua. 
Ruuan voi hyvin lämmittää, mutta pinta ei 
enää tule yhtä kauniin kullankeltaiseksi ei-
vätkä reunat rapeiksi. 
 
Porkkanalaatikko 
 
1 ½ kg porkkanoita 
vettä, suolaa 
2 ½ dl puuroriisiä 
5 dl kerma 
2 munaa 
1 rkl siirappia 
suolaa 
1. Kuori ja paloittele porkkanat. 
2. Keitä ne pehmeiksi noin puolessa litrassa 
suolalla maustettua vettä. 
3. Ota porkkanoiden keitinvesi talteen ja kei-
tä siinä riisit pehmeiksi. 
4. Soseuta porkkanat sähkövatkaimella. 
5. Sekoita porkkanasurvos, riisit, kerma, mu-
nat ja mausta seos. 
6. Kaada voideltuun uunivuokaan. 
7. Kypsennä laatikkoa uunissa 175–200 as-
teen lämmössä noin 1 tunti. 
 
Valmistaa porkkanalaatikko hyvissä ajoin en-
nen joulua ja vältä turha stressi! Pakasta 
porkkanalaatikko raakana tai kypsänä. Varaa 
sulamisaikaa 2-5 tuntia jääkaapissa. Pane 
laatikko puolisulana kuumaan uuniin. Pork-
kanalaatikko säilyy pakasteessa 3 kuukautta. 
 
Joulutortut 
(20-24 kpl) 
 
250 g voita 
250 g (vajaa 4 dl) vehnäjauhoja 
1½ dl kylmää vettä 
1 tl leivinjauhoja 
Luumusosetta 
 
1. Sekoita leivinjauho vehnäjauhoihin ja nypi 
voi jauhojen sekaan, lisää kylmä vesi ja an-
na taikinan kovettua kylmässä. 
2. Kauli taikina noin puolen sentin paksui-
seksi levyksi. 
3. Tee 8x8 cm neliöitä ja leikkaa kulmiin viil-
lot, lisää luumusose, käännä neliön jokaises-
ta kulmasta toinen puoli tortun keskikoh-
taan, voitele tortut huolellisesti. 
4. Tortut paistetaan 225 asteessa 15–20 mi-
nuuttia. 
 
Pehmeä piparkakku 
 
50 g voita tai margariinia 
2 munaa 
3 dl sokeria 
1 ½ dl kevytkermaa 
1 tl neilikkaa 
1 tl inkivääriä 
1 tl kanelia 
1 tl kaakaota 
3 dl (180 g) vehnäjauhoja 
1 tl soodaa 

3/4 dl rusinoita 
10 mantelia hienonnettuna 
 
1. Sulata ja jäähdytä rasva. 
2. Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi. 
3. Lisää vaahtoon kerma, mausteet, kaakao, 
jauhot, joiden joukossa on sooda, rusinat, 
rasva ja mantelit. 
4. Kaada taikina voideltuun, jauhotettuun 
rengasvuokaan. 
5. Paista sitä 200-asteisessa uunissa 40–50 
minuuttia. 
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
"Sinun äänesi Euroopassa" on Euroopan ko-
mission yhteinen aloitussivu monenlaisia 
kuulemismenettelyjä, keskusteluja ja muita 
sellaisia välineitä varten, joiden avulla kan-
salaiset voivat osallistua aktiivisesti Euroo-
pan unionin politiikan suunnitteluprosessiin. 
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fi.htm  
 
Käy nettikeskustelua suoraan ministereiden 
kanssa EU-asioista. Lue jo käydyt keskuste-
lut tai ota osaa tuleviin keskusteluihin! 
www.otakantaa.fi/online.cfm?CFID=451202
5&CFTOKEN=52396228  
 
Virtuaalinen matka maailmalle webbikame-
roiden avulla. Webbikamerat ovat loistava 
tapa katsella maailmaa. Valitse matkakohde 
ja aloita virtuaalimatkasi nyt!  
www.virtuaalimatka.com 
 
Ulkosuomalaisen horoskooppi 
alkutalvelle 2007  
Laatinut Sipsu Italiasta 
 
Oinas: 
Voit tuntea itsesi hieman ärsyyntyneeksi, 
koska asiat eivät näytä menevän juuri niin 
kuin haluaisit. Se johtuu osittain siitä, että 
aktiivisena ihmisenä olet kerännyt aivan liian 
paljon tehtävää. Ja koska ongelmasi ovat si-
nun, ja vain sinun, sinua ärsyttää kun ku-
kaan ei niitä kanssasi pura. Et tosin olisi val-
mis vastaanottamaan apua, koska se ei si-
nua kuitenkaan tyydyttäisi. Koita olla kiukut-
telematta lähimmäisellesi.  
 
Härkä: 
Nyt se hiljainen hyvä olisi oven takana kol-
kuttamassa. Se näyttäytyy pienen harmaan 
hiiren asussa, mutta on sisältä kuin atomi-
pommi. Mitäs luulet. Olisiko sinussa mies-
tä/naista päästämään sitä elämääsi? Raha-
asioissa on myös sitä luvattua, jos osasit 
hiukan kiristää kukkarosi nyörejä. Muussa 
tapauksessa en suosittele liikaa tuhlaavai-
suutta. Joulu on ovella ennekuin huomaat-
kaan. 
 
Kaksoset: 
Idearikkaana ihmisenä koet jääneesi hieman 
rysän alle, kun et saa ääntäsi kuulumaan. 
Oletko ajatellut esittää asiaasi toisella taval-
la? Se voisi saada paremman vastaanoton. 
Ympärilläsi nimittäin on väsynyttä ja levoton-
ta porukkaa. Ei kannata työllistää heitä, 
vaan yrittää toimia yksin. Apua tuleekin sit-
ten aivan yllättäviltä suunnilta. Rakkauselä-
mää joudut odottamaan tämän projektin  

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fi.htm
http://www.otakantaa.fi/online.cfm?CFID=4512025&CFTOKEN=52396228
http://www.otakantaa.fi/online.cfm?CFID=4512025&CFTOKEN=52396228
http://www.virtuaalimatka.com/
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päätteeksi. Se voi olla yksi niistä auttajista, 
tai hänen tuttavansa. Kannattaa siis kokeilla. 
 
Rapu: 
Kovia paineita joka suunnalta, joka häiritsee 
ravun rauhaisaa valtakuntaa. Kuka kumma 
uskaltaa järkyttää tätä tyynekästä tasapai-
noa? No rapuhan se itse on. Kun on aikaa 
ajatella, niin siitä syntyy ideoita, ja vain rapu 
osaa ne parhaiten toteuttaa. Mars antaisi nyt 
puhtia ja Venus viehätysvoimaa, joten töihin 
vain. Levätä saa tarpeeksi sitten joululomilla. 
 
Leijona: 
Jos se minkä piti päättyä, sai lopun, olet uu-
den alussa. Jos et saanut siihen tarpeeksi 
puhtia, niin voit juuri nyt olla lopun alussa. 
Sekin on kiehtovaa, mutta muista, että sillä 
ei ole jatkoa, joten sen kasvattamiseen ei 
kannata käyttää liikaa energiaa. Jos se on 
rakkautta, käytä pihtejä. Jos se on työtä, va-
raa selustasi. Raha-asioissa taasen; maksa 
kaikki rästiin jääneet laskut. Kaikki. 
 
Neitsyt: 
Se minkä olet viime vuodesta rakentanut, on 
nyt melkein valmis. Suuria muutoksia ei tule 
lähiaikoihin. Keskity vain oman linnan toimi-
vaan ratkaisuun. Järjestelmällisenä ihmisenä 
löydät varmaan jotain pikkupuuhaa joka pi-
tää sinut ja vasarasi aina ensi kesään kiirei-
senä, ja vasta sitten olet valmis lisäsiiven al-
kaviin rakennustöihin.  
 
Vaaka:  
Se uuden saanti mitä niin kovasti odotat, 
kestääkin pitempään toteuttaa. Voi kuinka se 
odottaminen ärsyttää. Vaa’alla on nyt kivan 
asian jännittäminen, ja se odottamisen pai-
nostus. Mitä jos suuntaisitkin energiasi aivan 
muualle, johonkin luovaan toimintaan, kuten 
sisustamiseen, valokuvaamiseen, tai vaikka-
pa niinkin tylsään kuin turhanpäiväiseen sii-
voukseen tai shoppailuun.  
 
Skorpioni: 
Joskus olisi hyvä pysähtyä kuulemaan ihan 
omaa ääntä. Siis sitä, joka kertoo mitä sinä 
ihan oikeasti haluat. Ja joskus olisi hyvä 
opetella kuuntelemaan toisia ihmisiä. Siis 
kuulemaan sitä, mitä sanottavaa heillä on, ja 
miltä heistä tuntuu. Ne molemmat ovat hy-
vin vaikeita asioita, ja sisukas skorpioni, jos 
päättää tämän taidon oppia, hän myös tekee 
sen. Omalla tavallaan tietenkin.  
 
Jousimies: 
Muiden odotuksia hyvin täyttävä jousimies 
onnistuu tänäkin alkutalvena saavutuksis-
saan. Marjat ovat pakkasessa ennen aiko-
jaan, sienet kuivatettu, ja hedelmistä tehty 
sosetta joka lahjapakettiin. Jousimies-mies 
palaa metsästysretkeltä saalinsa kanssa, jota 
ei muiden kanssa jaa. Eikä kannatakaan. Tä-
mä voikin olla Se kestävä juttu.  
 
Kauris: 
Älä liioittele. Saat ihan tarpeeksi myötätun-
toa, kunhan vain pysyttelet asian ytimessä. 
Kyllä kaikki asiat löytävät oikean paikkansa, 
ja arvonsa, vaikka koko maailma nyt tuntuu 
romahtavan päällesi. Ja vaikka oletkin kova-
päinen, onnesi on olla hyvän tuulinen. Koita 
olla unohtamatta ystäviäsi. Niitä oikeita ystä-

viäsi. Uudet tuttavat voisit nyt jättää hieman 
vähemmälle huomiolle. 
 
Vesimies: 
Hah hah haa. Hauska vesimies se senkun 
jaksaa naurattaa. Onkohan se kuitenkin vain 
naamion taakse piiloutumista? Ehkä se on 
tämän hetken tarkoitus, eikä siitä huolta 
kannata kantaa. Asiat saavat aina oman jär-
jestyksen vesimiehen maailmassa, ja vaikka 
se onkin muiden silmissä sotkua, vesimies 
tietää tarkkaan miten hän siellä suunnistaa. 
Rakkausrintamalla ihanan rauhallista. Ker-
rankin näin päin. 
 
Kalat: 
Kalalla on kovia koettelemuksia, eikä niistä 
näytä tulevan loppua. Olisi tarvetta levolle, 
vaikka töissä kiire hoputtaisikin. Yoga-kurssi 
voisi olla suora ja nopea ratkaisu pikaisen 
rauhan löytymiselle. Ja siitä on hyötyä myös 
tulevalle. Aamuinen lihasten venytys antaisi 
jo hieman puhtia, ja kunnon aamiainen kii-
reisen kahvin sijasta lisäenergiaa. Kalojen on 
vältettävä asianajajia, ja verovelkoja aina 
ensi maaliskuuhun saakka. Sitten helpottaa. 
 
Vitsejä 
 
- Mitä on neljä kertaa kuus? 
- Kerran viikossa. 

---------- 
- Olet junan kuljettaja ja ensimmäisessä 
vaunussa on 8-vuotiaita ihmisiä, toisessa 16-
vuotiaita ihmisiä ja kolmannessa 32-vuotiaita 
ihmisiä. Kuinka vanha on junan kuljettaja? 
- Niin vanha kuin sinä olet. 

---------- 
 - Oli kerran kolme miestä. Ne tekivät erään 
työn kahdessa tunnissa. Monessako tunnissa 
kuusi miestä tekee saman työn? 
- Eihän ne sitä työtä tee, kun ne kolme 
miestä teki sen jo. 

---------- 
 - Oli kerran mies, joka kuljetti kahdeksaa 
hullua kärryillä. Pahassa mutkassa yksi puto-
si. Montako jäi jäljelle? 
- Seitsemän. 
- Oikein. Seuraavassa mutkassa putosi taas 
yksi ja seuraavassa yksi. Oletko vielä kärryil-
lä? 
(Tavallisesti toveri vastaa: "Olen" ja on siis 
yksi hulluista...) 

---------- 
 - Oli silta, joka kesti 100 kiloa. Erään mie-
hen piti mennä sillan yli. Hän painoi 99 kiloa 
vaatteineen ja hänellä oli kaksi kilon kulta-
harkkoa. Miten mies pääsi toiselle puolelle? 
- Heitteli kultaharkkoja vuorotellen ilmassa. 

---------- 
 - Paljonko on 0 : 0? 
- 0 : 0 = 13,5. Voit tarkistaa tuloksen seu-
raavalla kokeella. Kerro luku takaperin: 13,5 
x 0 = 0. 

---------- 
 - Paljonko on kuusi plus kuusi? 
- Kaksi kuusta. 

---------- 
 - Paljonko on kymmenen miinus yhdeksän? 
- Peukalo. 

---------- 
 - Paljonko on viisi plus neljä? 
- Kymmenen. 
- Kymmenenkö? 

- Niin, laskutuslisän kanssa. 
---------- 

Petri painaa 37 kiloa, Jukka painaa 40 kiloa. 
Kuka on Matti? 

---------- 
 - Rouva Möttönen oli matkalla Hölmölään. 
Häntä vastaan tuli 9 rouvaa, jokaisella 9 säk-
kiä ja jokaisessa säkissä oli 9 kissaa. Monta-
ko säkkiä, kissaa ja ihmistä oli matkalla Höl-
mölään? 
- Yksi, rouva Möttönen. 

---------- 
- Voiko ihminen pettää henkilön, joka luottaa 
häneen? 
- Miten voisi pettää jonkun, joka ei luota? 

---------- 
 - Voiko pimeässä nauraa? 
- Ei tietenkään. Eihän voi osaa nauraa. 

---------- 
 - Voiko pistoolilla ampua maalitauluun? 
- Ei voi, täytyy olla myös panoksia. 

---------- 
 - Voiko Suomen lain mukaan mennä naimi-
siin oman leskensä sisaren kanssa? 
- Ei kuollut voi mennä naimisiin. 

---------- 
 - Voiko Suomen lain mukaan leski mennä 
naimisiin miehensä vaimon kanssa? 
- Et voi mennä naimisiin itsesi kanssa. 

---------- 
 - Yksi mies meni marjaan, miksei toinen? 
- Koska ei mahtunut. 
 
Palveluhakemisto 
 
Vuokralle tarjotaan 
Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren 
rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua 
kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapii-
rissä.  
Ajalla 1.4. – 31.10.2007. (Vuokraus myös ly-
hyemmäksi ajaksi sopii). 
Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö, 
makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta. 
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 tapaami-
sesta (kännykkä: 6972-649143) 
Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi 
 
Fysioterapeutti Päivi Voutilainen 
Melina Merkouri 33, Sikies 
(Bussipysäkki Foka, Bussi 28) 
Puh. 2310–206096 
Seuramme jäsenet saavat alennuksen. 
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.  
 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy hel-
mikuussa 2008. Toimitus odottaa jälleen 
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja 
tiedotteeseen.  

mailto:panagoudis@yahoo.gr
mailto:andreasdimitriadis1071@yahoo.gr
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Tapahtumakalenteri 
 
1.12 Adventtijumalanpalvelus Thessalonikissa 

lauantaina 1. joulukuuta 2007 klo 18.00 Paikka: Vapaa 
Evankelinen kirkko (Evankeliki Ekklisia Eleftera) Osoite: A. 
Fleming 44-46 , (Ippokratio sairaalan alapuolella) Puh. 
2310 816510  

2.12 Ensimmäinen adventtisunnuntai 
Adventti (lat. adventus Domini, "Herran saapuminen / tu-
leminen") tarkoittaa kirkkovuoden ensimmäisiä viikkoja 
joulun edellä. Kirkkovuosi alkaa ensimmäisestä adventti-
sunnuntaista. Adventtisunnuntait ovat neljä joulua edeltä-
vää sunnuntaita. Adventtia edeltää edellisen kirkkovuoden 
viimeinen sunnuntai eli tuomiosunnuntai. Ensimmäisestä 
adventtisunnuntaista alkaa paasto eli valmistautuminen 
kirkolliseen juhlakauteen. Siksi sekä adventtiaikana että 
pääsiäistä edeltävänä aikana liturginen väri kirkoissa on 
yleensä violetti. Adventtiaikaa seuraa 12 päivää kestävä 
jouluaika (joulupäivästä loppiaiseen). Adventti tarkoittaa 
herran saapumista ja sanotaan että adventtiaika valmis-
taa meitä jouluun. Keskiajan lopulla läntiseen kristikun-
taan tuli käytäntö, jonka mukaan kirkkovuosi alkaa aina 
ensimmäisestä adventtisunnuntaista, joka on aikaisintaan 
27. marraskuuta ja viimeistään 3. joulukuuta. Adventti-
sunnuntait ovat kaikki neljä sunnuntaita, jotka ovat ennen 
joulua. Ennen vanhaan ensimmäisen adventtisunnuntain 
jälkeisenä maanantaina, alkoi jouluaattoon saakka ulottu-
va paasto, jota kutsuttiin adventtipaastoksi. Jotkut kutsui-
vat sitä myös pieneksi paastoksi, ettei kukaan sekoita sitä 
pääsiäistä edeltävään suureen paastoon. Paasto järjeste-
tään, koska halutaan valmistautua kirkolliseen juhlakau-
teen. Tämän takia sekä adventtiaikana että ennen pääsi-
äistä liturginen väri kirkoissa on yleensä violetti. Adventti-
ajan jälkeen tulee 12 päivän kestävä jouluaika, joka kes-
tää joulupäivästä loppiaiseen.  
Ensimmäinen adventtisunnuntai, nöyrtymisen adventti 
(Adventus humiliationis) on yksi suosituimmista juhlapy-
histä. Perinteen mukaan evankeliumina on palmusunnun-
taihin kuuluva kertomus Jeesuksesta, joka ratsastaa aasil-
la Jerusalemiin. Siten adventti liittyy palmusunnuntain ja 
pääsiäisen tapahtumiin. Ajan kuluessa ensimmäisestä ad-
venttisunnuntaista on tullut ilonjuhla, johon kuuluu tärkeä 
sävellys Hoosianna-hymni. Hymnin sävelsi saksalainen 
Vogler 1700-luvun lopulla ja se esitettiin suomessa ensim-
mäistä kertaa vuonna 1807. Hoosianna! – huudahdus on 
oikeastaan rukous joka tarkoittaa ”oi auta, pelasta!”, mut-
ta jo ennen Jeesusta sitä pidettiin yleisenä juhlahuutona 
ja riemunilmauksena. Suomen evankelis-luterilainen Kirk-
kovuosi alkaa ensimmäisestä adventista. 

6.12. Suomen itsenäisyyspäivä – Suomi 90. 
Tänä vuonna Suomi juhlii itsenäisyyden 90-vuotis juhla-
vuotta. Koko vuosi on ollut täynnä erilaisia tapahtumia. It-
senäisyyspäivän juhlallisuuksiin kuuluvat sotilaalliset pa-
raatit, sankarivainajien kunnioittaminen sekä mm. Suo-
men tasavallan presidentin järjestämä juhlavastaanotto 
presidentinlinnassa. Myös maamme ulkomaanedustustot 
järjestävät vastaavat vastaanotot. 

9.12 Seuran pikkujoulut 
Tavernassa 1901, klo 19.30, Katouni 9, Thessaloniki 
(Ladadika), puh. 2310 553141 
 
Toinen adventtisunnuntai 
Toisen adventtisunnuntain, kunnian adventti (Adventus 
glorificationis), aiheena on Kristuksen tuleminen kunnias-
saan aikojen lopulla (eli siis toinen tuleminen). 

16.12 Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlat 
Suomi-koulun tiloissa, alkaen klo. 18.00. 
 
 

Kolmas adventtisunnuntai 
Kolmantena adventtisunnuntaina, hengen adventtina (Ad-
ventus spiritualis), puhutaan Johannes Kastajasta ja hä-
nen kehotuksestansa katumukseen ja parannukseen. 

22.12 Talvipäivänseisaus 
Talvipäivänseisaus on hetki, jolloin aurinko on pohjoisella 
pallonpuoliskolla katsottuna alimmillaan taivaalla etelässä 
ollessaan. Se on siis myös vuoden lyhin päivä. Talvipäi-
vänseisaus ajoittuu aikavälille 20.–22. joulukuuta. Napa-
piirin pohjoispuolella aurinko ei nouse lainkaan. Kristilli-
sessä tarustossa talvipäivänseisaus on omistettu apostoli 
Tuomaalle; kuten Tuomaan usko oli heikoin, myös hänen 
päivänään auringonvalo on kaikkein lyhin. 

23.12 Neljäs adventtisunnuntai 
Neljäs adventtisunnuntai, pyhä adventti (Adventus sancti-
ficationis), on niin kuin monilla muilla kirkoilla, omistettu 
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuodesta 2000 
alkaen Marialle, Herran äidille, jotta se erottuisi selkeäm-
min kolmannesta adventista. 

25.12 Joulupäivä 
Joulu on vuosittainen 25. joulukuuta vietettävä juhla, jota 
on länsimaissa vietetty perinteisesti kristinuskoon liittyvä-
nä juhlana Jeesuksen syntymän kunniaksi. Ennen kristin-
uskoa on talvipäivänseisauksen aikoihin vietetty sydäntal-
ven juhlaa. Suomen kielen sana joulu on skandinaavinen 
lainasana ja tulee alun perin talvipäivänseisaus-juhlan ni-
mestä. Useimmat kristityt viettävät joulua Raamatun Uu-
dessa testamentissa esiintyvän kristinuskon Jumalan po-
jan Jeesuksen syntymäjuhlana. 

26.12 Tapaninpäivä 
Tapaninpäivä eli toinen joulupäivä on ensimmäisen mart-
tyyrin Stefanoksen ja hänen myötään kaikkien marttyyri-
en muistopäivä. Tapaninpäivän perinteisiin kuuluu tapa-
ninajelu, mieluiten hevosella. Etelä-Pohjanmaalla Kyröjo-
en varrella nuoret miehet vierailivat tapanina tyttöjen luo-
na ja pyysivät "sylin tapaninlankaa". Mieluisille pojille tytöt 
antoivat pitkän säikeen kehräämäänsä rihmaa tai lankake-
rän. Nykyperinnettä ovat muun muassa tapanintanssit 
tanssiravintoloissa. 

28.12. Viattomien lasten päivä 
Viattomien lasten päivä on kristinuskossa juhlapäivä, jota 
vietetään niiden lasten muistoksi, jotka kuningas Herodes 
kristillisen taruston mukaan tappoi. Päivää vietetään 
useimmissa kristillisissä maissa 28. joulukuuta. Espanjas-
sa ja Latinalaisessa Amerikassa kyseisenä päivänä on ta-
pana tehdä piloja muiden maiden aprillipäivän tapaan. 

31.12. VIIMEINEN PÄIVÄ LUOVUTTAA SEURAN JOHTO-
KUNNALLE ALOITTEITA HELMIKUUN YLEISKO-
KOUKSEEN 

2008 
1.1. Uudenvuodenpäivä 

Uudenvuodenpäivä on juhlapäivä, jota vietetään 1. tam-
mikuuta eli vuoden ensimmäisenä vuorokautena. Päivää 
edeltää 31. joulukuuta vietettävä uudenvuodenaatto. Uu-
denvuodenpäivä on Suomessa ja useissa muissa valtioissa 
vapaapäivä. Suomessa uudenvuodenpäivään kuuluu pre-
sidentin pitämä uudenvuodenpuhe. 

4.1. Maailman pistekirjoituspäivä 
Ranskalainen Louis Braille kehitti pistekirjoitusjärjestel-
män 1820-luvulla, minkä jälkeen se on otettu käyttöön 
ympäri maailmaa näkövammaisten keskuudessa. Pistekir-
joitus merkitsee näkövammaisille ja kuurosokeille luku- ja 
kirjoitustaitoa.  
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6.1. Loppiainen 
Loppiainen (myös teofania tai epifania) on kristinuskossa 
juhla, joka päättää joulun pyhät. Loppiaisperinne on pe-
räisin todennäköisesti 100-luvulta eaa. ja se on luultavasti 
joulua vanhempi kristillinen juhla. Loppiaista vietetään 
tammikuun 6. päivänä (Suomessa vuosina 1973–1991 
kuitenkin aina lauantaina aikaisintaan 6. ja viimeistään 
12. tammikuuta), ja kristillisissä kirkoissa se on Vapahta-
jan kasteen juhla, jota nimitetään myös Jumalan ilmesty-
misen juhlaksi. Raamatun mukaan Jumala ilmestyi kolmi-
yhteisenä Jeesuksen kasteen yhteydessä, jossa Jeesusta 
kastettaessa (Poika) taivaasta kuului ääni "Tämä on mi-
nun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt" (Isä) ja 
Pyhä Henki ilmestyi kyyhkysen muodossa. Juhlalla on 
myös nimi epifania, valon juhla eli oikean uskon ja tiedon 
valkeuden antamista ihmisille. Teofanian karjalankielinen 
nimitys on Vieristä, sanasta risti, koska silloin ortodoksi-
sessa kirkossa toimitetaan niin sanottu suuri vedenpyhitys 
upottamalla risti kolme kertaa veteen ja rukoilemalla, että 
Pyhä Henki pyhittäisi veden. Tämä vihkiminen tapahtuu 
yleensä joen tai järven rannalla, mikäli siihen on mahdolli-
suus. Vedenpyhitys on muistutus Jeesuksen kasteesta. 
Teofania on yksi ortodoksisen kirkon 12 suuresta juhlasta 
ja se on pääsiäisen ja joulun ohella vanhin kristillisistä 
juhlista.  

12.1 Thessalonikin Suomi-koulun kevätlukukausi alkaa 

18.1 1. rukouspäivä 
Kirkossamme vietetään erityisiä rukouspäiviä neljä kertaa 
vuodessa. Tämä on vanha keskiaikainen perinne. Tasaval-
lan presidentti lähestyy vuosittain seurakuntia julistuksel-
la, jossa hän pohtii yhteistä vastuuta ja lähimmäisyyttä. 
Rukouspäivän julistus on sävyltään tiukka ja kantaa otta-
va; Jeesuksen sanat evankeliumissa ovat vakavuudessaan 
lähes tyrmäävät. Ellei ole aiemmin huomannut tarvetta 
katumukseen ja rukoukseen, niin tämän Jeesuksen puhut-
telun edessä on pakko. 

19.1 Pyhän Henrikin muistopäivä 
Pelastushistoriallisen kirkkovuoden eli ns. Herran vuoden 
juhlien rinnalle kehittyi jo varhain kirkollisten muistopäivi-
en kalenteri (sanctorale). Sen yhteydessä muisteltiin Raa-
matun ja kirkon historian henkilöitä sekä merkittäviksi 
koettuja tapahtumia. Uskonpuhdistus karsi suurimman 
osan muistopäiväkalenteriin sisältyvistä pyhimysjuhlista. 
Kirkon historian merkkihenkilöiden muistelemista ei kui-
tenkaan tyystin hylätty. Apostolien ja evankelistojen päi-
vät säilyivät kirkollisessa kalenterissamme vuoteen 1772. 
Pyhimysjuhlista merkittävin oli Pyhän Henrikin muistopäi-
vä. Senkin viettäminen jatkui vielä uskonpuhdistuksen jäl-
keen. Piispa Henrik kärsi marttyyrikuoleman perimätiedon 
mukaan Köyliössä v. 1156.  

27.1 Vainojen urien muistopäivä 
Euroopan parlamentti antoi vuonna 1995 suosituksen 
yleiseurooppalaisesta käytännöstä, jonka mukaisesti jo-
kaisessa EU:n jäsenmaassa tulee viettää holocaustin 
muistopäivää. Laajaa eurooppalaista tapaa noudattaen on 
Suomessakin valtioneuvoston kanslian päätöksellä vietetty 
muistopäivää vuodesta 2002 alkaen. Muistopäivän ajan-
kohta vaihtelee jonkin verran maittain. Suomessa muisto-
päivän ajankohtana noudatettava tammikuun 27. päivä ei 
ole sattumanvaraisesti valittu. Se on Auschwitzin kuole-
manleirin vapauttamisen vuosipäivä. 
 
Kynttilänpäivä  
Nimitys kynttilänpäivä juontaa siitä keskiaikaisesta tavas-
ta, että tänä sunnuntaina vihittiin vuoden aikana kirkossa 
käytettävät kynttilät. Juhlan raamatullisena aiheena on 
Jeesus-lapsen tuominen temppeliin ja jumalallinen kirk-
kaus, joka hänessä tuli maailmaan ja ilmestyi meille. Siu-
natessaan lasta ja hänen vanhempiaan vanha Simeon 
ylistää Jumalaa pelastuksesta, jonka hän on valmistanut 

kaikille kansoille, ja valosta, jonka hän on antanut loistaa 
kansalleen Israelille. Kynttilänpäivä on kirkkovuoden päi-
vä, jota vietetään alkujaan 40 päivää joulusta, siis 2. hel-
mikuuta sen muistoksi, että Jeesus vietiin 40 päivän ikäi-
senä temppeliin ja Simeon siunasi hänet (Luuk. 2: 22-33). 
Suomessa kynttilänpäivää vietetään kuitenkin helmikuun 
ensimmäisenä sunnuntaina, tai jos se on laskiaissunnun-
tai, viikkoa aikaisemmin. Nimitys tulee siitä, että keskiajal-
la kynttilänpäivänä vihittiin vuoden aikana kirkossa käy-
tettävät kynttilät. 

1/2008 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran keilailukilpailu. 
Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

3.2 Laskiaissunnuntai 
Laskiainen on kristillisen kirkkovuoden juhla, jota viete-
tään 40 päivää ennen pääsiäistä. Siihen kuuluu lähinnä 
kaksi merkkipäivää, laskiaissunnuntai sekä kaksi päivää 
myöhemmin oleva laskiaistiistai. Laskiaisen jälkeen "las-
keudutaan" suureen paastoon, joka loppuu vasta pääsiäi-
senä - sana laskiainen ei siis tule mäenlaskusta, vaan 
paastoon laskeutumisesta. 
Laskiainen on iloinen, jopa riehakas juhla, koska laskiais-
tiistain jälkeen seuraavana tuhkakeskiviikkona ja paaston 
aikana riemu ja juhlinta vaihtuvat mietiskelyyn ja rukouk-
seen. Ortodoksisessa perinteessä paaston pituuden las-
kentatavasta johtuen laskiaistiistain vastine on edellisenä 
sunnuntaina vietetty sovintosunnuntai. 

5.2 Runeberginpäivä 
Suomenruotsalaisen runoilijan Johan Ludvig Runebergin 
(1804–1877) syntymäpäivää alettiin juhlia runoilijan täyt-
täessä 50 vuotta. Nykyään Runebergin päivä on liputus-
päivä ja silloin on tapana syödä Runebergin torttuja. 

6.2 Saamelaisten kansallispäivä. 
Saamelaisten kansallispäiväksi on valittu 6. helmikuuta, 
sillä tuona päivänä vuonna 1917 aloittivat pohjoismaiden 
saamelaiset rajat ylittävän yhteistyön. Yhteistyöstä pää-
tettiin Norjan Trondheimin saamelaiskokouksessa, ensim-
mäisessä laatuaan. Katsotaan, että saamelaisten poliitti-
nen itsetietoisuus syntyi tuohon aikaan. Virikkeenä oli 
maailmalla leviävä kansallisuusaate. Saamelaiset pyrkivät 
ensi sijassa säilyttämään mahdollisuuden elinkeinoihinsa. 

 Tuhkakeskiviikko 
Tuhkakeskiviikko (lat. dies cinerum) on läntisen kristikun-
nan kirkkovuodessa juhla, joka aloittaa pääsiäistä edeltä-
vän 40 päivän paastonajan. Tuhkakeskiviikko on kirkko-
vuodessa laskiaissunnuntaita seuraava keskiviikko, joka 
samalla lopettaa paastoa edeltävän karnevaali- tai laski-
aisajan. Paastonaika jatkuu tuhkakeskiviikosta pääsiäis-
lauantaihin. Tuhkakeskiviikon ja pääsiäislauantain väliin 
jää, nämä päivät mukaan luettuina, 46 päivää, mutta 
paastopäivien lukumääräksi tulee 40, koska paastonajan 
sunnuntait ja palmusunnuntai eivät ole paastopäiviä. Tuh-
kakeskiviikko on saanut nimensä lännen kirkossa 1000-lu-
vulla alkaneesta tavasta, jonka mukaan kristityt sirotteli-
vat paastonajan aluksi ylleen tuhkaa katumuksen ja pa-
rannuksen merkiksi. 

11.2 Kansallinen hätäkeskuspäivä (112) 

28.2 Kalevalan päivä 
Kalevalan käsikirjoitus oli valmiina alkuvuodesta 1835. 
Esipuheensa Elias Lönnrot päiväsi 28. helmikuuta 1835. 
Päivää vietetään nykyisin Kalevalan ja suomalaisen kult-
tuurin päivänä. Runoaineiston yhä karttuessa Lönnrot al-
koi työstää Kalevalasta uutta, laajempaa versiota. Tämä 
vuonna 1849 ilmestynyt Kalevala on se, jota suomalaiset 
ovat tottuneet kansalliseepoksenaan lukemaan. 
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kokous. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan virallisella ko-
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	Aika erikoinen kysymys, kun mittarissa on kohta 62 vuotta. Olen työskennellyt Lausteen poikakodissa, tuomioistuimissa, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntasihteerinä, HYKSin sairaalahallituksen sihteerinä, Lääkintöhallituksen toimistopäällikkönä, osastopäällikkönä, ylijohtajana, Sosiaali- ja terveyshallituksen ylijohtajana, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylijohtajana ja nyt Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana.
	Ulkomaalaisviraston nimi muuttuu Maahanmuuttovirastoksi 1.1.2008. Tehtäväkenttänä säilyvät turvapaikka-, oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat. Uutuutena virasto saa hoidettavakseen työministeriön entisen maahanmuuttokirjaston.
	Presidentti Urho Kekkonen 1970 luvun loppupuolelta. Kaikki Kekkosen aikalaiset muistanevat, että hän oli kansalaisten mielissä kaikkivoipa. Ensikontaktini häneen HYKSissä työskennellessäni havahdutti minut siihen, että olin tekemisissä ihmisen kanssa, joka oli "vanha väsynyt mies".
	Myös viraston yhteystiedot vaihtuvat. Uudet internetsivut avataan osoitteessa www.migri.fi, sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@migri.fi, ja puhelimitse viraston väen saa jatkossa kiinni soittamalla vaihteeseen +358 71 8730431.
	Azerbaidjanin presidentti Haidar Aliev, jonka kanssa jouduin ETYJin, OSCEn ja Euroopan Neuvoston vaalitarkkailudelegaation puheenjohtajana neuvottelemaan parlamenttivaalien järjestämisestä ja toteamaan vaalien jälkeen hänelle, että vaalit on uusittava tietyillä alueilla, sillä muutoin emme voi hyväksyä niitä ja suositella maan ottamista Euroopan Neuvoston jäseneksi. Sodat ja taistelut nähnyt entinen Neuvostoliiton keskuskomitean jäsen kenraali totesi, ettei hän halua enää nähdä yhtään verenvuodatusta vaan haluaa toimia kansallisen yhtenäisyyden puolesta. Hän uusi vaalit parin kuukauden kuluttua vaatimillamme alueilla. Hänestä jäi se vaikutelma, että hän uskoi aidosti ajavansa demokratian edistämistä. Ympärillä olevat eivät ehkä kaikki olleet samalla tasolla, mikä sittemmin näkyikin Presidentti Alievin kuoltua maan poliittisessa tilanteessa.
	4. Mikä tähänastisista työpaikoistanne on ollut teille mieluisin ja miksi?
	Haastateltavana Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen
	Kulloinenkin työ. Olen työhön uppoutuvaa tyyppiä. Olen saanut työskennellä sellaisten asioitten parissa ja edistämiseksi, joihin aidosti uskon.
	Tiedotteen toimittaja tapasi Helsingin apulaiskaupunginjohtajan Paula Kokkosen syyskuussa, Ulkosuomalaisparlamentin edustajille järjestetyllä Helsingin kaupungin vastaanotolla. Paula Kokkonen lupasi antaa tiedotteelle haastattelun, joka tässä nyt julkaistaan.
	5. Miksi siirryitte kunnallishallinnosta kansanedustajaksi ja sieltä taas kunnallishallintoon?
	Kansanedustajaksi ei voi siirtyä. Siihen tehtävään valitaan. Kun on lähtenyt politiikkaan, on mielestäni luonollista kokeilla kantavatko siivet seuraavalle oksalle. Minut valittiin ensimmäisellä yrittämällä valtuustoon ja ensimmäisellä yrittämällä Eduskuntaan. Palasin Eduskunnasta vanhaan virkaani, kun kansa päätti olla uusimatta valtakirjaani. Kun apulaiskaupunginjohtajan virka avautui, ilmoittauduin halukkaaksi, kylläkin vähän miettien onko viisasta lähteä kasvavan ja lisää tehtäviä ja valtuuksia saavan valtion viraston päällikön paikalta kunnallishallintoon riepoteltavaksi. Tulin valituksi ja teen täällä parhaani.
	1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin Suomea olette kotoisin?
	Olen koulutukseltani juristi ja varatuomari. Olen syntynyt Turussa siirtokarjalaisen isän ja Helsingissä syntyneen äidin jälkeläisenä. Nyt olen kotoisin Helsingistä, jossa olen asunut vuodesta 1971 lähtien.
	10. Moni poliitikko on kirjoittanut kirjan, onko teillä tällaisia aikeita? Mistä kirja mahdollisesti kertoisi?
	Ei ole aikeita, ei ole aikaa, kysytty kyllä on.
	2. Miten päädyitte politiikkaan ja missä toimissa olette palvelleet?
	11. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko teillä ollut aikaa tutustua Suomi-yhteisöjen ja -koulujen toimintaan työmatkoillanne?
	Siksi, että siihen aikaan keskusteltiin kovasti siitä, että politiikkaan pitäisi saada lisää naisia. Innostin toisia lähtemään ja lopulta he kannustivatkin minua. Olin kovin työsidonnainen vanhapiika ja saatoin uhrata kaiken aikani yhteiskunnallisille asioille perheen siitä kärsimättä. Olen toiminut kaupunginvaltuutettuna, ympäristölautakunnan puheenjohtajana, Helsingin teatterisäätiön edustajiston jäsenenä ja puheenjohtajana.
	6. Miten luonnehtisitte itseänne kansanedustajana? Aioitteko vielä lähteä kansanedustajaehdokkaaksi?
	10. Milloin olette onnellinen?
	Valitettavasti ei ole ollut aikaa tutustua kouluihin. Olen kerran aikojen alussa ollut itsenäisyyspäivänä New Yorkissa ja silloin osallistunut Suomi seuran itsenäisyyspäiväjuhlaan.
	Hyvien ystävien seurassa, usein hyvää ruokaa nauttien.
	Tiedotteen toimitus kiittää lähetystöneuvos Mika Ruotsalaista haastattelusta ja toivottaa hänelle menestystä työssään!
	12. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mieluiten loman Suomessa vai ulkomailla ja onko teillä suosikkilomakohdetta?
	Haastateltavana lähetystöneuvos Mika Ruotsalainen
	Suomi 90 - juhlavuosi
	(www.suomi90.fi) 
	Suosikkilomakohteeni on Turun saaristo, jossa sukuloimme maailman upeimmissa maisemissa. Ulkomailla ei ole suosikkilomakohdetta. Olen matkustanut sekä yksityisesti, että työtehtävissä paljon eri puolilla maailmaa. Upeita ja unohtumattomia paikkoja löytyy kaikkialta.
	Iloinen vartti itsenäiselle Suomelle TV-Finlandissa ja netissä
	Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2007 vietetään koko kansan juhlahetkeä klo 12.00. Iloinen Vartti Itsenäiselle Suomelle –tapahtuma antaa suomalaisille ja Suomen ystäville yhteisen kokemuksen itsenäisyyden juhlinnasta. Vartti toteutetaan yhteistyössä Yleisradion kanssa.
	4. Oletteko työskennelleet muualla ennen ulkoministeriötä? Missä?
	13. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin syvimmin? Miksi?
	Ennen ulkoministeriötä olen työskennellyt kesätöissä ja opintojen ohessa lähinnä erilaisissa myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Varsinainen ammatillinen urani on keskittynyt ulkoministeriöön.
	Ehkä matka Tiibetiin ja Lhasaan. Luulen, että siellä vähän valaistuin.
	Iloinen Vartti poikkeaa perinteisestä itsenäisyyspäivän vietosta – se on enemmänkin riemukas kuin harras tapahtuma. Juhlahetkeä vietetään siinä ympäristössä, missä ihmiset elävät arkeaan: koulussa, työpaikalla, kodissa, vanhainkodissa, päiväkodissa, sairaaloissa, autossa, kadulla, kaupassa, torilla.
	14. Miksi teillä ei ole henkilökohtaisia Internetsivuja?
	5. Onko teillä perhettä ja onko se mukana täällä Kreikassa?
	Miksi pitäisi olla? Työni luonne ei ole ensisijaisesti julkisuuteen suuntautuvaa eikä minun tarvitse markkinoida tuotetta Paula Kokkonen.
	Minulla ei ole perhettä.
	6. Millainen kuva teillä oli Kreikasta ennen tänne töihin tuloa, entä nyt muutaman kuukauden täällä olon jälkeen?
	Iloiseen Varttiin kuuluu joitain yhteisiä elementtejä, kuten onnittelulaulu Suomelle. Lisäksi toivotaan, että yhteisöissä järjestetään vartin jälkeen omaa ohjelmaa – mitä tahansa yhdessä tehtyä, itsenäisen Suomen juhlistamiseen sopivaa. 
	15. Milloin olette onnellinen?
	Kuva Kreikasta oli hyvin myönteinen. Olin vieraillut Ateenassa kerran aikaisemmin turistina. Myönteinen kuva Kreikasta on ensimmäisten kuukausien aikana vahvistunut. Työskentely ja eläminen täällä on kaikin puolin mieluisaa. Kreikka tarjoaa myös vapaa-ajalla runsaasti mahdollisuuksia.
	Kun menen kotiin ja suljen ulko-oven selkäni takana, kauas jää muu maailma.
	Tiedotteen toimitus kiittää apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkosta haastattelusta ja toivottaa hänelle menestystä myös jatkoon!
	Iloinen Vartti näkyy 5.12. TV Finlandissa samanaikaisesti kuin TV1:ssä eli klo 12.00 - 12.15.
	Ohjelma tulee streamattuna YLEn nettisivujen kautta nähtäväksi reaaliaikaisena ja on sen jälkeen jakelussa YLE Areenan kautta.
	7. Miten Kreikan kieli sujuu ja onko teillä ollut aikaa tutustua Kreikan kulttuuriin ennen tänne tuloa?
	TV Finland näkyy Euroopan alueella. Satelliittivastaanoton, maksullisen ohjelmakortin hankkineita, katsojia on noin 2 000 eri puolilla Eurooppaa.  Suur-Tukholman alueella TV Finland näkyy maksutta, ja eri puolilla Ruotsissa on kaapeliyhtiöasiakkaita, joiden määrästä YLEllä ei ole tietoa.
	Ateenan suurlähetystössä aloitti toimensa elokuussa uusi lähetystöneuvos Mika Ruotsalainen. Tiedotteen toimitus päätti heti tuoreeltaan haastatella uutta tulokasta.
	Valitettavasti en vielä osaa kreikkaa, vaikka ostinkin ennen tänne tuloani alkeisopintojen kirjan. Tarkoitukseni on aloittaa kielen opiskelu rauhalliseen tahtiin lähiaikoina. Ateenassa tosin tuntuu nykyisin selviävän varsin hyvin englannin kielellä. Kreikan historiaan ja kulttuuriin yritin jonkin verran perehtyä kirjallisuuden kautta ennen komennukseni alkua.
	1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin Suomea olette kotoisin?
	Lähempänä ajankohtaa myös TV Finlandin nettisivuille tulee tietoa Iloisesta vartista. 
	Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Pääaineenani oli poliittinen historia, jonka ohessa opiskelin mm. valtio-oppia ja kansantaloustiedettä. Syntyisin olen Helsingistä, mutta syvemmät juureni ovat Itä-Suomessa Savossa ja Pohjois-Karjalassa, josta vanhempani ovat kotoisin.
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	8. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mieluiten loman Suomessa vai ulkomailla ja onko teillä suosikkilomakohdetta?
	Ulkomailta suuntaa mielellään lomalla Suomeen, mutta ulkomaillakin tulee matkusteltua. Hyviä muistoja on vaikkapa Prahasta, Sevillasta ja Buenos Airesista. Kaikkiaan mittariin on kertynyt reilut 40 maata. Lähivuosina moni matka luonnollisesti kohdistuu Kreikan eri osiin ja lähialueille.
	Ole Norrback uuden Pohjoismaisen rajaestefoorumin johtoon 
	2. Miten päädyitte ulkoministeriöön töihin, missä viroissa ja asemamaissa olette palvelleet?
	(Helsingin Sanomat 30.10.2007)
	Ulkoministeriöön päädyin töihin kahden harjoittelurupeaman jälkeen Suomen suurlähetystöissä Damaskoksessa ja Tunisissa. Harjoittelun suuntaus vei minut myös ensimmäiselle varsinaiselle postilleni arabimaihin. Ennen Ateenaa palvelin kakkosvirkamiehenä Saudi-Arabiassa Riadissa.
	9. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin syvimmin? Miksi?
	Eräs hienoimpia matkakokemuksiani oli matkustaa maitse Istanbulista Kairoon. Matkalla tulivat tutuiksi: Turkki, Syyria, Libanon, Jordania, Israel ja Egypti. Ihmiskunnan historian ja kulttuurin perimästä suuri siivu sijoittuu näihin maihin. Samalla Lähi-idän monet ajankohtaiset konfliktit luovat oman voimakkaan taustavärinsä, minkä alueella matkustava pian huomaa.
	3. Millainen on ns. normaalipäivä työpaikallanne?
	Työnkuva ja työpäivät vaihtelevat laidasta laitaan, mikä on tämän työn suurin rikkaus. EU-asioiden ja Kreikan ulkopolitiikan seuranta ovat nykyisessä tehtävässäni tärkeitä. Samalla vastaan mm. suurlähetystön valmiussuunnittelusta ja erilaisista hallinnollisista asioista.  
	Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti tiistaina perustaa uuden rajaestefoorumin helpottamaan kansalaisten arkielämää maiden välillä, pääministeri Matti Vanhanen kertoi Oslossa. Foorumin johtoon nousee Suomes-
	Suomea kokouksessa edustivat sisäasiainministeri Anne Holmlund sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors.
	ta suurlähettiläs Ole Norrback yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin Halldór Ásgrímssonin kanssa.
	(europa.eu.int)
	Suomi painotti, että jäsenvaltiot ovat pystyneet toimeenpanemaan lyhyellä aikavälillä erittäin merkittäviä muutoksia käytäntöihinsä ja lainsäädäntöönsä. Schengen-arviointi on kuitenkin luonteeltaan jatkuvaa. Jokaisessa jäsenvaltiossa löytyy aina parantamisen varaa. 
	EU-johtajat sopuun uudistussopimuksesta
	Foorumin perustamisen toivotaan käynnistävän uudelleen pitkään pysähdyksissä olleen työn esteiden purkamiseksi. Tavoitteena on ihmisten valinnanvapauden, liikkuvuuden ja yrittäjyyden edellytysten parantaminen. Sen puolestaan uskotaan lisäävän Pohjolan kansainvälistä kilpailukykyä.
	(Helsingin Sanomat 19.10.2007)
	EU-maat pääsivät sopuun EU:n uudistussopimuksesta Lissabonin huippukokouksessa vähän ennen kello neljää perjantaiaamuna Suomen aikaa. Uuden sopimuksen on määrä tehostaa unionin toimintaa.
	Suomi korosti, että on kaikkien Schengen valtioiden vastuulla, että myös jatkossa Schengenin säännöstön mukaiset korvaavat toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman korkeatasoisesti. Suomen mielestä on myös tärkeää, että Schengenin arviointijärjestelmää kehitetään. 
	Muuttaminen pohjoismaista toiseen, ja työskentely ja opiskelu eri maissa kohtaavat edelleen monenlaisia byrokraattisia esteitä. Pohjola-Nordenin pääsihteerin Larserik Häggmanin johdolla tehty selvitys on kartoittanut nykyisiä esteitä ja tunnistanut tusinan sellaisia, jotka voitaisiin nopeasti ja ilman kustannuksia poistaa.
	Käytännössä sopu tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden vuosia kestänyt kiistely unionin toimitavoista ja -elimistä päättyy ainakin joksikin aikaa. EU:n on nyt määrä keskittyä ”oikeisiin asioihin” kuten kilpailukyvyn parantamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. ”Sopimus on saavutettu. Lähdemme tästä huippukokouksesta entistä vahvempina, ollaksemme maailmassa entistä suuremmassa roolissa”, Portugalin pääministeri José Sócrates sanoi neuvottelujen ratkettua. Sócratesin mukaan sopimus osoittaa, että EU ei ole enää lamaantumistilassa.
	Neuvostossa käsiteltiin komission antamaa ehdotusta EU:n niin kutsutusta Sinisestä kortista koulutetulle työvoimalle. EU:n on tarkoituksena helpottaa erityistä ammattitaitoa omaavien kolmansien maiden kansalaisten mahdollisuuksia saada työlupa EU:sta. 
	"Haluan painottaa rajaesteongelmien ottamista huomioon, kun lakeja säädetään tai EU-sääntöjä sovelletaan, ettei vasen käsi luo uusia esteitä samaan aikaan kun oikea yrittää poistaa niitä", Vanhanen sanoi toimittajille.
	Suomen hallituksen kansallisen politiikkalinjauksen mukaista on edistää kaikenlaisen työmarkkinoilla tarvittavan, myös koulutetun työvoiman, maahanmuuttoa. Työvoiman maahanmuuttoa koskevien menettelyjen harmonisoinnin ei kuitenkaan tule aiheuttaa jäykkyyttä ja monimutkaisuutta kansallisiin lupajärjestelmiin. 
	Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso muistutti, että instituutioiden uudistaminen ei ole tavoite sinänsä. ”Euroopan kansalaiset haluavat nähdä konkreettisempia tuloksia EU:sta arjelleen. Tämä sopimuksen ansiosta voimme nyt pohtia, miten Eurooppa voi puolustaa etujaan ja globalisaation keskellä”, hän sanoi. Sopimusta ei kuitenkaan saatu kasaan, ennen kuin 25 muuta EU-maat taipuivat Puolan ja Italian erityisvaatimuksiin.
	Suomen, Ruotsin, Norjan ja Islannin pääministerit tapasivat tiistaiaamuna perinteiseen tapaan myöhemmin päivällä alkavan vuosittaisen Pohjoismaiden Neuvoston kokouksen yhteydessä. Pohjoismaiden neuvosto on alueen parlamentaarikkojen neuvoa-antava ja keskusteleva kohtaamispaikka. Konkreettisempia yhteistyöhankkeita muotoillaan ministeritason tapaamisissa.
	Jotta ehdotettu direktiivi toisi lisäarvoa Suomen kansalliseen järjestelmään, sitä tulisi vielä huomattavasti muokata. Muutosta kaipaavia kohtia ovat muun muassa erityisosaajan määritteleminen, joka on muuttuville työmarkkinoille liian muodollinen ja jäykkä sekä työtehtävien tai työnantajan vaihtumiseen liittyvä etukäteishyväksymismenettely. Menettely voisi vaikuttaa vastakkaisesti suhteessa tavoitteeseen poistaa työvoiman ammatillisen liikkuvuuden esteitä. 
	Valtio siirtää lisää töitä susirajalle
	Italialle luvattiin yksi EU-parlamenttipaikka enemmän kuin mitä se olisi saanut alkuperäisen suunnitelman mukaan. Nyt Italian paikkamäärä putoaa vuoden 2009 vaalien jälkeen vain viidellä 73:een. Alun perin vähennyksen piti olla kuusi paikkaa. Samalla EU-parlamentin uusi supistettu paikkamäärä nousee aiotusta 750:sta 751:een.
	(Taloussanomat 27.9.2007)
	– Meidän pitää uudelleen katsoa valtion hallintoa läpi ja miettiä, mitä toimintoja voisimme siirtää alueille muun muassa työvoiman saannin turvaamiseksi, alueellistamisryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Timo Reina sanoo.
	Direktiivi ei toisi käytännössä uutta henkilöiden mahdollisuuksiin liikkua työntekijän ominaisuudessa EU-maasta toiseen.
	Puola puolestaan sai läpi vaatimuksensa, että pieni määrä jäsenmaita voi jarruttaa unionin päätöksentekoa. Tästä niin sanotusta Ioanninan lausekkeesta annetaan julistus. Samalla sopimuksen pöytäkirjaan merkitään, että Ioanninan periaatteen voi kumota vain jäsenmaiden yhteisellä päätöksellä. Pääministeri Matti Vanhanen sanoi aamuyöllä, ettei hän pidä järjestelyä käytännön kannalta olennaisena. ”Sillä on marginaalinen merkitys – mutta se oli symbolisesti tärkeä Puolalle”, Vanhanen kertoi. Lisäksi Puolalle luvattiin yksi kolmesta uudesta julkisasiamiehen virasta. Puolan presidentti Lech Kaczynski sanoi huippukokouksessa, että Puola sai kaiken mitä vaatikin.
	Harkintalistalla ovat muun muassa tietopalvelujen ja asiakaspalvelujen siirto aluekeskuksiin.
	EU maalaa yhteiset telemarkkinat 500 miljoonalle kuluttajalle (Digitoday 15.11.2007)
	Alueellistamisen tuloksena on pääkaupunkiseudulta siirtynyt tähän mennessä 3 200 valtion virkaa aluekeskuksiin.
	EU:n televiestintäsääntöjä uudistetaan. Komission ehdottaman uudistuksen myötä EU-kansalaisille pyritään antamaan mahdollisuus hyötyä paremmista ja halvemmista viestintäpalveluista asuin- tai matkustuspaikasta riippumatta. Uudistus koskee niin matkapuhelimia, nopeita laajakaistayhteyksiä kuin kaapelitelevisiotakin. 
	Etelä-Suomi on saanut lähes 40 prosenttia työpaikoista ja Länsi-Suomi 27 prosenttia.
	Alueellistamishankkeen käynnisti Paavo Lipposen toinen hallitus vuonna 2000. Hallituksen tavoitteena on ollut siirtää vuoteen 2015 mennessä 4 000–8 000 työpaikkaa pääkaupunkiseudulta.
	Valtion alueellistamisryhmä aikoo tänä syksynä saada päätökseen ministeriöiden taloushallintojen sijaintikysymyksen.
	EU:n näkemyksen mukaan uudistuksen keskeisiä tekijöitä ovat uudet kuluttajaoikeudet, kuten oikeus vaihtaa teleoperaattoria yhdessä päivässä, oikeus selkeisiin ja vertailukelpoisiin hintatietoihin ja mahdollisuus soittaa ilmaisnumeroihin ulkomailta. 
	Päätöstä odottavat ulkoasianministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön taloushallinnot.
	Schengen-alue laajenee yhdeksällä uudella EU-maalla 21. joulukuuta 2007
	(Sisäasiainministeriön tiedote, 8.11.2007)
	Ulkoministeriön taloushallinnosta kilpailevat Joensuu ja Hämeenlinna. Liikenne- ja viestintäministeriö taloushallinto sijoittuu johonkin viidestä alueellisesta palvelukeskuksesta.
	Ehdotuksella pyritään myös laajentamaan kuluttajien valinnanvaraa lisäämällä kilpailua. Viestintäverkkojen turvallisuutta parannetaan roskapostin, virusten ja muiden tietoturvahyökkäysten torjumiseksi, EU:sta korostetaan. 
	Sisärajatarkastukset vuonna 2004 liittyneiden valtioiden ja vanhojen EU-maiden välisillä maa- ja merirajoilla poistuvat 21.12.2007. EU:n sisäasioista vastaavat ministerit päättivät asiasta 8.11. Brysselissä pitämässään kokouksessa. Ilmarajoilla sisärajatarkastusten poistamisessa pysytään alkuperäisessä tavoitteessa eli sisärajatarkastukset lentokentillä poistuvat 30.3.2008.
	Valtiosihteeri Timo Reina sanoo, että suunnitteilla on pidemmällä tähtäimellä palvelukeskusten työn integrointi. Keskukset voivat toimia eri paikkakunnilla, mutta niiden hallinto toimisi enemmän yhdessä.
	Uudistuksen tavoitteena on myös radiotaajuuksien uusjako, jolla laajakaista halutaan tuoda kaikkien ulottuville. Nykyisin EU:n maaseutualueilla keskimäärin vain 72 prosentilla väestöstä on mahdollisuus saada laa-
	Taloushallinnon palvelukeskukset toimivat Hämeenlinnassa, Joensuussa, Mikkelissä, Kuopiossa ja Porissa.
	– Ulkomainen yritys voi halutessaan sulauttaa itseensä suomalaisen kohdeyhtiön ja suomalainen ostaja voi sulauttaa ostamansa yhtiön itseensä, jolloin kassavirrat saadaan syntymään siellä missä rahoituskin on otettu.
	Euro esiintyy seteleissä nykyään latinalaisilla ja kreikkalaisilla aakkosilla. Kreikaksikin kyse on kuitenkin samasta euro-sanasta.
	jakaistayhteys. Siirtyminen digi-TV-lähetyksiin vapauttaa taajuuksia langattomille laajakaistapalveluille alueilla, joilla uuden kuituinfrastruktuurin rakentaminen on liian kallista. 
	Euron kirjoitusasu herätti riitaa viimeksi vuonna 2004, kun Latviasta tuli EU-maa. Maa olisi halunnut lisätä seteleihin muodon eiro. Vaatimuksesta ei tullut kuitenkaan mitään.
	EU aikoo perustaa uuden hallintoportaan, Euroopan telemarkkinaviranomaisen, "jotta uudistuksen täytäntöönpano kävisi ripeästi ja tehokkaasti".
	Yritysten kannalta hyvät muutokset herättävät valtioissa pelkoja. Laki avaa esimerkiksi pääkonttoritoimintojen siirroille entistä vaivattomammat mahdollisuudet.
	Laki avaa ovet rajat ylittäville fuusioille
	Viranomainen auttaa EU:n mukaan varmistamaan, että markkina- ja kuluttajasääntöjä sovelletaan johdonmukaisesti, riippumattomasti ja ilman protektionismia kaikissa 27 EU-maassa. 
	Airaksisen ja Åbergin mielestä tällaiset pelot muun muassa suomalaisyhtiöiden joukkopaosta ovat turhia.
	(Taloussanomat 23.10.2007) 
	Rajat ylittävät yrityskaupat saavat vauhtia. Joulukuussa voimaan tuleva lakimuutos avaa suomalaisyrityksille entistä paremmat mahdollisuudet fuusioihin Eta-alueella. Samalla se helpottaa ulkomaisten yritysten yrityskauppoja Suomessa.
	Airaksisen mukaan Suomessa on tehty yritysystävällistä lainsäädäntöä viime vuosina, minkä vuoksi peloille ei ole perusteita.
	Ennen kuin komission ehdotuksesta tulee laki, se on hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Tämän on määrä tapahtua vuoden 2009 loppuun mennessä.
	Jos kuitenkin lainsäädäntö syystä tai toisesta muuttuisi yrityksille epäedulliseksi, yrityksillä ei olisi enää mitään vaikeutta lähteä maasta.
	Lain seurauksena talousalueella toimivien konsernien on entistä helpompi yksinkertaistaa konsernirakenteitaan ja siirtää pääkonttoritoimintojaan kotivaltion ulkopuolelle.
	– Toki tämä toimii yhtenä kontrollimekanismina suhteessa julkiseen valtaan. Yritykset voivat jatkossa helpommin äänestää jaloillaan, Airaksinen muotoilee.
	EU löysi lentoyhtiöiden sivustoilta pahoja puutteita (Digitoday 13.11.2007)
	Lakimuutos liittyy rajat ylittäviä sulautumisia koskevaan direktiiviin, jonka EU-jäsenmaiden on saatettava voimaan joulukuun puoliväliin mennessä.
	EU on löytänyt tutkimuksissaan pahoja puutteita usean eurooppalaisen lentoyhtiön verkkosivuilta - esimerkiksi hinnoittelutiedoista. EU vaatii yhtiöitä antamaan selvityksiä tai muuttamaan käytäntöjään neljän kuukauden kuluessa. 
	EUtuben sivut saanet jo yli miljoona kävijää
	(Taloussanomat 16.10.2007)
	Tähän asti yhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset ovat olleet käytännössä mahdollisia vain Suomen sisällä.
	EUtuben kotisivu on saanut yli miljoona osumaa ja sen videoklippejä on katsottu lähes 7 miljoonaa kertaa, vaikka palvelu on ollut toiminnassa vasta kolmisen kuukautta, kertoi EU:n komissio maanantaina.
	Muita ongelmia olivat muun muassa lisämaksujen näkymättömyys hinnoissa, myyntiehtojen saatavuus vain joillakin kielillä tai niiden puuttuminen sekä mainokset, joissa luvataan tarjouslippuja, jotka ovat kuitenkin jo loppuneet. 
	Ainoa poikkeus on ollut eurooppayhtiö, johon on voinut yhdistää yrityksiä valtioiden rajat ylittäen. Lakimuutos mahdollistaa rajat ylittävät sulautumiset tavalliselle osakeyhtiölle.
	Kanavalla on nyt 66 videoklippiä, joiden aiheet vaihtelevat sodanjälkeisen ajan EU:n ensiaskeleista ilmastomuutoksen torjuntaan.
	Pankki- ja vakuutusalalle lakimuutoksesta on selvää hyötyä. Asianajotoimisto Roschierin asiantuntijan Manne Airaksisen mukaan uuden lain seurauksena pankit pystyvät operoimaan entistä helpommin vain yhdellä isolla taseella.
	Puutteita ilmeni yli puolella tutkituista verkkosivustoista, kertoo Reuters tutkimustietojen pohjalta. Elleivät lentoyhtiöt tee EU:n vaatimia muutoksia, niille saatetaan määrätä sakkoja, tai ne joutuvat jopa sulkemaan sivustonsa. 
	Suosituin video on EU:n MEDIA-ohjelmaa esittelevä LOVE (”Film lovers will love this”), joka on kerännyt ällistyttävät 4,2 miljoonaa katselukertaa. Suosittuja ovat myös terveysaiheinen”AIDS: Remember me” sekä klippi, jossa kerrotaan EU:n toimista Kreikan tämänkesäisten metsäpalojen torjumiseksi.
	– Säännellyillä toimialoilla, kuten pankkisektorilla on tärkeää, että tase on iso. Jos yrityksellä on vain yksi iso tase, sen optimointi on muun muassa riskejä koskevan sääntelyn näkökulmasta paljon helpompaa, Airaksinen selittää.
	Tutkimusraportissa ei mainita lentoyhtiöiden nimiä, mutta nimilista aiotaan julkaista neljän kuukauden kuluessa.
	YouTuben käyttäjien kommentit ovat olleet pääosin myönteisiä. Monet ovat antaneet klipeille neljä tähteä tai enemmänkin.
	Viime kuussa espanjalaisviranomaiset puolestaan löysivät harhaanjohtavia tietoja seitsemältä lentolippuja myyvältä sivustolta. Joukossa olivat Ryanair sekä espanjalaiset Vueling, Iberia ja Spanair. Tutkittuja sivustoja oli 12. 
	Komission varapuheenjohtajan Margot Wallströmin mukaan EUtuben menestys on osoitus siitä, että viestinnän on oltava kiinnostavaa ja että siinä on hyödynnettävä sellaisia uusia välineitä, joita kansalaiset mielellään käyttävät.
	Tähän asti monet pankit ovat turvautuneet eurooppayhtiömuotoon vastaavan päämäärän saavuttamiseksi. Eurooppayhtiöksi on havitellut muun muassa pohjoismainen pankkikonserni Nordea.
	EU:n niin sanotussa consumer sweep –tutkimuksessa etsittiin sivustoilta epäreilua hinnoittelua, piilomaksuja sekä huonosti käännettyjä ehtoja. Tutkimuksessa olivat mukana 15 EU-maan kansalliset viranomaiset sekä Norjan viranomaiset.
	EUtubeen voi tutustua osoitteessa 
	Eurooppayhtiön hyödyllisyys kuitenkin rapautuu, sillä muutoksen seurauksena yritykset saavuttavat yhtiömuodon suomat edut muutenkin.
	www.youtube.com/eutube.
	Euroopan neuvosto sääti kuolemantuomion vastaisen päivän
	Epävarman kohtelunsa vuoksi eurooppayhtiön käyttö muualla kuin säännellyillä toimialoilla on jäänyt hyvin vähäiseksi.
	(Helsingin Sanomat 27.9.2007)
	Bulgaria tekisi eurosta evron
	(Ilta-sanomoat 18.10.2007)
	Ihmisoikeuksia valvova Euroopan neuvosto julisti lokakuun 10. päivän kuolemantuomion vastustamisen päiväksi torstaina. Puola pidättyi äänestyksestä.
	Lakimuutos helpottaa myös yritysten rakenteiden keventämistä. Monessa EU-maassa toimivalla yrityksellä ei enää tarvitse olla joka maassa tytäryhtiötä. Yhtiö voi hyvin toimia vain sivuliikkeiden kautta.
	Bulgaria yritti EU-huippukokouksen alla markkinoida muille jäsenmaille ajatusta, että yhteisvaluutta euron voisi kirjoittaa myös muotoon evro.
	Kuolemantuomio ei ole voimassa missään Euroopassa, eikä ketään ole teloitettu vuoden 1997 jälkeen.
	Rakenteiden yksinkertaistaminen helpottaa myös yrityksen rahojen siirrettävyyttä.
	Kyrillisten aakkosten kirjoitusasussa euro esiintyy aina tässä muodossa. EU-komissio ja Euroopan keskuspankki haluavat kuitenkin eurolle vain yhden kirjoitustavan.
	Puola on estänyt vastaavan päätöksen tekemisen EU:ssa. Puolan hallituksen mukaan kysymys kuolemantuomiosta on yhdistettävä abortin ja eutanasian käsittelyyn.
	– Monelle kansainväliselle konsernille on iso asia, miten tytäryhtiöistä kotiutetaan voittoja. Jos yhtiö toimii käytännössä yhtenä yhtiönä, voittojen kotiuttaminen on helppoa, Suomen Danske Markets Corporate Financen johtaja Joakim Åberg huomauttaa.
	Bulgariassa asiasta on tullut iso poliittinen periaatekysymys. Maa on koittanut vedota siihen, että evro-muoto on käytössä myös monissa Balkanin maissa, jotka voivat myöhemmin liittyä EU:hun.
	Abortti ja eutanasia ovat laittomia Puolassa. Puola poisti kuolemanrangaistuksen vuonna 1997 ja sanoo, ettei sitä aiota palauttaa.
	Uuden säännöksen varsinainen merkitys näkyy kansainvälisissä yrityskaupoissa.
	Kuolemantuomioita pannaan toimeen noin 70 valtiossa maailmassa.
	Nokian matkaviestinten kappalemääräistä myyntiä rajoitti jonkin verran komponenttipula, joka jatkuu jossain määrin vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä.
	Kansainvälisen näkyvyyden ohella yhteistyö H&M:n kanssa kasvattaa merkittävästi Marimekon lisenssituloja kertaluonteisesti vuoden 2008 toisella neljänneksellä.
	Kirsti Paakkanen luopuu Marimekosta
	(Helsingin Sanomat 31.10.2007)
	Nokia arvioi matkaviestinmarkkinaosuutensa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä olevan suunnilleen samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä, minkä johdosta yhtiö arvioi koko vuoden 2007 markkinaosuutensa nousevan.
	Marimekon pääomistaja Kirsti Paakkasen omistama Workidea Oy myy Mika Ihamuotilan omistamalle Muotitila Oy:lle 804 000 Marimekko Oyj:n osaketta, jotka edustavat 10 prosenttia yhtiön osakekannasta.
	- H&M on yksi maailman trendikkäimmistä ja menestyksekkäimmistä muotitaloista. Näen yhteistyössämme suurta arvoa; uskon sen lisäävän Marimekon kansainvälistä näkyvyyttä nuorekkaiden muotitietoisten kuluttajien keskuudessa, kertoo Marimekon toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen yhtiön tiedotteessa. 
	Yhtiö arvioi edelleen langattomien ja kiinteiden verkkojen ja niihin liittyvien palveluiden markkinoiden kasvavan euromääräisesti hyvin vähän vuonna 2007.
	Lisäksi Workidea on sitoutunut myymään Muotitilalle loputkin omistamansa 804 000 osaketta. Muotitilalla on oikeus ostaa nämä osakkeet haluamanaan ajankohtana vuoden 2008 loppuun mennessä.
	Marimekon mukaan noin 50 tuotteen mallisto tulee myyntiin H&M:n myymälöihin 28 maassa.
	Perintöverotus kevenee
	Äänivalta tavanomaisissa yhtiökokoukselle kuuluvissa asioissa kuitenkin siirtyy Muotitilalle koko 20 prosentin osalta jo tänään.
	(Sutinat 11/07 - Suomi-Seuran  järjestötiedote)
	Puolalaiset tungeksivat Suomen työmessuille
	(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2007)
	Samalla Mika Ihamuotila nousee yhtiön toimitusjohtajaksi. Pesti alkaa 1. helmikuuta 2008.
	Perintöverotus kevenee ensi vuonna hallituksen esittämällä tavalla. Verotettavan osuuden alaraja nousee 3.400 eurosta 20.000 euroon, puolisovähennyksen korotus on 6.800 eurosta 60.000 euroon ja alaikäisyysvähennys 3.400 eurosta 40.000 euroon. Alaikäisyysvähennys koskee vain rintaperillisiä, jolla on lähinnä oikeus periä perinnönjättäjä. 
	Jopa parituhatta puolalaista osallistui Suomen ja Tanskan ensimmäisille yhteisille työmessuille Varsovassa keskiviikkona. Kiinnostuneet olivat matkustaneet satojakin kilometrejä eri puolilta Puolaa kyselläkseen suomalaisesta palkkatasosta, elinoloista ja värväysvaatimuksista. 
	”Mika Ihamuotilalla on erinomaiset edellytykset viedä Marimekkoa kokonaan uuteen vaiheeseen”, Marimekon hallituksen puheenjohtaja Matti Kavetvuo sanoo.
	Mika Ihamuotila työskenteli aikaisemmin Sampo-pankin toimitusjohtajana.
	Myös perintöveroasteikon rajoja tarkistetaan. Vero on 10 prosenttia perintöosuuden 20.000 euroa ylittävältä osalta, 13 prosenttia 40.000 euron ylittävältä osalta ja 16 prosenttia 60.000 euroa ylittävältä osalta.  Pienin verotettava lahja muuttuu 3.400 eurosta 4.000 euroon. 
	Heille tarjottiin töitä tai lupailtiin paikkaa lähitulevaisuudessa. 
	Toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen toteaa olevansa ”todella onnellinen, että Marimekko saa Mikasta sitoutuneen omistajan ja johtajan”.
	Suomalaisia yrityksiä ja erilaisia työnantajia, kuten Helsingin ja Espoon kaupungit, esittäytyi päivän mittaisessa tapahtumassa kymmenkunta. Paikalla olleisiin metalli- ja rakennusyrityksiin kuuluivat rakennusyhtiö YIT, Imatran Hitsaus-Asennus sekä Waski Weld, Maprotec ja Macromec. Suomen suurlähetystön ja Eurooppalaisen työnvälityspalvelun EURESin suomalaiset kannustivat työnhakuun Suomesta. 
	”Mikassa yhdistyy harvinaisella tavalla vahva yritysjohtaja sekä luova ja taiteellinen ihminen. En osaa kuvitella Marimekolle parempaa kipparia ja uskon Marimekon pääsevän pitkälle. Mika on pyytänyt, että avustaisin häntä ja yhtiötä eri tavoin toimitusjohtajavaihdoksen jälkeenkin. Tämän haluan tehdä koko sydämestäni”, Paakkanen sanoo tiedotteessa.
	Lain on määrä astua voimaan vuoden alussa. 
	Autovero muuttuu päästöperusteiseksi
	(Sutinat 11/07 - Suomi-Seuran  järjestötiedote)
	Messut järjestettiin Puolan EURESin ja Varsovaa ympäröivän Mazovian alueen työvoimaviraston kanssa. Kansainväliset ja maakohtaiset työmessut ovat nousseet Puolassa työnhakijoiden valtavaan suosioon. Puolassa on joillain aloilla jo alkanut olla työvoimapulaa vilkkaan ulkomaille muuton seurauksena.
	Mika Ihamuotilan mukaan ”Marimekko on helmi”.
	Autovero ja auton käyttömaksut muutetaan autojen päästöjen mukaan porrastettavaksi. Muutos alentaa uusien autojen autoveroa keskimäärin kuudesosalla. Vähäpäästöisten autojen vero laskee muita enemmän, kun taas suuripäästöisten autojen verotus nousee. Autoveromuutokset astuvat voimaan ensi vuoden alussa.
	”Sen uniikilla tyylillä on uskollisia ihailijoita monessa maassa. Minusta se voisi kuitenkin olla vielä paljon, paljon enemmän. Lähden rakentamaan Marimekosta muodin, sisustuksen ja lifestylen kulttibrändiä sekä yhtiötä, jolla on kansainvälinen myymäläverkosto, intohimoinen henkilökunta ja moninkertainen markkina-arvo nykyiseen verrattuna. Se on minun unelmani.”
	Nokian markkinaosuus paisuu yhä
	(Kauppalehti 18.10.2007)
	Hallitus pyrkii uudistuksella vähäpäästöisten autojen suosimiseen. Jatkossa autovero perustuisi valmistajan ilmoittamiin päästöihin.
	Matkapuhelinvalmistaja Nokian markkinaosuus matkaviestimissä kasvoi heinä-syyskuussa 39 prosenttiin.
	Keskimääräisen henkilöauton autovero alenee nykyisestä noin 26 prosentista 22 prosenttiin kuluttajahinnasta. Autoveron aleneminen koskisi reilua 80 prosenttia markkinoilla olevista henkilöautomalleista.  
	Marimekon kuosit pääsevät Manolo Blahnik –kenkiin ja H&M:n mallistoon 
	Tämä osui analyytikoiden odotuksiin. Viime vuoden kolmannella neljänneksellä Nokian markkinaosuus oli 36 prosenttia. Vuoden 2007 toisen neljänneksen markkinaosuus oli 38 prosenttia.
	(Kauppalehti 20.11.2007, Suomen Sillan Uutisviikko 45/2007)
	Suosituimpien automallien vähäpäästöisen version hinta alenee noin 4 000 - 5 000 euroa, jos autoveron muutos menee kokonaisuudessaan autokaupan hintoihin.
	Yksi maailman kuuluisimmista kenkäsuunnittelijoista, Manolo Blahnik, käyttää Marimekon Mini-Unikko- ja Bonbon-kuoseja ensi vuoden mallistossaan. 
	Kauppalehden ja SME-ennustepalvelun keräämän konsensusennusteen mukaan analyytikot odottivat Nokian matkapuhelinten markkinaosuudeksi toisella vuosineljänneksellä 38,9 prosenttia (mediaani). Ennusteet vaihtelivat 36,9 ja 41,1 prosentin välillä. Koko vuoden markkinaosuuden mediaaniennuste on 38,4 prosenttia.
	Autovero nousee yli 9,4 litraa sadalla kilometrillä kuluttavilla henkilöautoilla ja dieselautoilla, joiden ns. yhdistetty kulutus on yli 8,5 litraa sadalla kilometrillä. Erityisen paljon polttoainetta kuluttavien henkilöautojen veron osuus kuluttajahinnasta nousee tuntuvasti aina 40 prosenttiin asti.
	Uusi mallisto on saanut vaikutteita Marimekko-kuvioiden ohella Bysantin arkkitehtuurista.
	Blahnikin mukaan "nämä kaksi vain sattuivat osumaan täydellisesti kohdalleen, niin omalaatuiselta kuin yhdistelmä saattaakin kuulostaa". 
	Nokia kertoo markkinaosuuden kasvuun edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikuttaneen pääasiassa vahva kasvu Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Kiinassa. Nokian markkinaosuus laski edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Latinalaisessa Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa.
	Dieselautoilijoilta vuosittain perittävä käyttövoimavero pysyy jatkossakin voimassa.
	Kenkiä on saatavilla tammikuusta lähtien Manolo Blahnikin Lontoon- ja New Yorkin –myymälöistä.
	Auton vuosittainen käyttömaksu määräytyy jatkossa myös päästöjen mukaan. Autojen vuotuinen käyttömaksu vaihtelee 20 - 605 euron välillä kulutuksesta riippuen. Käyttö-
	Vastaavasti Marimekko ja ruotsalainen vaateketju Hennes & Mauritz AB ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Marimekko lisensioi suosittuja painokuvioitaan H&M:n kesän 2008 mallistoon. 
	Juhlarahat kuten muutkin rahat Suomen Pankki lunastaa nimellisarvostaan. Joidenkin rahojen keräily- tai muistoarvo voi olla nimellisarvoa suurempi.
	maksu alenisi niillä autoilla, jotka kuluttavat sadalla kilometrillä alle 7,7 litraa bensiiniä tai alle 6,9 litraa dieseliä. Suuremmilla kulutuksilla käyttömaksu nousisi.
	Ulkomaisten ostajien kaupat ovat kasvaneet 29 prosenttia viime vuoden tammi–syyskuusta. Etenkin ruotsalaiset ovat aktivoituneet Suomen yrityskauppamarkkinoilla. Tänä vuonna lähes puolessa ulkomaalaisten tekemissä kaupoissa ostajana on ollut ruotsalaisyritys.
	Viimeiseen sarjaan kuuluvia markka- ja pennikolikoita sekä vuoden 1985 jälkeen lyötyjä juhlarahoja otetaan vastaan helmikuun 2012 loppuun asti. Myös kaikki sodanjälkeiset markkamääräiset setelit ovat palautuskelpoisia 29.2.2012 asti.
	Nykyinen käyttömaksu on ennen vuotta 1994 käyttöönotetuilla henkilöautoilla 95 euroa ja vuonna 1994 tai myöhemmin käyttöönotetuilla autoilla 128 euroa vuodessa.
	Ennen vuotta 2001 käyttöönotettujen autojen vuosimaksu määrätään auton painon mukaan, koska niiden hiilidioksidipäästöt eivät ole tiedossa. Vuosimaksuja koskeva uudistus tulee voimaan vasta vuonna 2010. 
	Markat palautetaan Suomen Pankin pääkonttorin asiakaskassaan. Suomen Pankin Turun-konttoriin niitä ei voi palauttaa, koska yksityisasiakkaiden palvelu on lopetettu.
	KPMG:n yritysjärjestely-yksikön myynnistä vastaavan Teppo Jalosen mukaan etenkin muutamat ruotsalaiset konepajateollisuuden yritykset ovat haalineet useita suomalaisyrityksiä.
	Lisäksi suurten kaupunkien joukkoliikennetukea aikaistetaan. Verotoimien tavoitteena on kääntää liikenteen aiheuttamat kasvihuonepäästöt selvään laskuun.
	Finnair haluaa lentää Intiasta Pohjois-Amerikkaan (Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007)
	– Ruotsalaisyhtiöillä on ollut kasvustrategioita, ja ne ovat suuntautuneet Suomeen. Ruotsalaiset ovat nimenomaan ostaneet pieniä ja keskisuuria yrityksiä, Jalonen arvelee ruotsalaisostajien motiiveista.
	Finnair aikoo laajentua Aasian ja Pohjois-Amerikan väliseen liikenteeseen.
	Suomi putosi kilpailukykyvertailussa
	(Kauppalehti 31.10.2007)
	Yhtiön mukaan nopein reitti Intiasta Pohjois-Amerikkaan kulkee Suomen kautta. Intiasta Suomen kautta Pohjois-Amerikkaan kulkevien reittien avaaminen liittyy Finnairin uusiin pitkänajan tavoitteisiin. Yhtiö arvioi, että Intian ja Pohjois-Amerikan välinen lentoliikenne kasvaa voimakkaasti.
	Innokas suomalaisyritysten ostaja on ollut muun muassa ruotsalainen teollisuudelle tarvikkeita kauppaava B&B Tools.
	Suomen sijoitus World Economic Forumin kilpailukykyvertailussa heikkeni neljä sijaa tänä vuonna. Suomi on vertailussa nyt kuudennella sijalla. Viime vuonna Suomi sijoittui 125 maan vertailussa toiseksi.
	Heinäkuun alussa yhtiö kertoi ostaneensa Jyväskylän seudulla teknisiä muovi- ja kumituotteita tarjoavan Suomen Kumicenterin. B&B on julkistanut tänä vuonna vajaat puolitusinaa yritysostoa Suomesta.
	Kilpailukykyisimmät maat olivat Yhdysvallat, Sveitsi, Tanska, Ruotsi ja Saksa. Suomen jälkeen vertailussa sijoittuivat Singapore, Japani, Britannia ja Alankomaat. Niitä seurasivat Etelä-Korea, Hongkong, Kanada, Taiwan ja Itävalta.
	Finnair on jo kehittänyt Helsingistä solmukohdan Kaukoidän ja Euroopan välisessä liikenteessä. Yhtiö lentää nykyisin 59 vuoroa viikossa Aasiaan, kun vuonna 2001 vuoroja oli vain yhdeksän. Helsingistä Finnairilla on tarjota jatkoyhteydet kymmeniin kohteisiin Euroopassa.
	Länsinaapurin yritysten lisäksi Suomen yrityskauppamarkkinoilla ovat häärineet myös amerikkalaiset ja saksalaiset ostajat.
	Konepajateollisuuden yritykset ovat kiinnostaneet myös saksalaisyrityksiä. Amerikkalaiset ovat puolestaan haeskelleet laajasti osaamista ja teknologiaa. Myös kiinteistöalalla ostoja on tehty runsaasti.
	- Suomen näennäinen pudotus johtuu kilpailukykyindeksin laskentatavan muutoksesta, kertoi tutkimusjohtaja Petri Rouvinen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta. Vanhalla laskentatavalla Suomi voisi nyt olla WEF:n vertailun kärjessä.
	Solmukohtaa Intian ja Aasian välisessä liikenteessä voidaan täydentää, kun Venäjä vapauttaa lentoliikennettä, ja Finnair on valmis lisäämään silloin vuorojaan Moskovaan ja Pietariin.
	Yrityskaupat kokonaisuudessaan ovat sen sijaan vähentyneet viime vuodesta. KPMG:n selvityksen mukaan tammi–syyskuussa on tehty 449 yrityskauppaa. Määrä on 11 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.
	- Muutokset ovat Suomen sijoituksen kannalta ratkaisevia. Uusina muuttujina vertailuun tulivat mukaan muun muassa kokonaisveroaste ja työn sivukulut. Niissä Suomi sijoittui 69. sijalle ja 95. sijalle, totesi Rouvinen. Yksittäisistä osoittimista Suomi sijoittuu heikoimmin palkkojen määräytymisen joustavuudessa. Siinä Suomi on 131 vertaillusta maasta sijalla 123.
	Finnair toivoo matkustajamääriensä kaksinkertaistuvan kymmenessä vuodessa. Yhtiö on asettanut pitkänajan visiossaan tavoitteen 20 miljoonaan matkustajaan vuodessa. Tällä hetkellä Finnairia käyttää vajaa 10 miljoonaa ihmistä vuosittain. Kasvutoiveiden toteutuminen vaatisi pääkaupunkiseudun lentokentän laajentamista ja kehittämistä. Finnair arvioi palkkaavansa vuosittain yli 200 uutta työntekijä ensi vuosikymmenen puoleenväliin asti.
	Yrityskaupat ovat vähentyneet koko vuoden. Laskuvauhti tosin hieman hidastui kesäkuusta. Syy laskuun on kotimaisten voimin tehtyjen yrityskauppojen selvä pienentyminen. Myös kauppojen koko on pienentynyt.
	Viime vuoden kauppamääriä on Jalosen mukaan enää mahdoton saavuttaa huolimatta siitä, että kaupantekotahti tyypillisesti kiivastuu loppuvuotta kohti. Jopa vuoden 2005 kauppamäärien saavuttaminen on haastavaa.
	Välimeren maiden sijoituksia:
	Espanja, sija 29
	Portugali, sija 40
	Käytettyjen tuontiautojen katsastus helpottuu (Sutinat 10/07 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Italia, sija 46
	Vaikka kauppoja on saatu maaliin aiempaa vähemmän, aktiviteettia Jalosen mielestä on edelleen runsaasti markkinoilla. Hän uskoo vilkkauden pysyvän ensi vuodellekin.
	Turkki, sija 53
	Kypros, sija 55
	Malta, sija 56
	EU-maista tuotavien käytettyjen autojen katsastus helpottuu. Autoilta ei vaadita enää kuntokatsastusta, jos niillä on voimassa oleva katsastustodistus toisesta EU-maasta. Rekisteröintikatsastus sen sijaan säilyy.
	Kreikka, sija 65
	Korkotason nousu on saanut aiemmin hyvin aktiiviset pääomasijoittajat varovaisemmiksi. Samalla teollisen ostajan mahdollisuudet pärjätä huutokaupoissa ovat parantuneet. Edelleen ongelmana ovat korkeat hintapyynnit.
	Ulkomaalaiset haalivat suomalaisia pk-yhtiöitä (Taloussanomat 23.10.2007) 
	Ministeriö on lähettänyt ohjekirjeen Ajoneuvohallintokeskukselle.
	Tammi–syyskuussa ulkomaalaisten yritysostot Suomesta ovat kasvaneet lähes kolmanneksen viime vuodesta.Ruotsalaiset ostavat.
	Katsastusta jouduttiin muuttamaan, kun EY-tuomioistuin tuomitsi Hollannin katsastusmenettelyn syyskuussa. Suomen käytäntö oli samanlainen kuin Hollannin: käytettynä tuoduilta autoilta vaadittiin rekisteröintikatsastuksen yhteydessä myös kuntokatsastus, vaikka niillä olisikin ollut voimassa oleva katsastustodistus. Suomi sai jo kesäkuussa huomautuksen asiasta.
	Vanhojen markkojen palautusaika osittain päättymässä 
	Suomalainen osaaminen ja markkinat kiinnostavat nyt ulkomaalaisia. Tammi–syyskuussa ulkomaalaiset ostivat vilkkaasti suomalaisyrityksiä. Sen sijaan kokonaisuutena yrityskaupat ovat vähentyneet viime vuodesta. Tulokset selviävät tilintarkastus- ja neuvontapalveluita tuottavan KPMG:n tuoreesta yrityskauppaselvityksestä.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007)
	Osa vanhojen markkojen ja pennien palautusajoista on päättymässä.
	Hopeanväristen markkojen ja jäänmurtaja-aiheisten vitosten lunastusaika loppuu vuoden vaihteessa. Myös vuosina 1967 - 1985 lyötyjen juhlarahojen lunastaminen loppuu vuoden lopussa.
	Laissa olevat katsastussäädökset muutetaan jatkossa linjauksen mukaisiksi. Ministeriön kanta kuitenkin on, että jo nyt tuontiautojen 
	KPMG:n tietojen mukaan tänä vuonna ulkomaiset teolliset yritykset tai pääomasijoittajat ovat tehneet 72 yritysostoa Suomesta. Määrä on noin kuudennes kaikista yrityskaupoista, joista vähintään toinen kaupan osapuoli on suomalainen.
	- Keskittyäksemme innovaatioon kasvamisen asemesta olemme päättäneet sulkea uusien jäsenten liittymisen toistaiseksi.
	katsastuksissa olisi noudatettava uutta ohjetta.
	Viidesosa 500 yrityksestä on sijoittanut toimintojaan muualle kuin kotimaahansa viime vuoden aikana. Yli puolet näistä yrityksistä valitsi sijoituskohteekseen uuden Euroopan unionin jäsenmaan, ja yli kolmasosa meni läntisiin Euroopan maihin. Samoin viidesosa kysytyistä yrityksistä aikoo sijoittaa ulkomaille yhä lähimmän kahden vuoden aikana ja Itä-Eurooppa on edelleen useimmiten niiden tähtäimessä.
	Engeström ja Koponen lupaavat tuoda selkeyttä yrityskauppaan julkaisemalla pikaisesti kysymys-vastaus –palstan.
	Ulkomaista työvoimaa houkutellaan EU-rahalla (Sutinat 10/07 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Jaiku on pc:llä ja matkapuhelimilla toimiva yhteisö, joka kannustaa jäseniään raportoimaan mikroviesteillä yhteisölle mitä he kulloinkin ovat puuhaamassa. Siinä on myös paikannusosio, jonka avulla yhteisön jäsenet voivat nähdä missä tuttavat liikkuvat. Jäsenet voivat myös rajoittaa näkyvyyttään.
	Työministeriö ryhtyy ohjaamaan EU-rahalla TE-keskusten (työ- ja elinkeinokeskusten) ulkomaisen työvoiman hankintaa. Kiinnostuksensa ulkomaisiin työntekijöihin ovat ilmoittaneet kaikki 15 TE-keskusta. Laajin hanke on vireillä Itä-Suomessa, jossa viisi TE-keskusta ryhtyy yhdessä hankkimaan työvoimaa alueelleen. Itä-Suomi tarvitsee sairaanhoitajia sekä rakennus-, metalli- ja kuljetusalan työvoimaa. Tavoitteena on saada neljässä vuodessa noin tuhat tulijaa kotimaasta tai ulkomailta.
	Eniten yritysten toimintamahdollisuuksia ovat edistäneet kaupungeissaan Barcelona, Madrid, Praha ja Varsova.
	www.jaiku.com
	Lontoo on yritysjohtajien ykkönen useimmissa kriteereissä, mutta esimerkiksi 22:nneksi sijoittuneessa Tukholmassa on puhtain ilma. Elämänlaatu on paras vastaajien mielestä Barcelonassa, ja toimistojen hinta/laatusuhde on osuvin Varsovassa. Helpoiten toimistotilaa on saatavilla kuitenkin Berliinissä.
	Halti palkittiin designista Ranskassa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2007)
	Haltin Gompa-kuoritakki on saanut Design Observeur 08 -palkinnon Ranskassa.
	Työministeriö ei ole asettanut tavoitteita, kuinka paljon väkeä pitäisi seitsemässä vuodessa maahan hankkia. Vuodenvaihteessa hanke siirtyy sisäministeriön johtamaksi.
	Palkinnon jakaa APCI-järjestö, joka pyrkii edistämään teollista suunnittelua ja uusia innovaatioita.
	Yritysjohtajien mielestä hotellipalvelut ovat parhaimmat Lontoossa, Pariisissa ja Barcelonassa. Kun taas yritykset etsivät työntekijöilleen asuntoja, ovat halutuimmat kaupungit silloin Barcelona, Madrid ja Berliini.
	Taustalla on hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma tavoitteineen. Kasvukeskuksissa on puutetta työntekijöistä. Pula-aloja ovat etenkin rakennus-, metalli-, kuljetus- sekä palveluala. Pulaa on myös hoitoalan väestä, lastentarhanopettajista ja Helsingissä bussinkuljettajista.
	Palkitun Halti-tuotteen on suunnitellut pääsuunnittelija Martti Kellokumpu. Gompa-takki on aiemmin palkittu Fennia Prize –tunnustuksella.
	Äkimmin nousi tämänvuotisella listalla sveitsiläinen Geneve, joka kohosi kahdeksan sijaa 12:nneksi. Naapurikaupunki Lyon Ranskan puolella pomppasi myös seitsemän sijaa ylös.
	Palkinnon eli Observeur-tähden saaneet tuotteet ja yritykset esiteltiin keskiviikkona l’Observeur du Design 08 –seremoniatilaisuudessa Pariisissa.
	TE-keskukset ovat jo aiemmin tehneet värväysretkiä ulkomaille. Itä-Suomen lisäksi työntekijöitä on houkuteltu mm. Pohjanmaalle, Hämeeseen sekä Varsinais-Suomeen. Työministeriö on mainostanut Suomea myös messuilla ulkomailla. Seuraavan kerran Suomi näyttäytyy Puolassa yhdessä Tanskan kanssa.
	APCI-järjestö on vuodesta 1999 lähtien palkinnut Design Observeur -tapahtumassa merkittävimmät toteutukset designin saralla. Tuotteita ei aseteta paremmuusjärjestykseen.  Juryn 211 tuotteen joukosta valitsemat 39 tuotetta ovat esillä Design Observeur 08 -näyttelyssä Pariisissa.
	- Geneve on Euroopan sydämessä ja sieltä on erinomaiset yhteydet muualle. Elämänlaatu on vastaajien mielestä siellä toiseksi paras Barcelonan jälkeen, kommentoi Robert Curzon Price C&W:n Sveitsin yhteystoimistosta.
	TE-keskusten värväysmatkoilla ovat mukana työvoimaa tarvitsevat yritykset.
	Haltin päämarkkinat ovat Suomessa, mutta hieman alle 20 prosenttia liikevaihdosta tulee jo viennistä.
	Suomi taas ykkönen OECD:n Pisa-tutkimuksessa (Helsingin Sanomat 29.11.2007)
	Työntekijöistä yhä suurempi pula (Sutinat 10/07 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Helsinki ei kiinnosta ulkomaisia yrityksiä
	(Taloussanomat 11.10.2007)
	Työnantajien vaikeudet löytää työntekijöitä ovat lisääntyneet viime vuodesta, kertoo Tilastokeskuksen tuore tilasto. Jopa puoleen avoimista työpaikoista oli vaikeuksia löytää työntekijöitä.
	Suomi on sijoittunut jälleen ykköseksi OECD:n 15-vuotiaiden koululaisten osaamisvertailussa, jossa oli mukana nyt 57 maata.
	Helsinki sijoittuu peräpäähän, kun yritykset etsivät Euroopasta toimistopaikkaa yrityksilleen. Helsinki jää brittiläisen kiinteistökonsulttiyrityksen Cushman&Wakefieldin katsauksessa 29:nneksi 33 tutkitusta eurooppalaiskaupungista.
	Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön tutkimuksessa testattiin nyt etenkin luonnontieteiden tietämystä.
	Avoimia työpaikkoja oli huhti-kesäkuussa 55.300.
	Myös kahdessa aiemmassa Pisa-tutkimuksessa suomalaisnuoret ovat menestyneet hyvin. Niissä painoalueena ovat olleet lukutaito 2000 ja matematiikka 2003.
	Avoimet työpaikat lisääntyivät Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomessa avoimien työpaikkojen määrä väheni. Suurin osa avoimista työpaikoista eli 63 prosenttia oli yksityisten yritysten tarjoamia. Työministeriön kotisivu: www.mol.fi 
	Kiinnostavimmat kaupungit eurooppalaisjohtajille yritysten sijoituspaikaksi ovat Lontoo, Pariisi ja Frankfurt.
	Sijoitukset on ynnätty 500 eurooppalaisyrityksen johtajan haastatteluista. He ovat pistäneet kaupungit paremmuusjärjestykseen 12 luokassa.
	Toiseksi parhaiten uusimmassa Pisa-vertailussa sijoittui Hongkong ja kolmanneksi parhaiten Kanada. Muita Pohjoismaita ei ole 20 maan kärkijoukossa, jossa tulokset olivat selvästi yli keskitason.
	Google ostaa suomalaisen Jaikun
	Katsauksen mukaan työvoiman saatavuus on noussut tärkeimmäksi tekijäksi, jonka mukaan yritykset päättävät sijoituskaupungistaan. Aiemmin päähuoli oli vaivaton pääsy markkinoille. Seuraavaksi tärkeimmällä sijalla toimipaikan valinnassa on teleyhteyksien laatu, joka kohosi tämänvuotisessa katsauksessa liikenneyhteyksiä tärkeämmäksi.
	(Taloussanomat 10.10.2007)
	Pisa-tutkimuksen testit pidettiin kouluissa 2006. Luonnontieteiden tehtävien kirjo oli nyt laaja aina biodiversiteetista kloonaukseen, ilmastonmuutokseen ja ultraäänitutkimuksiin.
	Google ostaa suomalaisen mobiiliyhteisöalustan Jaikun. Kauppahinnasta eikä muista ehdoista ole vielä tietoa, mutta Jaikun perustajat Jyri Engeström ja Petteri Koponen vakuuttavat, että Jaiku-yhteisö jatkaa eloaan entiseen tapaan.
	Myös kärpäset, huulikiillon koostumus, tupakointi ja terveysriskit esiintyivät kysymyksissä, joilla mitataan koulutietojen soveltamista arkipäivän ongelmiin.
	Cushman&Wakefield on koonnut kyselyn vuodesta 1990 saakka. Tällä kertaa Helsingin sijoitus nousi yhden paikan. Helsingin jälkeen tulee 31. tilalla Moskova ja sen jälkeen Oslo ennen viimeisintä Ateenaa.
	Perustajien viesti yhteisölle sanoo, että on liian aikaista kommentoida tulevaisuuden suunnitelmia.
	Yksi kysymys kuului, voiko saastuneen veden juomisesta sairastua diabetekseen, ripuliin tai aidsiin.
	- Odotamme innolla työntekoa Google-ystäviemme kanssa tulevina kuukausina laajentuaksemme tavoilla, jotka ovat teistä mielenkiintoisia ja hyödyllisiä.
	Tulevaisuudessa Moskovan odotetaan vetävän toimistoja sekä valmistus- ja myyntitiloja eniten Itä-Euroopassa. Lännessä draivi on kovin Pariisissa.
	Tällä kertaa mukana oli yli 400 000 oppilasta. Osallistuneet maat muodostavat noin 90 prosenttia maailman taloudesta.
	Kalifornialaistuomari ihastui Takaa-ajoon
	(Digitoday 23.10.2007)
	Koulutusohjelma maksaisi 150.000 euroa vuodessa.
	Pääsihteeri Angel Gurría OECD:stä vakuuttaa, ettei Pisa-tutkimus ole pelkkä rankinglista, vaan se paljastaa maille niiden koulutusjärjestelmien heikkoudet ja vahvuudet ja antaa työkalun arvioida koulutuspolitiikan vaihtoehtoja.
	Maailman luotokuvaajien huippuihin kuuluva kalifornialainen Frans Lanting ihastui Lassi Rautiaisen yölliseen kuvaan, jossa sudet ajavat takaa karhua. Nelosen nettisivuilla järjestetty yleisöäänestyksen voitti Jerkku Hannulan Jäiset helmiäispallot.
	Jyväskylän yliopisto Suomen tehokkain
	(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2007)
	Jyväskylän yliopisto on Suomen tehokkain. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan yliopiston panos - tuotos –suhde oli vuosien 2002 - 2005 välillä Suomen paras.
	”Totta kai tämä on todella iloinen uutinen, että suomalaiset koulut ovat hyviä ja oppimistulokset yhä huippua”, opetusministeri Sari Sarkomaa (kok) kehuu ja kiittää rehtoreita, opettajia ja myös lapsiaan tukevia vanhempia.
	Frans Lanting oli kutsuttu Vuoden Luontokuva -kilpailun päätuomariksi. Kyseessä on Pohjoismaiden suurin luontokuvakilpailu. Se järjestettiin nyt 27. kerran.
	Panos - tuotos -analyysilla mitataan, mitä yliopisto on saanut aikaan käytössään olleella rahalla. Tehokkuutta lisää esim. julkaisujen määrä.
	- Jos päättämässä olisi ollut suomalainen asiantuntija, kuva olisi mennyt roskakoriin, Lassi Rautainen sanoo Helsingin Sanomissa voittaneesta kuvastaan.
	”Kyllähän hyviä tuloksia odotettiin, mutta ei niitä saa pitää itsestäänselvyytenä. Perus- ja erityisopetukseen täytyy silti panostaa, jotta koulut pidetään hyvänä paikkana oppia ja lasten on siellä hyvä olla. Monet nuoret syrjäytyvät perusopetuksen jälkeen.”
	Jyväskylän yliopiston suoriutuminen on ollut koulutusaloittain tasaista.
	Nisäkkäät-sarjaan osallistunut kuva esittää kolmen suden ja karhun vauhdikasta takaa-ajoa kesäyössä.
	Turku nimitettiin kulttuuripääkaupungiksi
	Päätuomari Lanting perusteli valintaansa:
	(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2007)
	Sarkomaa korostaa myös, että taito- ja taideaineisiin sekä välitunteihin pitää vastedes kiinnittää enemmän huomiota.
	- Kuvaaja on onnistunut tallentamaan hyvin harvinaisen kohtaamisen, joka syttyy katsojan silmissä elämään yhä uudelleen. Toteutus on hyvin maalauksellinen, kuvassa on lähes myyttinen tunnelma, joka synnyttää ajatuksia ja tarinoita. Olen iloinen voidessani palkita teoksen, jossa perinteiseen taidokkaaseen luontokuvaan ja hyvin epätavalliseen tilanteeseen yhdistyy myös vahva kerronnallinen sisältö.
	Turku on nimitetty vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Toinen saman vuoden kulttuuripääkaupunki on Tallinna. 
	Kolmannen Pisa-tutkimuksen yksityiskohtaiset tulokset ja analyysit esimerkiksi koulujen välisistä eroista julkaistaan ensi tiistaina. OECD päätti kertoa jo torstaina ennakkotietoja luonnontieteiden osaamisesta, koska Espanjassa ehdittiin jo julkistaa osa tuloksista. Espanjan sijaluku luonnontieteissä oli 31.
	Suomea edusti nimitystilaisuudessa Brysselissä perjantaina liikenne- ja kulttuuriministeri Stefan Wallin (r.) sekä Turun kaupungin johdon edustajia.
	Vuonna 2000 Helsinki oli yksi yhdeksästä kulttuurikaupungista. Tuolloin kulttuuripääkaupungit valittiin EU:n kulttuuriministerien yksimielisellä päätöksellä. 
	Kajaanilainen Rautiainen kuvasi voittoisan tilanteen heinäkuussa 2006 kuvauspiilostaan Kuhmossa.
	Suomi kiinnostaa vaihto-opiskelijoita
	(Suomi.fi 13.11.2007)
	Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma on osa EU:n kulttuuritoimintaa, ja se on näkyvin EU:n kulttuurituen kohde. Kulttuuripääkaupunki valitaan vuodeksi kerrallaan.
	Hänen kuvaushaaskalleen oli yön hämärimpinä hetkinä ilmestynyt susiperhe, joka ryntäsi ruokailemassa olleen karhun kimppuun. Kohtaamisesta oli syntynyt hurjia takaa-ajoja, joiden yhteydessä välillä myös karhu uhmasi susia.
	Suomi kiinnostaa entistä enemmän ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita, Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO kertoo.
	CIMOn mukaan suomalaisiin korkeakouluihin saapui viime vuonna yhteensä 8 191 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa tai harjoittelijaa. Kasvua edelliseen vuoteen on viidensadan henkilön verran.
	Vuoden klassikko -palkinto Kirjallisuus antiikin maailmassa -kirjalle
	Kuvaussafariyrittäjä ja kirjailija Rautiainen on kuvannut suurpetoja jo yli 20 vuoden ajan. Voittaja sai Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n 5 000 euron verovapaan pääpalkinnon.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007)
	Klassillis-filologisen yhdistyksen jakaman Vuoden klassikko -palkinnon on saanut Kirjallisuus antiikin maailmassa -kirja. Nelihenkisen työryhmän teos pysynee kauan antiikin tuntemuksen perusteoksena Suomessa, kirjan valinnut emeritusprofessori Holger Thesleff sanoo.
	Suomeen tulee vuosittain jo lähes yhtä monta ulkomaista opiskelijaa kuin täältä lähtee opiskelijoita ulkomaille. Suomesta lähti ulkomaille viime vuonna 8 610 opiskelijaa. Kasvua edelliseen vuoteen on runsaat sata opiskelijaa. 
	Nettiäänestyksessä ihmiset saivat valita finalisteista oman suosikkikuvan. Omaa suosikkiaan äänesti lähes 8 000 henkilöä. Jerkku Hannulan kuva Jäiset helmiäispallot sai lähes 3 000 ääntä.
	Suomalaisista vaihto-opiskelijoista 72 prosenttia menee johonkin Euroopan maahan. Suosituimmat kohdemaat ovat edellisten vuosien tapaan Saksa, Britannia, Espanja ja Ruotsi.
	Kilpailussa oli tänä vuonna kaikkiaan 7 yleistä sarjaa sekä 2 nuorten sarjaa. Voittajat ja kunniamaininnan saaneet kuvat löytyvät Vuoden luontokuva –verkkosivuilta 
	Vuoden klassikko palkittiin nyt ensimmäistä kertaa. 10 000 euron tunnustuksen jakavat Kirjallisuus antiikin maailmassa -kirjan kirjoittajat filosofian tohtori Sari Kivistö, yleisen kirjallisuustieteen professori Hannu K. Riikonen, filosofian tohtori Erja Salmenkivi ja dosentti Raija Sarasti-Wilenius.
	http://luontokuva.org/default.asp?V_DOC_ID=3638
	Ulkomailta Suomeen suuntautuva opiskelijaliikkuvuus keskittyy myös vahvemmin Eurooppaan. Saapuvista opiskelijoista peräti 87 prosenttia tulee Euroopan maista.
	Club For Five esiintyy Miss Kiina -finaalissa
	Thesleffin mukaan teos on laajapohjainen, hienosti jäsennelty ja hyvin toimitettu kokonaisesitys antiikin Kreikan ja Rooman kirjallisuuden historiasta. Kirjan on kustantanut Teos.
	(Helsingin Sanomat 27.9.2007)
	Turkuun huipputason avaruusalan koulutusta (Suomen Sillan Uutisviikko 39/2007)
	Suomalainen lauluyhtye Club For Five esiintyy Miss Kiina -finaalissa. Kiinan missikisan finaali järjestetään Hongkongissa loka–marraskuun taitteessa.
	Palkinto jaettiin Klassillis-filologisen yhdistyksen 125-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä.
	Turun yliopistoon suunnitellaan kansainvälisen tason koulutusohjelmaa avaruuden tutkimiseksi.
	Avaruustutkimuksen ja tähtitieteen maistereita ja tohtoreita koulutettaisiin Tuorlan observatoriossa Piikkiössä.
	Vastaavaa koulutusta ei Suomessa vielä ole. Ruotsissa avaruusalan huippukoulutusta annetaan kolmessa yliopistossa.
	Tuorlan observatorion mukaan koulutusohjelma olisi merkittävä koko Suomen avaruustutkimukselle. Lisäksi suomalaiset pääsisivät vihdoin käyttämään suurten avaruustutkimusjärjestöjen laitteita.
	Festivaalin päänäyttämön Bio Rexin myivät loppuun muun muassa elokuvat Control, Musta jää, Eastern Promises, Maameren tarinat ja Cannes-voittaja 4 kuukautta, 3 viikkoa, 2 päivää.
	Saariahon toinen ooppera "Adriana Mater" saa Yhdysvaltain-ensiesityksensä Santa Fen oopperassa kesällä 2008. 
	Club For Fiven esitys nähdään Phoenix TV:ssä. Kanavalla on noin 52 miljoonaa katsojaa Kiinassa ja neljä miljoonaa katsojaa muualla Aasiassa.
	Musical America on kustantamo, joka julkaisee mm. klassisen musiikin huomattavimpiin hakuteoksiin lukeutuvaa kirjaa Musical America International Directory of the Performing Arts.
	Club For Five laulaa Kiinassa myös kolme muuta konserttia.
	Kotwican Koti-ikävälle Madridissa pääpalkinto (Helsingin Sanomat 19.11.2007)
	Suomalaisbändejä suitsutetaan maailmalla
	Aiemmin Musical America on valinnut Karita Mattilan vuoden 2005 ja Esa-Pekka Salosen vuoden 2006 muusikoiksi.
	(Ilta-Sanomat 4.10.2007)
	Petri Kotwican ohjaama elokuva Koti-ikävä on voittanut Madridin kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvafestivaalin FICI:n pääpalkinnon. Tuomaristo myönsi palkinnon yksimielisesti. Festivaaleilla esitettiin 60 elokuvaa 27 maasta. 
	Suomalaisbändit menestyvät maailmalla – mutta hyvät arvostelut ovat olleet kortilla. Nyt asiaan tulee korjaus, kun perinteisen rockin laadukas ja arvostettu äänenkannattaja Classic Rock -lehti ylistää Hanoi Rocksin, Apocalyptican ja HIMin uusia levyjä.
	Ylioppilaskunnan Laulajat esiintyy keisarinnalle Japanissa (Iltasanomat 31.10.2007)
	Koti-ikävä kertoo 17-vuotiaasta pojasta, joka suljetaan vasten tahtoaan psykiatriseen sairaalaan. Pääosaa esittää Julius Lavonen.
	Ylioppilaskunnan laulajat pääsevät tulevalla Japanin-kiertueella esiintymään keisarinnalle. Japanin keisarinna Michiko saapuu kuulemaan yhtä kiertueen konserteista.
	Kukin saa kahdeksan tähteä kymmenestä mahdollisesta.
	Koti-ikävän ovat tuottaneet Kaarle Aho ja Kai Nordberg. Se on aiemmin palkittu muun muassa Norjassa, Venäjällä, Unkarissa, Saksassa, Tšekissä, Valko-Venäjällä ja Iranissa.
	Yllättävin lienee Hanoi Rocksin Street Poetry –levyn saama varaukseton vastaanotto. Arvostelija ilahtuu siitä, että Hanoi Rocksin glam-punk kuulostaa hienostuneelta ja merkitykselliseltä monen vuoden jälkeen. HIMin Venus Doomin synkkä tuomiomeno ylittää arvostelijan mukaan odotukset, koska surumielisen suomalaisen Ville Valon ja taustabändin sijasta kiekolla soittaa oikea, yhtenäinen bändi.
	Mieskuoron ohjelmistossa on muun muassa keisarinnan suosikkiserenadi, P. J. Hannikaisen Annin laulu. Keisarinna Michiko on itse kääntänyt Annin laulun kuorolle japaniksi. 
	Suomalainen ehdolla Britannian arvostetuimman dokumenttielokuvapalkinnon saajaksi
	Kuoro esittää myös japanilaiselta säveltäjä Joji Yuasalta tilaamaansa teosta Four Seasons from Basho's Haiku. Lisäksi ohjelmistossa on runsaasti Jean Sibeliuksen ja Einojuhani Rautavaaran musiikkia.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2007)
	Sonja Lindénin ohjaama ja tuottama Ei kukaan ole saari (2006) on päässyt Ison-Britannian arvostetuimman dokumenttielokuvakilpailun viralliselle ehdokaslistalle.
	Apocalyptican Worlds Collide -arvioissa kerrotaan, ettei suomalainen sellobändi ole enää mikään kummajainen takavasemmalta ja Metallican varjosta: "Suomen rankat sellistit ovat viimeinkin tehneet levyn, joka on heidän kiistämättömien muusikon- ja sovittajantaitojensa arvoinen."
	Ville Valolle palkinto Wings of a Butterfly –kappaleesta 
	Griersonin rahaston jakamaa Bloomberg Best Newcomer -palkintoa tavoittelee Lindénin elokuvan lisäksi kolme englantilaista dokumenttielokuvaa, Zac Beattien Cutting Edge: Dead Body Squad, Nick Holtin Guys and Dolls sekä Jonathan Goodman Levittin Storyville: Sunny Intervals and Showers.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007)
	HIM-yhtyeen laulusolisti ja keulakuva Ville Valo on saanut BMI Pop Award -palkinnon. Tunnustuksen myöntää amerikkalainen tekijänoikeusjärjestö BMI viime tiistaina Lontoossa.
	Tanssitaiteen valtionpalkinto Mirja Tukiaiselle (Opetusministeriön tiedote 5.11.2007)
	Brittiläisen dokumenttielokuvan isänä pidetyn skotlantilaisen John Griersonin (18981972) muistoksi perustettu Griersonin rahasto jakaa vuosittain parhaan dokumenttielokuvan palkinnon useassa kategoriassa. Tänä vuonna kategorioita on yhdeksän. Kaikissa sarjoissa ehdokkaita on yhteensä 36.
	BMI Pop Awardit myönnetään lauluntekijöille ja musiikin kustantajille, joiden sävellykset ovat soineet eniten Yhdysvaltain radioissa.
	Tanssitaiteen valtionpalkinnon saa tänä vuonna Mirja Tukiainen. Valtion tanssitaidetoimikunnan myöntämä palkinto on suuruudeltaan 15.000 euroa. Palkinnon jakoi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin maanantaina Helsingissä.
	Ville Valo palkittiin hänen kirjoittamastaan laulusta Wings of a Butterfly. Samalla sai tunnustuksen Ville Valon kustannusyhtiö Heartagram.
	Vuonna 1972 perustetuilla Grierson-palkinnoilla palkitaan elokuvia, jotka ovat omaehtoisia, omaperäisiä, teknisesti tasokkaita sekä sosiaalisesti tai kulttuurisesti merkityksellisiä.
	BMI edustaa yli 350 000 lauluntekijää, säveltäjää ja musiikin kustantajaa.
	– Tanssin kansainvälinen menestys ja lisääntyneet esitysvierailut ulkomailla ovat ilahduttava merkki tanssitaiteemme korkeasta tasosta. Suomalainen tanssi on juuri nyt maailmalla kysytympää kuin koskaan. Opetusministeriö on ollut tukemassa tanssitaiteen vientiä myöntämällä rahoitusta lupaaville tanssin alan toimijoille ja nyttemmin vientihankkeille. Periaatteena on ollut keskittää olemassa olevia resursseja siten, että niistä syntyy kärkihankkeita, jotka luovat hyvät edellytykset koko kentän menestykselle ulkomailla, sanoi ministeri Stefan Wallin palkintojenjakotilaisuudessa.
	YLE:n nettilähetyksiin musiikkia
	(Sutinat 10/07 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Palkintojen voittajat ilmoitetaan 23. marraskuuta Lontoossa 
	Ei kukaan ole saari -dokumentti on kiertänyt yli 20 festivaalilla eri puolilla maailmaa ja voittanut niillä useita palkintoja.
	YLEn ulkomaille suuntautuvista nettilähetyksistä on toistaiseksi puuttunut musiikki tekijänoikeudellisista syistä. Nyt tähän on tulossa muutos. YLE on päässyt tekijänoikeuksia valvovan Gramexin kanssa sopimukseen. Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin sekä melkein koko Eurooppaan aletaan lähettää ohjelmat musiikkeineen joulukuun alusta.
	Lauri Törhönen sai elokuvataiteen valtionpalkinnon (Suomen Sillan Uutisviikko 39/2007)
	Kulttuuriministeri Stefan Wallin on jakanut elokuvataiteen palkinnon elokuvaohjaaja Lauri Törhöselle, kuvataiteen palkinnon kuvataiteilija Lauri Astalalle ja valokuvataiteen palkinnon valokuvaaja Jaakko Heikkilälle. 
	Netistä voi lisäksi seurata Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa ja todennäköisesti myös joulurauhan julistamista. 
	Kaija Saariaho valittu vuoden säveltäjäksi USA:ssa 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2007)
	Rakennustaiteen palkinnon sai arkkitehtityöryhmä Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä arkkitehtitoimisto JKMM:stä.
	Rakkautta & Anarkiaa teki yleisöennätyksen
	Musical America -julkaisu on valinnut Kaija Saariahon vuoden säveltäjäksi vuodelle 2008.
	(Helsingin Sanomat 1.10.2007)
	Sunnuntaina päättynyt Rakkautta & Anarkiaa –elokuvafestivaali on yltänyt uuteen yleisöennätykseensä. 20:ttä kertaa järjestetyillä festivaaleilla kävi yhteensä 45 500 ihmistä. Aiempi ennätys vuodelta 2004 oli 44 000 kävijää.
	Saariahon valintaa perustellaan Saariahon vaikuttavalla sävelkielellä sekä säveltäjän suurella suosiolla sekä yleisön että kriitikoiden keskuudessa. 
	Kukin palkinto on suuruudeltaan 15.000 euroa.
	Elokuvaohjaaja Lauri Törhönen (s.1947) on viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana ennen kaikkea kehittänyt elokuvakoulutusta Suomessa. Hän toimi elokuvakerronnan pro-
	Monet Yhdysvaltojen ja Euroopan suurista orkestereista ovat tilanneet Saariaholta uusia teoksia.
	Jos Alonso olisi ollut vähintään toisena tai Hamilton viidentenä, Räikkösen haaveet MM-tittelistä olisivat menneet. "Olen todella onnellinen, tämä on uskomaton päivä", Räikkönen jatkoi.
	fessorina ja osastonjohtajana Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen osastolla. Marraskuussa ensi-iltansa saa Törhösen ohjaama elokuva Raja 1918. Kuvataiteilija Lauri Astala (s.1958) tavoittaa palkintoperustelujen mukaan taiteellaan poikkeuksellisen laajan yleisön. Valokuvataiteilija Jaakko Heikkilän (s.1956) teemoina ovat olleet 1990-luvun alusta lähtien kulttuuriset identiteetit, usein valtakulttuurien keskellä elävät pienet vähemmistöt.
	Jatkoaikaa ehdittiin pelata hieman yli yksitoista minuuttia, kunnes Anne Pohjola ampui illan toisen maalinsa ja Suomen juhlat saattoivat alkaa.
	Osku Palermaa teki keilailuhistoriaa
	Suomi mitalisateessa kesämaailmankisoissa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2007)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 40/2007)
	Keilaaja Osku Palermaa vei Euroopan-kiertueen kokonaisvoiton ensimmäisenä suomalaisena sijoittumalla kauden 17. Euro-turnauksessa Napolissa kolmanneksi. 
	Suomen joukkue saavutti vammaisurheilun Special Olympics -kesämaailmankisoissa  Shanghaissa 43 mitalia, joista kahdeksan oli kultaisia, 18 hopeisia ja 17 pronssisia. Suomalaisurheilijoita oli mukana golfissa, jalkapallossa, judossa, keilailussa, lentopallossa, melonnassa, purjehduksessa, ratsastuksessa, uinnissa ja yleisurheilussa.
	Arkkitehdit Asmo Jaaksi (s.1966), Teemu Kurkela (s.1966), Samuli Miettinen (s.1967) ja Juha Mäki-Jyllilä (s.1965) perustivat vuonna 1998 arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n Turun kirjaston yleisen arkkitehtuurikilpailun voiton jälkeen. Työryhmä on menestynyt yli 40 arkkitehtuurikilpailussa Suomessa ja ulkomailla. Ensimmäinen palkinto suunnittelukilpailuissa on tullut jo 14 kertaa.
	Palermaa varmisti kiertueen ykkössijan keilaamatta. Palermaa pääsi alkukisan kakkosena suoraan jatkopelien toiseen osaan. Hänen ainoa uhkaajansa Euro-kiertueella, britti Paul Moor joutui jatkopeleihin. Moorin karsiutuminen varmisti Palermaalle kiertueen ykkössijan ennen kahden viikon kuluttua keilattavaa Englannin avointa kilpailua. Palermaalla on tavoittamaton johto pistein 727, kun Moorilla on 613 pistettä. 
	Purjehduksessa pari Joni Roivanen  Markus Norelma vei kultaa unified-luokassa. Monohull-luokassa Heikki Kullberg ja Juha-Matti Linnasaari sijoittuivat hopealle.  Uimarit voittivat kuusi mitalia: kaksi kultaa, yhden hopean ja kolme pronssia. Joukkueessa uivat Tatu Kantonen, Anniina Saastamoinen ja Seppo Venho.
	Euro-kiertueella Palermaa sijoittui kahdeksan kertaa palkintopallille.
	Kimi Räikkönen voitti maailmanmestaruuden
	(Helsingin Sanomat 21.10.2007)
	Lisäksi EM-kisoissa Palermaa nappasi All events -kullan. Palermaa ja kiertueen pisteissä kuudentena oleva Pasi Uotila ovat jo varmistaneet osanotto-oikeuden maailmanrankingin finaaliin Jakartaan ja Euro-kiertueen huipennukseen, joka keilataan syyskuussa 2008 Ankarassa.
	Keilailussa tuli neljä mitalia, joista yksi oli kultainen, yksi hopeinen ja kaksi pronssista. Pasi Minkkinen jakoi voiton Kanadan Michel Beaulieun kanssa.  Lentopallossa Unified-joukkue sai hopeaa hävittyään Slovakialle 0-2. Jalkapallossa miesten joukkue hävisi pronssiottelussa Norsunluurannikolle 1-4.  Golfissa Pauli Jarimo vei kakkossijan ja Ville Lipsanen kolmossijan.
	Ferrarin Kimi Räikkönen teki miltei mahdottomasta mahdollista formula 1 -sarjan päätösosakilpailussa São Paulon Interlagos-radalla Brasiliassa. Suomalainen nousi formula 1 -sarjan maailmanmestariksi voittamalla jännittäväksi äityneen päätöskilpailun.
	Kun Räikkösen edellä MM-sarjassa olleet McLaren-kuskit Lewis Hamilton ja Fernando Alonso sijoittuivat odotettua heikommille sijoille, suomalaisjuhlat saattoivat alkaa.
	Jouni Viitaselle aerobicin MM-kultaa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007)
	Yleisurheilussa Marja-Leena Häkkänen voitti kultaa viisiottelussa. Maria Heikkinen voitti hopeaa 1 500 metrin juoksussa, ja Samuli-Petteri Kivinen oli kolmas pituushypyssä. Melonnoissa Vesa Suvanto meloi 500 metrillä toiseksi. 200 metrillä Jarmo Patana voitti hopeaa ja Anna Laitinen oli sarjansa kolmas. Suvanto sijoittui 200 metrillä kolmanneksi ja Ilpo Holttinen neljänneksi (1.36,11).
	Jouni Viitanen teki suomalaista aerobic-historiaa voittamalla lauantaina ensimmäisenä suomalaismiehenä MM-kultaa Serbiassa pidetyissä MM-kisoissa.
	Vielä ennen kilpailua Räikkösen mahdollisuudet mestaruuteen olivat selvästi heikommat kuin Hamiltonilla tai Alonsolla. Räikkönen kuitenkin nousi takaa-ajajasta mestariksi, kun McLarenin espanjalainen Fernando Alonso oli Brasilian osakilpailussa kolmas ja suurin ennakkosuosikki Lewis Hamilton vasta seitsemäs.
	Naisten Sarjassa Rita Niemi sai hopeaa, kun kultaa voitti Australian Sandi Carmichael.
	Suomalaismenestystä täydensi pronssia napannut Juuso Väisänen. Tshekin Jan Pochobradsky oli toinen. Kolmanneksi naisten sarjassa sijoittui Tshekin Denisa Baresova.
	"Muutama kisa sitten kukaan ei varmasti uskonut, että voisimme nousta mestareiksi. Harva on uskonut minuun muutenkaan. Minulla on kuitenkin aika erilainen taktiikka kuin muilla ihmisillä", Räikkönen sanoi kilpailun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.
	Sairauden varalle voi valtuuttaa nyt oman luottohenkilönsä
	Ringeten MM-kulta Suomeen
	(Helsingin Sanomat 3.11.2007)
	(Helsingin Sanomat 31.10.2007)
	Suomi puolusti menestyksekkäästi ringeten MM-kultaa. Lauantaina Suomi voitti Kanadan Ottawassa MM-kisojen loppuottelussa 5–4 Anne Pohjolan jatkoaikamaalilla. Maailmanmestaruus on Suomen historian neljäs.
	Kilpailun yllättävät käänteet alkoivat heti lähdön jälkeen. Räikkönen sai hyvän startin ja ohitti Hamiltonin saman tien. Britti taas ajoi jo ensimmäisellä kierroksella mutkan leveäksi ja putosi kahdeksanneksi.
	Suomalaiset voivat tästä päivästä lähtien valtuuttaa itselleen edunvalvojan sairauden tai toimintakyvyn menettämisen varalle. Uuden lain mukaan edunvalvojaksi voi valtuuttaa kenet tahansa sopivaksi katsomansa henkilön. Tähän asti edunvalvojan on määrännyt maistraatti tai käräjäoikeus. 
	Suomi oli ottelussa lievästi niskan päällä, mistä osoituksena laukaisutilaston voitto. Suomalaiset ampuivat kaikkiaan 75 kertaa, kun kanadalaiset saivat aikaiseksi 34 laukausta.
	Hamiltonin ongelmat jatkuivat seitsemännellä kierroksella, kun hänen autonsa vauhti hyytyi hetkellisesti. Hän putosi peräti 18:nneksi mutta pystyi jatkamaan kilpailua. Hamilton nousi takamatkaltaan tasaisesti, mutta ei lopulta kyennyt seitsemättä sijaa korkeammalle.
	Edunvalvojan tehtävä on pitää huolta siitä, että päätöskykynsä menettäneen henkilön taloutta ja terveyttä hoidetaan tämän omaa tahtoa noudattaen.
	Suomi sai loppuotteluun loistavan alun, kun Salla Kyhälä laukoi pelivälineen Kanadan maaliin neljän minuutin pelin jälkeen.
	Uudistuksen tarkoituksena on lisätä ihmisten itsemääräämisoikeutta ja keventää valtion taakkaa ikääntyvän väestön edunvalvonta-asioissa. 
	Paalulta lähtenyt Räikkösen tallitoveri, kotimaassaan ajanut brasilialainen Felipe Massa johti kilpailua 53. kierrokselle asti. Sen jälkeen Räikkönen piti hallussaan ykköstilaa, sillä Massa palasi varikkokäynniltään toiselle sijalle.
	Suomen juhlat eivät kestäneet kauan, sillä Kanada tuli ensin nopeasti tasoihin Colleen Haganin maalilla. Ensimmäisessä erässä kanadalaiset tekivät vielä kaksi maalia, ja erätauolle mentiin Kanadan 3–1-johdossa.
	Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti samaan tapaan kuin testamentti. Valtuuttaja voi määritellä, mitä asioita valtuutus kattaa. Valtuutus allekirjoitetaan kahden todistajan läsnä ollessa.
	Toisessa erässä Anne Pohjola ja Elina Raesola toivat Suomen tasoihin, mutta Barb Bautista vei Kanadan jälleen johtoon.
	"Oli kuljettajia, joiden piti päästä maaliin, jotta minun mestaruuteni varmistuisi. Odotin vain kuullakseni, että todella voitimme", Räikkönen kuvaili kilpailun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa tunnelmiaan, joita koki ruutulipun ohitettuaan.
	Mestaruus oli vahvasti menossa emäntämaalle, sillä Kanada johti Bautistan maalilla vielä muutama minuutti ennen loppua. Marjukka Virta pommitti Suomen tasoihin kolmannessa erässä ajassa 18.56.
	Kaamosmasennuksen taustalla näyttää olevan ainakin kolme geeniä, jotka yhdessä kasvattavat riskin nelinkertaiseksi. Kansanterveyslaitoksen ja kansainvälisten tutkijoiden ryhmä havaitsi, että kyseiset geenit vaikuttavat vahvasti ihmisen sisäisen kellon toimintaan. Tavanomaisesta poikkeavat geenimuodot saattavat häiritä tätä sisäistä kelloa.
	Sisäilman radon kasvattaa keuhkosyöpäriskiä
	(Suomi.fi 1.11.2007)
	Kodin radonpitoisuus kannattaa mitata, sillä sisäilman radon kasvattaa keuhkosyöpäriskiä, Säteilyturvakeskus muistuttaa. Sisäilman radon aiheuttaa Suomessa vuosittain kolmesataa uutta keuhkosyöpätapausta.
	Tapahtumat keskittyvät koulutuksen ja oppimisen tulevaisuuteen ja erityisesti siihen, miten teknologia voi auttaa opetuksen kehittämisessä sekä opetukseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.
	Akatemiatutkija Timo Partosen mukaan silmän läheisyydessä sijaitseva sisäinen kello rytmittää ihmisen päivää, valveillaoloa ja nukkumista. Se kertoo kudoksille, mitä aikaa niiden tulee käydä. Sisäinen kello pysyy ajassa ulkoisten merkkien avulla, joista tärkeimpiä on valon ja pimeän vaihtelu.
	Laajan yhteiseurooppalaisen tutkimuksen mukaan vuosikymmenien oleskelu radonpitoisuudessa, joka on seitsemänsataa becquereliä kuutiometrissä, kasvattaa keuhkosyöpäriskin kaksinkertaiseksi. Tupakoitsijalla riski kasvaa kymmenestä prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin. Henkilöllä, joka ei tupakoi, riski kasvaa 0,4 prosentista 0,8 prosenttiin.
	ITF-tapahtumassa palkitaan opettajia ja hankkeita, joissa teknologiaa on käytetty poikkeuksellisen onnistuneesti ja innovatiivisesti. SOF-tapahtuma tarjoaa opettajille ja päättäjille tilaisuuden vaihtaa ideoita ja etsiä uusia lähestymistapoja peruskouluopetuksen kehittämiseen edelleen.
	Partosen mukaan tutkimus vahvistaa aiempia tuloksia, joiden mukaan kaamosmasennuksen taustalla on biologisia tekijöitä. Tietty yhdistelmä kolmen eri geenin kirjoitusmuodosta kasvattaa kaamosmasennuksen riskiä yli nelinkertaiseksi.
	ITF ja SOF-tapahtumat ovat osa Microsoftin Partners in Learning -ohjelmaa. Ohjelma edistää tietoyhteiskunnan kehitystä luomalla oppilaille ja opettajille parempia valmiuksia toimia tulevaisuuden maailmassa. Tähän mennessä Partners in Learning -ohjelmaan on osallistunut yli 73 miljoonaa oppilasta ja yli 3,6 miljoonaa opettajaa kaikkiaan 101 maassa.
	Radonpitoisuuden sisäilmassa pitää olla alle neljäsataa becquereliä kuutiometrissä. Uusissa asunnoissa pitoisuuden on oltava alle kaksisataa becquereliä kuutiometrissä.
	Kaamosmasennuksesta kärsii joka sadas suomalainen.
	Uusi mittauskausi on alkanut marraskuun alussa ja jatkuu huhtikuun loppuun. Radonpitoisuus on korkeimmillaan lämmityskautena, kun ulkoilman lämpötila on alimmillaan. Kesäaikana lämpimät jaksot ja tuuletus vähentävät mittausten luotettavuutta.
	Kaamosmasennuksen oireet alkavat yleensä lokakuussa, kun valon määrä vähenee ulkona. Pahimmillaan oireet ovat marras- ja tammikuussa ja ne helpottavat maaliskuussa. Oireita ovat masentunut mieliala, vetäytyminen, keskittymisvaikeudet ja ärtyneisyys. Niistä kärsii noin joka sadas suomalainen.
	Osana School of the Future -kokonaisuutta Microsoftin Innovative Schools -ohjelma tarjoaa 12 pilottikoululle eri puolella maailmaa kaikkein uusinta teknologia-asiantuntemusta. Yksi näistä kouluista on Ouluun rakennettava Ritaharjun koulu. Näiden pilottikoulujen edustajat osallistuvat myös tilaisuuteen.
	Sisäilman radonpitoisuus mitataan pientaloista ja kerrostalojen alimpien kerrosten asunnoista vähintään kaksi kuukautta kestävällä mittauksella, joka voidaan tilata Säteilyturvakeskuksesta.
	Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia suomalaisista kokee joitakin kiusallisia kaamosoireita, kuten väsymystä, lisääntynyttä makeanhimoa ja painonnousua. Vain kymmenen prosenttia suomalaisista sanoo, ettei vuodenaikojen vaihtelu vaikuta lainkaan mielialaan.
	- Tämänkertaiset tapahtumat Suomessa auttavat opettajia tekemään yhteistyötä innovatiivisten oppimiskokemusten parissa ja sisällyttämään teknologiaa oppimisprosesseihin, jotta uuden vuosituhannen haasteisiin voitaisiin vastata entistä paremmin, huomauttaa kansainvälisen Partners in Learning Advisory –hallituksen puheenjohtaja Bruce Dixon.
	www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/fi_FI/etusivu/ 
	Tutkimus: Noin 7–8 tuntia nukkuva elää pisimpään (Helsingin Sanomat 4.10.2007)
	Valo on tehokas keino kaamosoireiden ehkäisyyn. Parasta olisi liikkua aamupäivällä ulkona, mutta myös kirkasvalolamppu auttaa, sanoo Partonen.
	Sekä liian lyhyt että liian pitkä yöuni saattavat lyhentää elämää. Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan lyhytunisten kuolleisuusriski oli miehillä neljänneksen ja naisilla viidenneksen suurempi kuin keskivertonukkujan.
	Antiikin Kreikka
	Kansainvälisen ryhmän tutkimus kolmen geenin yhteydestä kaamosmasennukseen julkaistiin äskettäin julkaisussa Annals of Medicine.
	http://city.porvoo.fi/huhtinen/kreikka/ 
	Myös pitkä yöuni kasvattaa kuolleisuusriskiä, mutta hieman vähemmän.
	Lapsiasiavaltuutettu avannut nettisivut lapsille (Suomi.fi 14.11.2007)
	Lyhytunisiksi luokiteltiin vähemmän kuin 6,5 tuntia nukkuvat, pitkäunisiksi taas yli 8,5 tuntia nukkuvat.
	Lapsiasiavaltuutettu on avannut lapsille omat, osallistumiseen rohkaisevat verkkosivut. Sivuilla kerrotaan YK:n lasten oikeuksista. 
	Porvoolaiskoulu kaappasi palkinnon Microsoftin hankkeessa (Digitoday 31.10.2007)
	Tulokset pysyivät merkitsevinä, vaikka muut kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät kuten elintavat ja elinolosuhteet otettiin huomioon. Selitystä sille, mikä yhdistää unen pituuden ja kuolleisuuden, ei kuitenkaan vielä tiedetä.
	Lapset ovat itse suunnitelleet sivuja lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Jyväskylän yliopiston Agora Centerin yhteistyöhankkeessa. Lasten oikeudet tulevat sivuilla tutuiksi Sisu-kissan opastuksella.
	Suomesta palkittiin keskiviikkona maailmanlaajuisesti porvoolainen koulu Microsoftin Innovative School of the Future -hankkeessa. Porvoolaiset voittivat myös Euroopan tasolla.
	Uni- tai rauhoittavia lääkkeiden säännöllinen käyttö lisää kuolleisuusriskiä noin kolmanneksella. Unilääkkeiden epäsäännöllinen käyttö eli alle 60 päivänä vuodessa ei kuitenkaan osoittautunut riskitekijäksi.
	Kuudennen luokan oppilaat tuottivat hankkeessa itse verkkosivut antiikin Kreikasta. He hahmottivat historiaa tuottamalla sisältöä aiheesta omista lähtökohdistaan. Luokan oppimistulokset paranivat aiemmista vuosista 20 prosenttia. Hanketta on jatkettu kommunikoimalla aiheesta kreikkalaisen ja englantilaisen koulun kanssa ja opittu samalla myös englannin kielen käyttöä.
	Sivut tekevät YK:n lasten oikeuksia tutuiksi muun muassa piirrosten, äänestysten ja pienten haastattelujen avulla. Lapset haastattelevat sivuilla aikuisia päättäjiä. 
	"Silloin kun unilääkkeitä käytetään lyhytaikaiseen unettomuuden hoitoon, ne ovat käyttökelpoisia", korostaa erikoislääkäri Christer Hublin Työterveyslaitoksesta.
	Sivuston päätavoite on lasten osallistumisen edistäminen. Sivuille toivotaan mukaan paljon aktiivisia koululuokkia ja muita lapsiryhmiä keskustelemaan ja osallistumaan. Aikuistenkin kannattaa tutustua sivuihin.
	Tutkimuksen aineistona on käytetty laajaa Suomen Kaksoskohortti -kyselytutkimusta vuosilta 1975 ja 1981. Tutkimuksessa selvitettiin unen pituutta, unen laatua ja lääkkeiden käyttöä 21 268 täysi-ikäisellä suomalaisella. Kuolleisuutta seurattiin vuosina 1982–2003.
	Oulu on yksi 12 pilottikaupungista Microsoftin Innovative School of the Future –hankkeessa. Oulu on lähtenyt muuttamaan koulutoimen strategiaa, esimerkkejä muutoksista esimerkiksi personoidut oppimistyylit ja tulevaisuuden oppimisympäristöpilotit.
	"Lapsia kuuntelemalla aikuiset voivat oppia lasten arvojärjestyksestä ja siitä, mistä lasten arkinen hyvinvointi muodostuu. Lasten mielipiteiden kuuleminen antaa lapsille kokemuksen siitä, että heitä ja lapsuutta arvostetaan", lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sanoo. Lasten omat nettisivut 
	Lähes 500 opettajaa, korkeimpia opetusviranomaisia ja koulujen johtohenkilöä yli 50 maasta on ollut tällä viikolla koolla Helsingissä Innovative Teachers Forum- (ITF) ja School of the Future (SOF) -tapahtumissa. Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma pidettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Tilaisuuksien koolle kutsuja on Microsoft. 
	Kaamosmasennuksen taustalla sisäiseen kelloon vaikuttavat geenit
	http://agl.cc.jyu.fi/lapsiasia/
	(Helsingin Sanomat 3.10.2007)
	Yhteistyön tarkoituksena on synnyttää korkealaatuisia ja esteettisiä tuotteita, jotka ovat samalla käytännöllinen osa kiireisen naisen arkea. Ensimmäiset hedelmät näkivät päivänvalon, kun Philips ja Swarovski esittelivät Active Crystals -tuotteet.
	Millennium-teknologiapalkinto
	Battery käynnistää formulapelin
	Millennium-teknologiapalkinto on joka toinen vuosi jaettava suomalainen kunnianosoitus ihmisten elämän laatua parantavan teknologian kehittäjille. Palkinnon myöntää itsenäinen Millennium-palkintosäätiö. Vuonna 2003 perustetun säätiön taustavoimina ovat suomalaiset järjestöt, teollisuus ja Suomen valtio. Palkinnon tehtävänä on tuoda esiin teknologian roolia elämän laadun parantajana ja kertoa Suomesta korkean teknologian maana.
	(Digitoday 31.10.2007)
	Sinebrychoffin omistama energiajuomabrändi Battery ja verkkopeliyhtiö Chat Republic lanseeraavat yhdessä AT&T Williams –formulatallin kanssa formulamaailmaan sijoittuvan monen pelaajan yhteisöllisen verkkoroolipelin.
	Tuotevalikoimaan kuuluu nappikuulokkeita sekä usb-muistitikkuja. Muistitikuista kaksi on sydämenmuotoisia ja kaksi lukon muotoisia. Sydämenmuotoisissa muistitikuissa on mukana kaulanauha, joten niitä voi pitää kaulakoruina.
	Marraskuun alussa lanseerattavassa Battery Formula Racing -pelissä pelaajat voivat luoda omia kuljettajahahmoja, haastaa mukaan kavereitaan ja kisata muita formulafaneja vastaan kansainvälisessä ympäristössä.
	Kuulokkeiden hinnat vaihtelevat 69,90 eurosta 129,90 euroon. Usb-muistitikkujen markkinahinta on 149,90 euroa.
	www.millenniumprize.fi 
	Kopioinnin paljastin narauttaa yliopiston tekstivarkaat
	Battery Formula Racing on suomalaisen peliteollisuuden ja Batteryn päänavaus segmentissä, jota pidetään verkkopelimaailman tuottoisimpana.
	Tiedotteen mukaan kaikki yhteistyön synnyttämät tuotteet toimivat koruina, mutta niillä on silti merkityksellistä käyttöarvoa teknisiä tuotteina. Idea ei ole aivan uusi, sillä esimerkiksi Pretec on markkinoinut aikaisemmin myös korvakoruna toimivaa usb-muistia.
	(Helsingin Sanomat 28.10.2007)
	Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) on kehitetty ja otettu käyttöön Nalkiksi nimetty kopioinnin paljastin, joka seuloo vastaavuudet tekstimassoista ja tunnistaa netistä napatut pätkät.
	99 henkilöä ehdolla Millennium-teknologiapalkinnon saajaksi (Tekes.fi 16.10.2007)
	Åbo Akademilta uusi keksintö biodieseltuotantoon (Suomen Sillan Uutisviikko 40/2007)
	Vuoden 2008 Millennium-teknologiapalkinnosta kilpailee 99 ehdokasta. Ehdotuksia palkinnon saajaksi on tehnyt 88 organisaatiota 27 maasta. Tasavallan presidentti Tarja Halonen palkitsee maailman suurimman teknologiapalkinnon voittajan kesäkuussa 2008.
	"Tarkoitus on löytää tunnistimen avulla semmoiset kohdat, jotka ovat samoja kahdessa eri työssä", selvittää tutkija Petri Sirkkala ohjelmistotekniikan laitokselta.
	Åbo Akademi on kehittänyt aiempaa tehokkaamman tavan biodieselin tuotantoon. Tekniikka vähentää merkittävästi sivutuotteiden, kuten ongelmajätealkoholi glyserolin syntyä.
	Kun hakukone etsii jotain tiettyä fraasia, tunnistin tai vertain vertailee laajemmin isoja kokonaisuuksia kuten harjoitustöitä. Nalkki pilkkoo tekstin osiin ja vertaa sitä verkosta hakukoneiden avulla löytyvään aineistoon.
	Millennium-palkinto on suomalainen kunnianosoitus, joka myönnetään ihmisten elämän laatua parantavalle teknologiselle innovaatiolle ja sen tekijöille. Tekes on yksi Millennium-palkintosäätiön jäsenorganisaatioista ja säätiön hallituksessa Tekesiä edustaa ylijohtaja Martti af Heurlin.
	Yritykset ovat jo olleet kiinnostuneita keksinnöstä, ja teolliseen käyttöön se saattaa tulla lähivuosina.
	Akademin mukaan jatkossa tutkimusta tulisi ohjata biopolttoainetuotantoon metsäteollisuuden sivutuotteista, mm. hakkuujätteistä.
	"Työkalusta haluttiin tehdä sellainen, että sitä voitaisiin käyttää tehokkaasti hyväksi kaikilla TTY:n laitoksilla ja mahdollisesti myös yliopiston ulkopuolella", sanoo lehtori Santeri Repo teollisuustalouden laitokselta.
	Vuoden 2008 palkintoehdokkaiden nimeäminen päättyi 1. lokakuuta.
	Repo on ollut mukana tunnistimen kehitystyössä vuodesta 2006.
	"Nimetyt ehdokkaat ja innovaatiot ovat korkeatasoisia. Palkintolautakunnan tehtävä ei tule olemaan helppo", Millennium-palkintosäätiön asiamies, TkT Tapio Alvesalo kertoo.
	Kahdeksan kuoli Jokelan koulun verilöylyssä, ampuja ampui itseään
	Plagiaatintunnistinta alettiin kehittää massakurssien harjoitustöiden suuren määrän takia.
	(Helsingin Sanomat 7.11.2007)
	Ehdokkaiden joukossa on sekä tunnettuja innovaattoreita että suurelle yleisölle tuntemattomia teknologian kehittäjiä.
	Jokelan koulukeskuksessa tapahtuneessa ammuskelussa on kuollut kahdeksan ihmistä. Ampuja, Pekka-Eric Auvinen, 18, on hoidettavana Töölön sairaalan teho-osastolla.
	"Kun kurssilla on vaikka 200 opiskelijaa, joista jokainen palauttaa 15 harjoitustyötä, tekee se yhteensä 3 000 työtä", Sirkkala selvittää.
	"Palkintoa ei kuitenkaan myönnetä elämäntyöstä tai pelkästään akateemisista ansioista. Palkintolautakunnan tärkein arviointikriteeri on innovaation suotuisa vaikutus ihmisten elämään ja kestävään kehitykseen. Tämä erottaa Millennium-palkinnon useista tiedepalkinnoista", Alvesalo kertoo.
	Hänen tilansa on kriittinen ja selviämisennusteensa erittäin huono. Poliisin mukaan hän ampui itseään päähän.
	Esimerkiksi tietotekniikan peruskurssilla syksyllä selviä plagiointitapauksia löytyi lähes 400 harjoitustyön joukosta viisi. Oli joko plagioitu toisilta tai kierrätetty edellisvuosien töitä. Ohjelmoinnin peruskurssilla jää vuosittain kiinni useita kymmeniä harjoitustöitään kopioineita.
	Poliisi vahvisti, että hän on sama henkilö, joka julkaisi internetissä etukäteen videoita ampumisesta.
	Lukumääräisesti eniten ehdotuksia palkinnon saajaksi on palkintolautakunnan käsiteltävänä Yhdysvalloista (20), Saksasta (7) ja Ranskasta (7). Suomalaisia ehdotuksia palkinnon saajaksi on neljä kappaletta.
	Uhreista viisi on poikia ja kaksi tyttöjä. Heidän lisäkseen kuoli koulun rehtori. Suurin osa kuolonurheista ammuttiin koulun ala-aulassa pian tilanteen alettua. Poliisin käsityksen mukaan rehtoria lukuun ottamatta uhrit olivat satunnaisia.
	Sirkkalan mukaan koottuja valtakunnaallisia tietoja kopiointitapauksista tai yrityksistä ei ole.
	"Yksi tunnistimen tarkoitus on olla myös pelotin eli ehkäistä ennalta plagiointia", Sirkkala sanoo.
	Eri teknologia-alojen asiantuntijoista koostuva esivalintaryhmä on jo aloittanut palkintoehdotusten käsittelyn. Esivalintavaiheessa syntyy suositus parhaiksi arvioiduista kandidaateista. Seuraavien kuukausien aikana työtä jatkaa kahdeksanjäseninen kansainvälinen palkintolautakunta. Palkintolautakuntaa johtaa vastikään Euroopan tiedesäätiön pääjohtajaksi valittu professori Marja Makarow.
	Ampuma-ase oli 22-kaliiberinen käsiase. Auvinen mainitsi verkkosivuillaan omistavansa Sig Sauer Mosquito -pistoolin. Poliisi kertoi hänen olevan tunnetun ampumaseuran jäsen.
	Toisinaan yliopistoissa paljastuu isompiakin opinnäytevarkauksia. Kesällä Helsingin yliopisto erotti opiskelijan määräajaksi, koska tämä oli jättänyt keväällä esitarkastukseen kokonaan internetistä kopioidun gradun.
	Ampuja ei ottanut missään vaiheessa panttivankeja. Hänellä ei ole aiempaa rikosrekisteriä.
	Kyseessä oli venäjänkielinen työ slavistiikan ja baltologian laitokselle.
	Kolme tai neljä loppusuoralle selvinnyttä finalistia julkistetaan 8.4.2008. Lopullisen päätöksen finalisteista tekee palkintolautakunnan ehdotuksen perusteella Millennium-palkintosäätiön hallitus.
	Poliisilla ei ole tietoa oliko ampuja huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alainen.
	Koru kätkee sisäänsä usb-tikun
	Poliisi sai hälytyksen kello 11.44 ja ensimmäiset partiot saapuivat paikalle kymmenessä minuutissa. Tilanne oli kenttäjohtaja Timo Leppälän mukaan poliisin saapuessa kaoottinen. Oppilaita pakeni ikkunoista.
	(Taloussanomat 4.10.2007)
	Philips ja Swarovski ovat aloittaneet yhteistyön kehittääkseen nykypäivän elämäntyylin, teknologian ja muodin trendit yhdistäviä lisävarusteita.
	Finalistien joukosta valittava voittaja ja muut finalistit palkitaan Millennium Technology Weekin juhlallisuuksissa 11.6.2008. Pääpalkinnon suuruus on miljoona euroa.
	Leppälä kertoi, että poliisi sai heti saavuttuaan Auviseen kontaktin, mutta tämä vastasi ampumalla yhden laukauksen myös poliisia kohti.
	Suomalainen elokuvayleisö muistaa Raidan erityisesti Spede Pasasen 20:n Uuno Turhapuro -elokuvan kipakkana Elisabeth Turhapurona.
	Paikalla oli yhteensä sata poliisia, joista noin 70 virka-asuista. Lisäksi paikalla oli lääkäriyksikkö sekä useita ambulansseja.
	Muun muassa näin todetaan perjantaina julkistetussa tutkimusraportissa "Eri tapoja kohdata suuri elefantti – Suomalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin vertaileva tutkimus". 
	Elisabethista tuli hänen toinen minänsä, jota hän täsmensi ja mehevöitti kolmen vuosikymmenen ajan 1973 – 2004.
	Poliisi ei ampunut tilanteessa yhtään laukausta.
	Kuolleiden lisäksi loukkaantui yksitoista oppilasta, joista yksi sai ampumahaavan. Monet oppilaat joutuivat rikkomaan tuoleilla ikkunoita päästäkseen ulos. Heidät vietiin Hyvinkään sairaalan sairaalaan Heidän arveltiin pääsevän kohtuullisen nopeasti kotiin.
	Raportin kirjoittajien Thorleif Petterssonin ja Sakari Nurmelan mukaan Suomen ja Ruotsin välillä vallitsee huomattava kulttuurietäisyys. Joissakin tapauksissa arvoerot ovat viime vuosina pikemminkin kasvaneet kuin pienentyneet. 
	Suomalaistutkija noutamaan Nobelin rauhanpalkintoa (Helsingin Sanomat 15.11.2007)
	Suomalainen tekniikan tohtori, tilastopäällikkö Riitta Pipatti, 52, on valittu Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ryhmään, joka ottaa vastaan Nobelin rauhanpalkinnon 10. joulukuuta vastaan Oslossa. IPCC ja Al Gore jakavat tämän vuoden rauhanpalkinnon.
	Tilanne koululla on ohi, mutta tutkimukset ja jälkiselvittelyt jatkuvat Jokelassa pitkään. Koulu pysyy kiinni koko loppuviikon, mutta lähialueen asukkaat voivat palata kotiinsa.
	Erojen kasvu liittyy niin sanottuihin kansalaisuushyveisiin.
	Valtaenemmistö ruotsalaisista, lähes 40 prosenttia, kannattaa nykyään niin sanottua aktivismia, jonka mukaan on tärkeätä olla mukana luomassa sääntöjä, mutta ei noudattaa niitä. Suomessa tätä mieltä on alle 14 prosenttia kansasta. 
	IPCC päätti ryhmän jäsenistä torstaina Espanjan Valenciassa. IPCC:n 25 hengen palkintoryhmää johtaa ilmastopaneelin intialainen johtaja Rajendra Pachauri.
	Jokelan koulukeskuksessa Jyväkuja 13:ssa on yläasteen koulu ja lukio. Yläasteella opiskeli viime vuonna noin 330 ja lukiossa 150 opiskelijaa. Kaikkiaan evakuoituja oli 460.
	Tilastokeskuksessa nykyisin työskentelevä Pipatti on toiminut aiemmin tutkijana VTT:llä ja kehittänyt päästölaskelmaohjelmia hiilidioksidille ja muille kasvihuonekaasuille. Pipatti on työskennellyt myös IPCC:n sihteeristössä ja myös yksi pääkirjoittajista lauantaina julkistettavassa IPCC:n yhteenvetoraportissa, joka kiteyttää tutkijoiden näkemykset ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja hillitsemisestä.
	Vielä 1980-luvun alussa aktivismin kannatus oli yhtä suurta, alle 30 prosentin luokkaa, niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
	Näyttelijä Marjatta Raita on kuollut
	 (Helsingin Sanomat 27.9.2007)
	Päinvastoin kuin Ruotsissa, nykyajan Suomessa niin sanotulla alamaisuudella on lähes 40 prosentin kannatus. Alamaisuus tarkoittaa sitä, että on tärkeätä noudattaa sääntöjä, mutta ei olla mukana luomassa niitä. Ruotsissa tätä mieltä on vain 14 prosenttia vastaajista. 
	Parikymmentä vuotta sitten "alamaisuuden" kannatus oli suunnilleen samoissa lukemissa, noin 26 prosenttia, sekä Suomessa että Ruotsissa. 
	Tarkistuslaskenta: Yksi suomalainen vastaa 5,7 ryssää (Ilta-sanomat 16.10.2007)
	Tunnettu sotasanonta, jonka mukaan yksi suomalainen vastaa kymmentä venäläistä, on saanut tarkennusta.
	Elefantti-raportin takana ovat Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja Riksbankens Jubileumsfond.
	Tohtori Markku Jokisipilän toimittaman Sodan totuudet -kirjan (Ajatus) alaotsikon mukaan suomalainen vastasikin talvisodassa 5,7 ryssää.
	Suomessa Euroopan tiukimmin suojellut metsät (Uusi Suomi 5.11.2007)
	Helsingin Kaupunginteatterin pitkäaikainen ja arvostettu näyttelijä Marjatta Raita on kuollut. Raita sairastui vasta vähän aikaa sitten vakavasti.
	Luku perustuu professori Juri Kilinin artikkeliin kirjassa. Sen mukaan talvisodassa kuoli yli 140000 neuvostosotilasta. Oikeaa Neuvostoliiton menetysten lukua ei vuosikymmeniin ollut tiedossa.
	Suomen metsien suojelupinta-ala on suurimpia ja suojelun aste kaikkein tiukin Euroopassa. Metsien tilaa esittelevä raportti julkistettiin tänään metsäministereiden kokouksessa Varsovassa.
	Hän oli syntynyt Porissa 17. helmikuuta 1944.
	Suomalaisia talvisodassa kuoli noin 26600. Jakamalla 140000 suomalaisten kaatuneiden määrällä saadaan tulokseksi noin 5,3. Suhdeluvussa saattaa siten olla yhä tarkistusvaraa.
	Raita oli yksi Helsingin kaupunginteatterin pitkäaikaisimpia näyttelijöitä, joka tuli taloon suoraan teatterikoulusta vuonna 1965. Myös hänen viimeinen roolinsa oli Kaupunginteatterin ohjelmistossa olevassa Bertolt Brechtin Kerjäläisoopperassa.
	Euroopan tiukasti suojelluista metsistä lähes puolet on Suomessa. Tiukka suojelu tarkoittaa koskemattomaksi jätettyjä metsiä, joissa ei sallita mitään toimenpiteitä. Tällaisia metsiä on Euroopassa 2,4 miljoonaa hehtaaria, mistä Suomen osuus on 0,9 miljoonaa hehtaaria.
	Sanonta yhdistyy monen mielessä Väinö Linnan Tuntemattomaan sotilaan miesten leukailuun. Sen jatkokysymys on, että entäs sitten, kun tulee se yhdestoista?
	Hänet muistetaan myös Tulipunakukan Kyllikkinä, Nummisuutarin Kreetana tai viimeksi Diivojen rouva Florencena.
	– Suomen tiukan suojelun verkko ei vaadi enää olennaisia täydennyksiä. Painotus on talousmetsien hoidon yhteydessä tapahtuvassa monimuotoisuuden turvaamisessa, sanoi raportin kirjoittaja, Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun yksikön johtaja Jari Parviainen.
	Alunperin kuitenkin jo 1500-luvulta tunnetaan kuningas Kustaa Vaasalle lähetetty kirje, jossa sadan suomalaisen todettiin Joutselän taistelussa vastanneen tuhatta venäläistä. Sanonta yhden suhteesta kymmeneen eli suojeluskuntien piirissä viime vuosisadalla sotien välillä.
	Temperamenttinen ja peloton Raita tarjosi vastusta myös Jouko Turkalle, jonka kultakauden useissa legendaarisissa ohjauksissa hän lunasti paikkansa. Hänet nähtiin mm. Murtovarkaudessa, Hypnoosissa ja Jeppe Niilonpojassa.
	Suomen puuvarat ovat Euroopan neljänneksi suurimmat. Eniten puuta kasvaa Saksassa, jossa yhdellä hehtaarilla kasvaa yli kaksinkertainen määrä puuta Suomeen verrattuna.
	Näyttelijäntyönsä ohella Raita osallistui pitkäjänteisesti myös näyttelijöiden työehtojen ja aseman parantamiseen. Vuodesta 1981 hän toimi Kaupunginteatterin näyttelijäyhdistyksen luottamusmiehenä sekä Teatterisäätiön hallituksen jäsenenä.
	Raportti sen tietää: Ruotsalaiset pitävät meistä (Kauppalehti 2.11.2007) 
	– Ero johtuu ilmasto- ja kasvupaikkaeroista ja erilaisista puulajeista. Vastaavat hoidetut kuusimetsätkin kasvavat samassa ajassa Saksassa 10–15 metriä pidemmiksi ja 10–20 senttimetriä paksummiksi kuin Suomessa.
	Ruotsalaiset suhtautuvat myönteisemmin Suomeen ja suomalaisiin kuin suomalaiset Ruotsiin ja ruotsalaisiin.
	Suomen näyttelijäliiton hallitukseen hän kuului vuodesta 1996 alkaen. Samana vuonna hänelle myönnettiin myös Suomen näyttelijäliiton kultainen ansiomerkki.
	Suomalaiset ovat toisaalta käytännöllisiä, mutta myös konservatiiveja eivätkä pidä muutoksista. Demokratiakin epäilyttää. Sen sijaan ruotsalaiset vaikuttavat muodollisuuksien korostamisesta huolimatta äärimmäisyysihmisiltä uskossaan demokratiaan, suvaitsevaisuuteen ja yksilöiden ja vähemmistöjen oikeuksiin. 
	Useat kommentoijat vaativat Boyesia kunnioittamaan suruaikaa. Monet epäilevät, että Boyes ei ole lainkaan käynyt Suomessa.
	Suomen pisin maantietunneli käyttöön tänään (Helsingin Sanomat 9.10.2007)
	Hallituksen tiedottaja kertoi, että ympäri maata partioivien ympäristönsuojeluviranomaisten määrää lisätään 19:stä 45:een. Samalla maksimisakkorangaistus saastutuksesta nelinkertaistetaan 500 000 eurosta kahteen miljoonaan. 
	Poikkeuksiakin on.
	Suomen pisin maantietunneli avataan liikenteelle iltapäivällä. Mittaa Helsingin Vuosaareen valmistuneella tunnelilla on puolitoista kilometriä.
	Nimimerkki Mankka Espoosta pitää Boyesin kirjoittelua osin perusteltuna. Hänen mielestään oikeiden sosiaalisten suhteiden puute voi aiheuttaa mielenhäiriöitä. Hän muistuttaa, että koulusurmia voi tapahtua kaikkialla, jossa ihmisten mieli järkkyy. 
	Ensi vuoden loppupuolella Vuosaaren sataman auettua tunnelin liikennemäärän odotetaan nousevan 10.000 autoon vuorokaudessa.
	Ympäristötietoisuus on lisääntynyt Kreikassa elokuisten metsäpalojen jälkeen. Paloissa kuoli 67 ihmistä ja tuhoutui yli 200 000 hehtaaria metsä- ja peltomaata. 
	Boyes on omien sanojensa mukaan seurannut Suomea 30 vuotta. Perjantaina hän julkaisi vastauksensa suomalaisille lukijoille kysymyksenä: eikö joukkosurma voi kertoa säröistä yhteiskunnassa?
	Tunneli siirtää sataman liikenteen pois kantakaupungista, mikä keventää kehäykkösen länsipään ruuhkia.
	Ohjeita ulkosuomalaisille
	(www.maistraatti.fi) 
	Keskustelu jatkuu tästä aiheesta vilkkaana. Nimimerkki Karolina Helsingistä epäilee, että Boyesin kirjoitus johtuu brittiläisen Lewis Hamiltonin tappiosta Kimi Räikköselle kamppailussa Formula 1:n maailmanmestaruudesta.
	Palveleva puhelin palvelee nyt myös ulkosuomalaisia (Sutinat 10/07 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Miksi henkilötietojen pitää olla väestötietojärjestelmässä ajan tasalla vaikka asuu ulkomailla ja onko väliä missä maassa henkilö asuu?
	Evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämän Palvelevan Puhelimen kriisiavun puhelinnumerot muuttuvat Suomessa valtakunnallisiksi. Nyt puhelimeen voi soittaa myös ulkomailta.
	Kun Suomen kansalainen asuu ulkomailla, säilyvät hänen henkilö- ja asumistietonsa Suomessa ajantasaisina vain, jos hän itse huolehtii tietojensa ilmoittamisesta Suomeen.
	Koskenkorva voitti kultaa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2007)
	Numerossa päivystävät ovat koulutettuja vapaaehtoisia tai seurakuntien työntekijöitä. Keskustelu tapahtuu nimettömänä ja on luottamuksellista. Päivystäjät ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen. Palvelevassa puhelimessa käytetään vain puhelinlaitteita, joissa ei voi tunnistaa soittajan puhelinnumeroa.
	Koskenkorva-vodka on palkittu kultamitalilla kansainvälisessä International Wine and Spirit Competition -kilpailussa. Koskenkorva Blueberry –makuvodka puolestaan sijoittui hopeatilalle.
	Henkilö voi tehdä ilmoituksen joko viimeisen kotikuntansa maistraattiin tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassaan. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tiedot avioliitosta, avioerosta, lasten syntymästä ja asuinosoitteesta. Kun tiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajantasaisia, on esimerkiksi Suomen passin saaminen nopeampaa.
	Voittaja valittiin kaksivaiheisen arvioinnin perusteella, johon kuului sokkotesti ja tuotteiden tekninen analyysi.
	Puhelimessa päivystetään joka päivä, myös juhlapyhinä, suomeksi su-to klo 18-01 ja pe-la klo 18-03 sekä ruotsiksi ma-su klo 20-24 (Suomen aikaa).
	Altia Corporationin mukaan kisa on alan arvostetuimpia kilpailuita maailmanlaajuisesti. Tänä vuonna vodka-kategoriassa kilpaili 50 tuotetta.
	Väestötietojärjestelmän tietojen perusteella määräytyvät monet henkilön oikeudet ja velvollisuudet. Esimerkiksi äänioikeusrekisterin laatiminen vaaleja varten perustuu näihin tietoihin. Väärä osoitetieto väestötietojärjestelmässä voi johtaa siihen, että viranomaisten yhteydenotot (äänioikeusilmoitus, asevelvollisuusasiat) eivät tavoita vastaanottajaa.
	Uudet puhelinnumerot ovat (1.10. alkaen) suomenkieliseen päivystykseen +358-1019 0071 ja ruotsinkieliseen +358-1019 0082. 
	Helsinki-Vantaan ratayhteysmahdollisuuksia selvitetään
	www.evl.fi/kkh/to/kpk/pptieto.htm#P0_0 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2007)
	Suomalaiset rähjäävät netissä brittitoimittajalle (Taloussanomat 12.11.2007)
	Ratahallintokeskus RHK selvittää Helsinki-Vantaan lentokentän saamista kaukojunaliikenteen yhteyteen.  Suunnitteilla on ratavaihtoehto, jossa Savon-Karjalan -rata vedettäisiin Helsinki-Vantaan kautta, eli Kouvolasta pääsisi junalla suoraan Helsinki-Vantaalle.
	Brittiläisen The Times -sanomalehden toimittajan Roger Boyesin analyysi suomalaisista nuorista aiheutti kommenttivyöryn lehden verkkosivuille. 
	Väestötietojärjestelmä on keskeisin yhteiskuntamme perusrekisteri ja tietojen oikeellisuus on hyvin tärkeää useimmille viranomaisille. Esimerkiksi Kela:n kannalta on tärkeää saada kattava henkilöhistoria, erityisesti eläkepäätösasioissa.
	Roger Boyesin kirjoittama analyysi suomalaisista nuorista ilmestyi torstaina Jokelan koulusurmien jälkeen. Kirjoituksen tyylilaji liikkuu kolumnin ja uutisjutun välillä.
	Rata saattaisi toteutua sen jälkeen, kun Kehärata on rakennettu. Kehärata yhdistää Helsinki-Vantaan lähijunaliikenteeseen, ja sen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2009.
	Myös pohjoismaissa, paitsi Ruotsissa, asuvien Suomen kansalaisten pitää ilmoittaa henkilötietojensa muutoksista.
	Boyes kuvailee Suomea pimeäksi harvaan asutuksia maaksi, jossa ihmiset elävät virtuaalielämää videopalvelu YouTubessa. 
	Norjassa, Tanskassa tai Islannissa asuvien Suomen kansalaisten on itse ilmoitettava henkilötietomuutoksista. Tällöin riittää, että edustustoon tai maistraattiin lähetetään ote asuinmaan väestörekisteristä, josta käy ilmi muutetut henkilötiedot. Ruotsista henkilötietomuutokset välitetään virkateitse Suomen väestötietojärjestelmään Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti.
	RHK tutkii lentokentän kaukojunayhteyttä samassa yhteydessä kun selvitetään uuden itäradan mahdollisuutta. Eduskunnan rantaratatoimikunta puoltaa suorinta ratayhteyttä Helsingistä Pietariin. Itärata kytkisi Porvoon, Loviisan ja Kotkan yhä tiiviimmin pääkaupunkiseutuun.
	Hän muistuttaa masennuksen ja itsemurhien yleisyydestä sekä suuresta asemäärästä: Suomessa on kolmanneksi eniten aseita asukasta kohden maailmassa.
	Kirjoittaja pitää Jokelan surmia hyvin suomalaisena tragediana tekijän internetiin jättämien tietojen perusteella. Analyysissään hän nostaa esiin suomalaista mytologiaa Ukko ylijumalasta ja Tuonelasta. 
	Vaikka Helsinki-Pietari radan rakentaminen ajankohtaistuu vasta 2050-luvulla, nähdään jo nyt tarpeelliseksi ratkaista radan linjaus, jotta rata-alueelle ei tehtäisi enää uusia rakennuksia eikä rakenteita.
	Muutto ulkomaille
	Suomessa iltapäivälehdet kirjoittivat The Timesin artikkelista jo viime viikolla. Lehtien verkkosivuilla julkaistiin suora linkki Boyesin kirjoitukseen.
	Kun Suomen kansalainen muuttaa ulkomaille, voi muutto olla joko tilapäistä tai vakinaista (tilapäinen tarkoittaa korkeintaan vuoden oleskelua, esim. lyhytaikainen työ tai opiskelu tai vastaava syy). Jos muutto on tilapäinen, säilyy henkilö Suomessa väestötietojärjestelmässä läsnä olevassa väestössä, Hänen kotikuntanaan Suomessa säilyy lähtöhetken kotikunta siihen kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.
	Selvitystyö valmistuu ja lähetetään lausunnoille keväällä.
	Suomalaisten herkkänahkaisuus leimahti verkossa valloilleen. Juttuun on jätetty yli 230 kommenttia. Suurin osa niistä on Suomesta. Valtaosa kirjoittajista pitää Boyesin analyysiä vääränä ja ajankohtaan sopimattomana. 
	Kreikka tehostaa ympäristörikkomusten valvontaa (Helsingin Sanomat 20.10.2007)
	Kreikka tehostaa ympäristörikkomusten valvontaa. Maan hallitus ilmoitti perjantaina, että myös niiden rangaistuksia kovennetaan. Kovennuksia on toivottu viime aikoina julkisuuteen tulleiden useiden ilman ja veden saastutustapausten vuoksi. 
	Muuttoilmoitus tehdään kirjallisesti ja viimeistään viikon kuluttua muuton jälkeen. Ilmoitus on tehtävä myös tilapäisestä asumisesta, joka kestää yli kolme kuukautta.
	Jos muutto ulkomaille on vakinainen eli henkilö muuttaa pysyvästi ulkomaille asumaan, siirretään hänet Suomen väestötietojärjestelmässä poissaolevaan väestöön. Hänen viimeiseksi kotikunnakseen jää se kunta, josta hän muutti ulkomaille. Muutto katkaisee siten myös osan kotikuntaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Tällaisia ovat esimerkiksi äänioikeus kunnallisvaaleissa ja kotikuntaan sidotut kunnalliset oikeudet. 
	Uusi kansalaisuus
	Lasten syntymätodistuksessa mainitaan yleensä molemmat vanhemmat. Jos vanhemmat ovat keskenään avioliitossa, on lapsi automaattisesti aviolapsi.
	Jotta uusi kansalaisuus voidaan merkitä väestötietojärjestelmään, henkilön tulee toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa laillistettu päätös tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös kansalaisuudesta lähimpään Suomen edustustoon tai sen voi lähettää Suomeen viimeisen kotikunnan maistraatille. Koska päätös on laadittu yleensä antomaan kielellä, tulee päätös olla virallisen kääntäjän kääntämä joko suomeksi tai ruotsiksi. Uuden kansalaisuuden toteamiseen riittää myös uuden passin näyttö edustuston julkiselle notaarille, joka ottaa siitä virallisen kopion. Lisää tietoa kaksoiskansalaisuudesta löytyy Ulkomaalaisviraston nettisivuilta www.uvi.fi.
	Jos taas lapsi syntyy avopuolisoiden lapsena, tulee isyys vahvistaa, ennen kuin lapselle voidaan merkitä Suomessa isä. Isyyden vahvistaminen edellyttää sitä, että lapsen isä käy Suomen edustustossa tunnustamassa lapsen. Edustusto toimittaa tällaisen tunnustamisasiakirjan äidin viimeisen Suomessa olleen kotikunnan sosiaaliviranomaisille, jotka huolehtivat siitä, että asia etenee ja lapsen isyys voidaan vahvistaa Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.
	Kun Suomen kansalainen muuttaa ulkomaille, muodostuvat hänen kansalliset oikeutensa ja velvollisuutensa eri asioissa eri tavoin ja siksi on tärkeää, että henkilö itse ottaa yhteyttä esimerkiksi verottajaan ja Kelaan jo ennen lähtöään ja ottaa selville, miten maastamuutto hänen kohdallaan eri viranomaisissa vaikuttaa ja minkälaisia ilmoitusvelvollisuuksia hänellä on viranomaisten suhteen. Tässä on suurena apuna viranomaisten internet-sivut, joista on helppo löytää myös yhteystiedot ja esimerkiksi sähköpostiosoitteet.
	Isyys, joka on vahvistettu ulkomailla, ei ole sellaisenaan pätevä Suomessa. Sen sijaan Isyyttä koskeva lainvoimainen tuomio ja isyyden vahvistaminen tunnustamisella, joka on annettu Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa tai Islannissa on pätevä Suomessa.
	Kuolintodistus
	Jotta kuolintieto voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee vainajasta toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa virallisesti laillistettu kuolintodistus tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lähimpään Suomen edustustoon tai sen voi lähettää Suomeen viimeisen kotikunnan maistraatille. Koska kuolintodistus on laadittu yleensä antomaan kielellä, tulee kuolintodistus olla virallisen kääntäjän kääntämä joko suomeksi tai ruotsiksi.
	Isyysasioihin liittyvää informaatiota antavat Suomessa kaikki maistraatit. Lapselle voidaan kuitenkin merkitä isän sukunimi väestötietojärjestelmään, vaikka isyyttä ei ole vahvistettu Suomen lain mukaan.
	www.kela.fi 
	www.vero.fi 
	http://formin.finland.fi 
	www.mil.fi/paaesikunta 
	www.uvi.fi 
	Avioero
	www.suomi-seura.fi 
	Avioerot, jotka on myönnetty EU:n alueella 1.3.2001 alkaen, ovat sellaisinaan Suomessa päteviä, jos niihin on lisätty avioeron lainvoimaisuutta osoittava EU:n säännösten mukainen todistus. Todistuksen saa avioeropäätöksen antaneelta viranomaiselta. Nämä avioeropäätökset voi jättää edustustojen kautta Suomeen toimitettavaksi. Usein avioeropäätös on käännettävä joko suomen tai ruotsin kielelle, jotta merkintä avioerosta voidaan Suomessa tehdä väestötietojärjestelmään.
	www.hallonorden.org 
	Mikäli kuolintodistus toimitetaan Suomen edustustoon, asiakkaan on täytettävä lomake ” Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta ” joka liitetään alkuperäiseen todistukseen. Lomake on saatavissa tällä hetkellä vain edustustoista. Sen jälkeen asiakirjat lähetetään virkateitse Suomeen.
	Avioliitto
	Jotta avioliittotieto voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee henkilön toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa virallisesti laillistettu avioliittotodistus tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lähimpään Suomen edustustoon http://formin.finland.fi tai sen voi lähettää Suomeen viimeisen kotikunnan maistraatille. Koska avioliittotodistus on laadittu yleensä antomaan kielellä, tulee avioliittotodistuksen olla virallisen kääntäjän kääntämä, joko suomeksi tai ruotsiksi.
	Kuolintodistuksen antajan tulee olla lääkäri, jolla on sen maan lakien mukainen oikeus antaa kuolintodistuksia. Asiakirjan laillistaja vastaa siitä, että kuolintodistus on annettu antomaan lakien mukaisesti.
	Muualla kuin EU:n alueella Suomen kansalaiselle myönnetyt avioerot sekä avioerot EU:n alueella ennen 1.3.2001 on, jotta ne ovat Suomessa päteviä, vahvistettava Helsingin hovioikeudessa. Lisäohjeita vahvistusta varten ovat saatavissa Helsingin hovioikeudesta. Hovioikeuden vahvistusta vaativaa avioeropäätöstä ei siten voi jättää edustuston välitettäväksi, vaan asianomaisen tulee hoitaa vahvistamiseen liittyvät selvitykset Helsingin hovioikeuteen.
	Uusi osoite ulkomailla
	Mikäli henkilö toimittaa avioliittotodistuksen Suomen edustustoon, hänen on täytettävä lomake ” Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta ”, joka liitetään alkuperäiseen todistukseen. Lomake on saatavissa tällä hetkellä vain edustustoista. Sen jälkeen asiakirjat lähetetään virkateitse Suomeen.
	Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen muita tärkeitä päivitettäviä tietoja ovat osoitetiedot. Henkilö voi ilmoittaa ulkomailla tapahtuneesta osoitteenmuutoksestaan joko suoraan Suomeen viimeisen kotikunnan maistraatille tai edustustoon. Ajantasainen osoite ulkomailla takaa Suomen kansalaiselle sen, että hänelle voidaan toimittaa tieto äänioikeuden käyttämisestä sekä eduskunta-, presidentin- että EU-vaaleissa. Samoin ajantasainen osoite takaa sen, että henkilö voidaan häntä koskevissa asioissa helposti ja nopeasti tavoittaa. 
	Mikäli sukunimi on muuttunut avioliiton yhteydessä, ja avioliittotodistus lähetetään suoraan maistraattiin, on suositeltavaa liittää lomake ”Sukunimen valinta vihkimisen yhteydessä” mukaan. 
	Uusi nimi
	Jotta uusi etu- tai sukunimi (ei koske avioliiton kautta saatua nimeä) voidaan merkitä väestötietojärjestelmään, henkilön tulee toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa laillistettu päätös nimenmuutoksesta tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lähimpään Suomen edustustoon http://formin.finland.fi tai sen voi lähettää Suomeen viimeisen kotikunnan maistraatille. Koska päätös on laadittu yleensä antomaan kielellä, tulee päätös olla virallisen kääntäjän kääntämä joko suomeksi tai ruotsiksi. 
	Lapsen syntymä
	Jotta lapsen syntymä voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee hänestä toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa virallisesti laillistettu syntymätodistus tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lähimpään Suomen edustustoon tai sen voi lähettää Suomeen äidin viimeisen kotikunnan maistraatille. Koska syntymätodistus on laadittu yleensä antomaan kielellä, tulee syntymätodistus olla virallisen kääntäjän kääntämä joko suomeksi tai ruotsiksi. 
	Laillistaminen/Legalisoiminen – Apostille
	Jotta ulkomailla (paitsi pohjoismaat) laadittu ulkomaan viranomaisen antama asiakirja saisi tarkoitetun oikeusvaikutuksensa Suomessa, on asiakirja laillistettava tai legalisoitava.
	Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan se, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen a että se on annettu oikean sisältöisenä ja on pätevä asiakirja antomaassa. Esimerkiksi vihkitodistuksessa on 
	Suomen kansalaisella, jolla on kotipaikka muussa valtiossa kuin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, on oikeus vaatia, että sukunimen määräytymiseen on sovellettava Suomen lakia. Nimenmuutoslomakkeita löytyy lomakeosiosta. Nimenmuutoslomakkeen voi toimittaa edustustoon tai viimeisen kotikunnan maistraatille.
	Mikäli syntymätodistus toimitetaan Suomen edustustoon, asiakkaan on täytettävä lomake ” Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta ”, joka liitetään alkuperäiseen todistukseen. Lomake on saatavissa tällä hetkellä vain edustustoista. Sen jälkeen asiakirjat lähetetään virkateitse Suomeen.
	7. Kaada päälle jäähtynyt liemi. Ellei liemi peitä silliviipaleita, keitä lientä lisää.
	Voimakkaampaa suolanmakua kaipaava ruiskuttaa kinkkuun kaksi litraa 10-prosenttista suolavettä, jolloin lihan lopulliseksi suolaprosentiksi tulee noin kaksi prosenttia. Kinkkua liotetaan vielä pari kolme vuorokautta 10-prosenttisessa suolavedessä. Kolmas tapa on ruiskuttaa 10-kiloiseen kinkkuun 1,5 litraa suolavettä, joka on tehty suhteessa kaksi litraa vettä/180 grammaa karkeaa suolaa. Sen jälkeen kinkku saa liota kahdeksanprosenttisessa suolavedessä (10 litraa vettä/800 grammaa suolaa) kolmesta neljään vuorokautta.
	tärkeää, että vihkijänä toimineella henkilöllä on oikeus maansa lakien mukaan vihkiä.
	8. Sulje tölkki kannella tai foliolla.
	Laillistaminen tehdään kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko kyseinen maa allekirjoittanut Haagin yleissopimuksen vuodelta 1961 vai ei. Haagin sopimukseen liittyneistä maista toimitettu asiakirja on laillistettava ns. Apostille -todistuksella (leima tai paperinen todistus) Muualta toimitettu asiakirja on laillistettava n.k. Grand Legalisationilla.
	9. Anna sillin maustua viileässä paikassa pari päivää ennen tarjoamista.
	10. Tuo silli pöytään valmistusastiassaan
	Rosolli
	(4 hengelle)
	4 keitettyä perunaa
	4 etikkapunajuurta
	Apostille
	3 keitettyä porkkanaa
	Asiakirja laillistetaan ns. Apostille –todistuksella (leima tai paperinen todistus), jos maa on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodelta 1961. Maat, jotka ovat liittyneet tähän Haagin sopimukseen löytyvät internetistä osoitteesta www.hcch.net, (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Pub lic Documents), josta myös saa tietoja siitä, mikä viranomainen tällaisen todistuksen antaa eri sopimusmaissa.
	1-2 sipulia
	3-4 omenaa
	Peittosuolaus
	3 suolakurkkua
	Suolaus aika 10 - 15 päivää.
	(2 liotettua sillifileetä)
	(2 kovaksi keitettyä munaa)
	Peittosuolauksella tarkoitetaan suolausta pelkästään suolavedessä liottamalla. 10 litraan vettä sekoitetaan 1 kg suolaa, jolloin vedestä tulee seitsemästä kahdeksaan prosenttista.
	Kastike:
	1 dl kuohukermaa
	1 rkl väkiviinaetikkaa
	punajuurilientä
	Keitä vesi ja liota suola siihen, anna jäähtyä. Laita vesi astiaan johon mahtuu sekä vesi että kinkku. Kinkun tulee peittyä veteen. Voit laitaa lautasen kinkun päälle ja lautasen päälle jonkun painon, niin että kinkku painuu veden alle.
	pippuria, suolaa, sinappia, sokeria
	N.k Grand Legalisation
	1. Kuori keitetyt kasvikset, sipulit ja omenat.
	Ellei asiakirjan antajana ollut maa kuulu Haag-sopimuksen piiriin, laillistetaan asiakirja niin, että antajamaan ulkoministeriö laillistaa asiakirjan oikean viranomaisen antamaksi ja sen jälkeen tuossa maassa toimivaltainen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä asiakirjaan todistuksen tuon ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia. Varmemmaksi vakuudeksi voi vielä pyytää Suomen ulkoministeriötä laillistamaan oman edustustonsa virkamiehen oikeus antaa tällaisia todistuksia. 
	2. Poista omenista siemenkota.
	3. Kuutioi juurekset, omenat ja kurkut pieniksi (noin ½ cm * ½ cm) kuutioiksi.
	Vesi vaihdetaan uuteen suola veteen joka toinen päivä, niin kauan ettei lihasta tule enää verta veteen. Kun lihasta ei enää tule verta vesi vaihdetaan joka 3. päivä. Yleensä vesi pitää vaihtaa n. 6 kertaa suolauksen aikana.
	4. Hienonna sipuli ja viipaloi silli tai tarjoa erikseen joulusilliä.
	5. Sekoita ainekset keskenään.
	6. Ripottele mausteeksi suolaa ja valkopippuria.
	7. Koristele keitetyillä munalohkoilla ja persiljalla tai tee kuutioista salaatin päälle raitoja.
	Astia, jossa lihaa suolataan, tulee säilyttää viileässä, ettei liha pilaannu.
	8. Vatkaa kerma, etikka ja sokeri pehmeäksi vaahdoksi.
	Kinkun paisto
	Bilateraaliset sopimukset
	9. Tarjoa kirpeä kastike ja mieluiten myös silli, kukin omassa astiassaan.
	Paista kinkku 120 asteessa. Paistoajan lasket seuraavasti: ensimmäinen kilo 1,5 tuntia, seuraavat kilot 1,0 tunti.
	Itävallan, Unkarin ja Puolan kanssa Suomi on solminut bilateraalisen sopimuksen, jossa poistettiin vaatimusta liittää Apostille –todistus asiakirjaan. Näistä maista riittää että edustustoon tai maistraattiin toimitetaan alkuperäinen asiakirja. Asiakirjan tulee kuitenkin olla virallisen kääntäjän kääntämä joko suomeksi tai ruotsiksi.
	10. Jos aiot söydä rosollia parina, kolmena päivänä, keitä ainekset kerralla kypsiksi, mutta säilytä kuutiot toisistaan erillään vaikkapa voipaperinyyteissä jääkaapissa. Näin ainesten maku ja värit eivät sekoitu toisiinsa.
	Eli, jos kinkku on 10 kg, paistoaika on 1 x 1,5 tuntia + 9 x 1 tunti = 10,5 tuntia.
	Älä avaa uunia paiston aikana!
	Joulusilli lasimestarin tapaan
	Joulusinappi 1
	2-3 silliä tai 4-6 sillifileetä
	Ruokapalsta
	2 dl sinappijauhetta
	1 3/4 dl vettä
	1 dl sokeria
	1 dl väkiviinaetikkaa
	Jouluruokia
	2 dl kuohukermaa
	1½ dl sokeria
	1 rkl konjakkia
	1 porkkana
	Kinkun suolausohjeet ja paisto
	1. Sekoita sinappijauhe, sokeri ja kerma kattilassa.
	1 kookas punasipuli
	kokonainen inkivääri
	Ruiskusuolaus
	2. Keitä seosta hyvin sekoittaen, kunnes se on mielestäsi riittävän sakeata.
	2 tl kokonaisia valkopippureita
	3 laakerinlehteä
	Ruiskusuolauksen voi tehdä kolmella tavalla: 1, 1,5 ja 2 litralla suolavettä. 
	3. Nosta kattila liedeltä, anna sen jäähtyä ja mausta lopuksi tilkalla konjakkia.
	(sinapinsiemeniä)
	Sopivia, eläinten lääkintään tarkoitettuja ruiskuja saa apteekista. Raa'assa kinkussa pysyy suolavettä korkeintaan 20 prosenttia kinkun painosta. Nopein ja vähäsuolaisin tapa on ruiskuttaa kinkkuun litra 15-prosenttista suolavettä, jossa on 150 grammaa karkeaa suolaa litrassa vettä. Suola sulaa kiehuvaan veteen, minkä jälkeen vesi jäähdytetään ennen ruiskutusta. Liika suolavesi tihkuu rei'istä pois. Lopuksi kinkkua liotetaan vielä vuorokausi 10-prosenttisessa suolavedessä (peittosuolaus), jotta se suolaantuisi tasaisemmin. Kinkun suolapitoisuudeksi tulee noin 1,5 prosenttia, vaikka lopullisen pitoisuuden voi todeta vasta joulupöydässä. Tämä on nopein tapa kinkun suolaukseen.
	4. Sinappi säilyy jääkaapissa muutaman päivän.
	1. Puhdista sillit.
	2. Huuhdo kalat kylmällä vedellä ja liota kylmässä vedessä kalojen suolaisuudesta riippuen muutama tunti.
	3. Keitä liemi, kiehauttamalla etikka, vesi ja sokeri. Jäähdytä.
	Joulusinappi 2
	4. Valuta sillit ja leikkaa ne noin 2 cm:n paksuisiksi viipaleiksi ruotoineen. Jos käytät fileitä, viipaloi ne.
	n. 100 g sinappijauhetta
	1½ dl sokeria
	1-2 dl erikoiskermaa
	5. Kuori porkkana ja sipuli. Leikkaa ohuiksi viipaleiksi.
	2 tl perunajauhoja
	1 tl suolaa
	6. Lado sillinpalat, porkkanaviipaleet, sipulirenkaat ja mausteet lasitölkkiin tai saviruukkuun.
	1 kananmuna
	valkopippuria
	ruokaöljyä
	3/4 dl rusinoita
	11. Laatikko imeltyy ja saa kauniin värin, jos se kypsennetään hitaasti miedossa lämmössä kypsäksi.
	viinietikkaa
	10 mantelia hienonnettuna
	konjakkia
	1. Sekoita sinappijauhe, sokeri, kerma, perunajauhot, suola, kananmuna ja pippuri.
	1. Sulata ja jäähdytä rasva.
	12. Kypsymisaika vuoan koosta riippuen 2½-3 tuntia 150–160 asteessa, miedommassa lämmössä kauemminkin.
	2. Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi.
	2. Keitä muutama minuutti sekoittaen.
	3. Lisää vaahtoon kerma, mausteet, kaakao, jauhot, joiden joukossa on sooda, rusinat, rasva ja mantelit.
	3. Lisää loraus konjakkia, lusikallinen viinietikkaa ja muutama tippa ruokaöljyä.
	Hämäläinen perunalaatikko on parhaimmillaan, jos se tarjotaan heti uunista otettua. Ruuan voi hyvin lämmittää, mutta pinta ei enää tule yhtä kauniin kullankeltaiseksi eivätkä reunat rapeiksi.
	4. Purkita sinappi ja säilytä kylmässä.
	4. Kaada taikina voideltuun, jauhotettuun rengasvuokaan.
	5. Sinappi on valmista muutaman päivän kuluttua.
	5. Paista sitä 200-asteisessa uunissa 40–50 minuuttia.
	Perinteinen lanttulaatikko
	(Kreikasta ei lanttua saa, mutta voit pyytää sukulaisia tai ystäviä lähettämään sinulle Suomesta vakuumipakattua valmista lanttupyreetä)
	Porkkanalaatikko
	Toimitus surffaili Internetissä
	"Sinun äänesi Euroopassa" on Euroopan komission yhteinen aloitussivu monenlaisia kuulemismenettelyjä, keskusteluja ja muita sellaisia välineitä varten, joiden avulla kansalaiset voivat osallistua aktiivisesti Euroopan unionin politiikan suunnitteluprosessiin.
	1 ½ kg porkkanoita
	vettä, suolaa
	2 ½ dl puuroriisiä
	2-3 lanttua
	5 dl kerma
	2 munaa
	2 munaa
	50 g margariinia
	1 rkl siirappia
	n. 2 dl kerma tai rasvaista maitoa
	http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fi.htm 
	suolaa
	siirappia
	1. Kuori ja paloittele porkkanat.
	muskottipähkinää
	Käy nettikeskustelua suoraan ministereiden kanssa EU-asioista. Lue jo käydyt keskustelut tai ota osaa tuleviin keskusteluihin!
	2. Keitä ne pehmeiksi noin puolessa litrassa suolalla maustettua vettä.
	suolaa
	Pinnalle korppujauhoja
	3. Ota porkkanoiden keitinvesi talteen ja keitä siinä riisit pehmeiksi.
	1. Keitetyt lantut jauhetaan tai survotaan.
	www.otakantaa.fi/online.cfm?CFID=4512025&CFTOKEN=52396228 
	2. Survos maustetaan suolalla, muskotilla sekä siirapilla.
	4. Soseuta porkkanat sähkövatkaimella.
	5. Sekoita porkkanasurvos, riisit, kerma, munat ja mausta seos.
	3. Lisätään voisula ja kermamaito, johon on sekoitettu munat.
	Virtuaalinen matka maailmalle webbikameroiden avulla. Webbikamerat ovat loistava tapa katsella maailmaa. Valitse matkakohde ja aloita virtuaalimatkasi nyt! 
	6. Kaada voideltuun uunivuokaan.
	4. Kermamaidon määrä riippuu lanttujen vetisyydestä.
	7. Kypsennä laatikkoa uunissa 175–200 asteen lämmössä noin 1 tunti.
	5. Valmis lanttuseos on sakeahkoa puuroa.
	www.virtuaalimatka.com
	6. Paistamiseen käytetään laakeita vuokia, jottei syntyisi liian korkeata kerrosta.
	Valmistaa porkkanalaatikko hyvissä ajoin ennen joulua ja vältä turha stressi! Pakasta porkkanalaatikko raakana tai kypsänä. Varaa sulamisaikaa 2-5 tuntia jääkaapissa. Pane laatikko puolisulana kuumaan uuniin. Porkkanalaatikko säilyy pakasteessa 3 kuukautta.
	Ulkosuomalaisen horoskooppi alkutalvelle 2007
	7. Paistetaan korppujauhoilla kuorrutettu lanttulaatikko 170–180 asteen lämmössä.
	Laatinut Sipsu Italiasta
	Imellytetty (Hämäläinen) perunalaatikko
	Oinas:
	Voit tuntea itsesi hieman ärsyyntyneeksi, koska asiat eivät näytä menevän juuri niin kuin haluaisit. Se johtuu osittain siitä, että aktiivisena ihmisenä olet kerännyt aivan liian paljon tehtävää. Ja koska ongelmasi ovat sinun, ja vain sinun, sinua ärsyttää kun kukaan ei niitä kanssasi pura. Et tosin olisi valmis vastaanottamaan apua, koska se ei sinua kuitenkaan tyydyttäisi. Koita olla kiukuttelematta lähimmäisellesi. 
	2½ kg perunoita
	Joulutortut
	vettä
	(20-24 kpl)
	100 g voita
	1 rkl suolaa
	250 g voita
	3 rkl vehnäjauhoja
	250 g (vajaa 4 dl) vehnäjauhoja
	5-8 dl maitoa
	1½ dl kylmää vettä
	1 tl leivinjauhoja
	1. Pese perunat ja keitä ne kuorineen pehmeiksi vedessä.
	Luumusosetta
	2. Kuori kypsyneet perunat ja survo ne kuumina voin kanssa soseeksi. Sosemyllyllä, yleiskoneella tai tehosekoittimella survominen käy nopeasti, mutta varo ettei tule liisteriä!
	1. Sekoita leivinjauho vehnäjauhoihin ja nypi voi jauhojen sekaan, lisää kylmä vesi ja anna taikinan kovettua kylmässä.
	Härkä:
	Nyt se hiljainen hyvä olisi oven takana kolkuttamassa. Se näyttäytyy pienen harmaan hiiren asussa, mutta on sisältä kuin atomipommi. Mitäs luulet. Olisiko sinussa miestä/naista päästämään sitä elämääsi? Raha-asioissa on myös sitä luvattua, jos osasit hiukan kiristää kukkarosi nyörejä. Muussa tapauksessa en suosittele liikaa tuhlaavaisuutta. Joulu on ovella ennekuin huomaatkaan.
	2. Kauli taikina noin puolen sentin paksuiseksi levyksi.
	3. Lisää vähän jäähtyneeseen survokseen 1 rkl vehnäjauhoja.
	3. Tee 8x8 cm neliöitä ja leikkaa kulmiin viillot, lisää luumusose, käännä neliön jokaisesta kulmasta toinen puoli tortun keskikohtaan, voitele tortut huolellisesti.
	4. Peitä astia ja anna sen olla huoneenlämmössä useita tunteja, lisää välillä loput jauhoista.
	4. Tortut paistetaan 225 asteessa 15–20 minuuttia.
	5. Jos kypsennät laatikon illaksi, keitä perunat aikaisin aamulla, tai edellisenä iltana.
	6. Lämpimässä paikassa seos imeltyy, joten sokeria ei tarvitse lisätä.
	Pehmeä piparkakku
	Kaksoset:
	7. Lisää maitoa sen verran, että seoksesta tulee löysähköä puuroa.
	Idearikkaana ihmisenä koet jääneesi hieman rysän alle, kun et saa ääntäsi kuulumaan. Oletko ajatellut esittää asiaasi toisella tavalla? Se voisi saada paremman vastaanoton. Ympärilläsi nimittäin on väsynyttä ja levotonta porukkaa. Ei kannata työllistää heitä, vaan yrittää toimia yksin. Apua tuleekin sitten aivan yllättäviltä suunnilta. Rakkauselämää joudut odottamaan tämän projektin 
	50 g voita tai margariinia
	2 munaa
	8. Mausta vasta nyt suolalla, sillä suola estää aiemmin lisättynä imeltymistä.
	3 dl sokeria
	1 ½ dl kevytkermaa
	9. Kaada seos voideltuun uunivuokaan (määrä sopii 3 l:n saviruukkuun).
	1 tl neilikkaa
	1 tl inkivääriä
	10. Älä täytä astiaa aivan reunoihin asti, sillä uunissa seos löystyy ja saattaa paisuilla muuten yli reunojen.
	1 tl kanelia
	1 tl kaakaota
	3 dl (180 g) vehnäjauhoja
	1 tl soodaa
	- Niin, laskutuslisän kanssa.
	päätteeksi. Se voi olla yksi niistä auttajista, tai hänen tuttavansa. Kannattaa siis kokeilla.
	----------
	Petri painaa 37 kiloa, Jukka painaa 40 kiloa. Kuka on Matti?
	Vesimies:
	Rapu:
	----------
	Hah hah haa. Hauska vesimies se senkun jaksaa naurattaa. Onkohan se kuitenkin vain naamion taakse piiloutumista? Ehkä se on tämän hetken tarkoitus, eikä siitä huolta kannata kantaa. Asiat saavat aina oman järjestyksen vesimiehen maailmassa, ja vaikka se onkin muiden silmissä sotkua, vesimies tietää tarkkaan miten hän siellä suunnistaa. Rakkausrintamalla ihanan rauhallista. Kerrankin näin päin.
	Kovia paineita joka suunnalta, joka häiritsee ravun rauhaisaa valtakuntaa. Kuka kumma uskaltaa järkyttää tätä tyynekästä tasapainoa? No rapuhan se itse on. Kun on aikaa ajatella, niin siitä syntyy ideoita, ja vain rapu osaa ne parhaiten toteuttaa. Mars antaisi nyt puhtia ja Venus viehätysvoimaa, joten töihin vain. Levätä saa tarpeeksi sitten joululomilla.
	 - Rouva Möttönen oli matkalla Hölmölään. Häntä vastaan tuli 9 rouvaa, jokaisella 9 säkkiä ja jokaisessa säkissä oli 9 kissaa. Montako säkkiä, kissaa ja ihmistä oli matkalla Hölmölään?
	- Yksi, rouva Möttönen.
	----------
	- Voiko ihminen pettää henkilön, joka luottaa häneen?
	Leijona:
	- Miten voisi pettää jonkun, joka ei luota?
	Jos se minkä piti päättyä, sai lopun, olet uuden alussa. Jos et saanut siihen tarpeeksi puhtia, niin voit juuri nyt olla lopun alussa. Sekin on kiehtovaa, mutta muista, että sillä ei ole jatkoa, joten sen kasvattamiseen ei kannata käyttää liikaa energiaa. Jos se on rakkautta, käytä pihtejä. Jos se on työtä, varaa selustasi. Raha-asioissa taasen; maksa kaikki rästiin jääneet laskut. Kaikki.
	----------
	Kalat:
	 - Voiko pimeässä nauraa?
	Kalalla on kovia koettelemuksia, eikä niistä näytä tulevan loppua. Olisi tarvetta levolle, vaikka töissä kiire hoputtaisikin. Yoga-kurssi voisi olla suora ja nopea ratkaisu pikaisen rauhan löytymiselle. Ja siitä on hyötyä myös tulevalle. Aamuinen lihasten venytys antaisi jo hieman puhtia, ja kunnon aamiainen kiireisen kahvin sijasta lisäenergiaa. Kalojen on vältettävä asianajajia, ja verovelkoja aina ensi maaliskuuhun saakka. Sitten helpottaa.
	- Ei tietenkään. Eihän voi osaa nauraa.
	----------
	 - Voiko pistoolilla ampua maalitauluun?
	- Ei voi, täytyy olla myös panoksia.
	----------
	 - Voiko Suomen lain mukaan mennä naimisiin oman leskensä sisaren kanssa?
	- Ei kuollut voi mennä naimisiin.
	Neitsyt:
	----------
	Se minkä olet viime vuodesta rakentanut, on nyt melkein valmis. Suuria muutoksia ei tule lähiaikoihin. Keskity vain oman linnan toimivaan ratkaisuun. Järjestelmällisenä ihmisenä löydät varmaan jotain pikkupuuhaa joka pitää sinut ja vasarasi aina ensi kesään kiireisenä, ja vasta sitten olet valmis lisäsiiven alkaviin rakennustöihin. 
	 - Voiko Suomen lain mukaan leski mennä naimisiin miehensä vaimon kanssa?
	Vitsejä
	- Et voi mennä naimisiin itsesi kanssa.
	----------
	- Mitä on neljä kertaa kuus?
	 - Yksi mies meni marjaan, miksei toinen?
	- Kerran viikossa.
	- Koska ei mahtunut.
	----------
	- Olet junan kuljettaja ja ensimmäisessä vaunussa on 8-vuotiaita ihmisiä, toisessa 16-vuotiaita ihmisiä ja kolmannessa 32-vuotiaita ihmisiä. Kuinka vanha on junan kuljettaja?
	Palveluhakemisto
	Vaaka: 
	Vuokralle tarjotaan
	Se uuden saanti mitä niin kovasti odotat, kestääkin pitempään toteuttaa. Voi kuinka se odottaminen ärsyttää. Vaa’alla on nyt kivan asian jännittäminen, ja se odottamisen painostus. Mitä jos suuntaisitkin energiasi aivan muualle, johonkin luovaan toimintaan, kuten sisustamiseen, valokuvaamiseen, tai vaikkapa niinkin tylsään kuin turhanpäiväiseen siivoukseen tai shoppailuun. 
	Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapiirissä. 
	- Niin vanha kuin sinä olet.
	----------
	 - Oli kerran kolme miestä. Ne tekivät erään työn kahdessa tunnissa. Monessako tunnissa kuusi miestä tekee saman työn?
	Ajalla 1.4. – 31.10.2007. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
	- Eihän ne sitä työtä tee, kun ne kolme miestä teki sen jo.
	Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö, makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta.
	----------
	Lisätietoja:
	 - Oli kerran mies, joka kuljetti kahdeksaa hullua kärryillä. Pahassa mutkassa yksi putosi. Montako jäi jäljelle?
	54m: Satu Vuorinen
	Skorpioni:
	panagoudis@yahoo.gr puh. 2310 841136 
	Joskus olisi hyvä pysähtyä kuulemaan ihan omaa ääntä. Siis sitä, joka kertoo mitä sinä ihan oikeasti haluat. Ja joskus olisi hyvä opetella kuuntelemaan toisia ihmisiä. Siis kuulemaan sitä, mitä sanottavaa heillä on, ja miltä heistä tuntuu. Ne molemmat ovat hyvin vaikeita asioita, ja sisukas skorpioni, jos päättää tämän taidon oppia, hän myös tekee sen. Omalla tavallaan tietenkin. 
	64m: Asta Koskela-Dimitriou
	- Seitsemän.
	andreasdimitriadis1071@yahoo.gr puh 2310 344454
	- Oikein. Seuraavassa mutkassa putosi taas yksi ja seuraavassa yksi. Oletko vielä kärryillä?
	Hammaslääkäri Yannis Koutsouridis
	(Tavallisesti toveri vastaa: "Olen" ja on siis yksi hulluista...)
	Kivelis 2 ja Delfon 37 kulmauksessa 
	(bussipysäkki: Kivelia, bussit 7 ja 39)
	----------
	Puh. 2310–854482
	 - Oli silta, joka kesti 100 kiloa. Erään miehen piti mennä sillan yli. Hän painoi 99 kiloa vaatteineen ja hänellä oli kaksi kilon kultaharkkoa. Miten mies pääsi toiselle puolelle?
	Yksityisvastaanotto avoinna arkisin klo 9–13 ja 17.30–21, hätätapauksissa sovi tapaamisesta (kännykkä: 6972-649143)
	Jousimies:
	Muiden odotuksia hyvin täyttävä jousimies onnistuu tänäkin alkutalvena saavutuksissaan. Marjat ovat pakkasessa ennen aikojaan, sienet kuivatettu, ja hedelmistä tehty sosetta joka lahjapakettiin. Jousimies-mies palaa metsästysretkeltä saalinsa kanssa, jota ei muiden kanssa jaa. Eikä kannatakaan. Tämä voikin olla Se kestävä juttu. 
	Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi
	- Heitteli kultaharkkoja vuorotellen ilmassa.
	----------
	Fysioterapeutti Päivi Voutilainen
	 - Paljonko on 0 : 0?
	Melina Merkouri 33, Sikies
	- 0 : 0 = 13,5. Voit tarkistaa tuloksen seuraavalla kokeella. Kerro luku takaperin: 13,5 x 0 = 0.
	(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
	Puh. 2310–206096
	Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
	----------
	Terapia-ajat vain ajanvarauksella. 
	 - Paljonko on kuusi plus kuusi?
	- Kaksi kuusta.
	Kauris:
	---------------------------------------------------
	----------
	Älä liioittele. Saat ihan tarpeeksi myötätuntoa, kunhan vain pysyttelet asian ytimessä. Kyllä kaikki asiat löytävät oikean paikkansa, ja arvonsa, vaikka koko maailma nyt tuntuu romahtavan päällesi. Ja vaikka oletkin kovapäinen, onnesi on olla hyvän tuulinen. Koita olla unohtamatta ystäviäsi. Niitä oikeita ystäviäsi. Uudet tuttavat voisit nyt jättää hieman vähemmälle huomiolle.
	Seuran seuraava tiedote ilmestyy helmikuussa 2008. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 
	 - Paljonko on kymmenen miinus yhdeksän?
	- Peukalo.
	----------
	 - Paljonko on viisi plus neljä?
	- Kymmenen.
	- Kymmenenkö?
	Tapahtumakalenteri
	1.12 Adventtijumalanpalvelus Thessalonikissalauantaina 1. joulukuuta 2007 klo 18.00 Paikka: Vapaa Evankelinen kirkko (Evankeliki Ekklisia Eleftera) Osoite: A. Fleming 44-46 , (Ippokratio sairaalan alapuolella) Puh. 2310 816510 
	22.12 TalvipäivänseisausTalvipäivänseisaus on hetki, jolloin aurinko on pohjoisella pallonpuoliskolla katsottuna alimmillaan taivaalla etelässä ollessaan. Se on siis myös vuoden lyhin päivä. Talvipäivänseisaus ajoittuu aikavälille 20.–22. joulukuuta. Napapiirin pohjoispuolella aurinko ei nouse lainkaan. Kristillisessä tarustossa talvipäivänseisaus on omistettu apostoli Tuomaalle; kuten Tuomaan usko oli heikoin, myös hänen päivänään auringonvalo on kaikkein lyhin.
	2.12 Ensimmäinen adventtisunnuntaiAdventti (lat. adventus Domini, "Herran saapuminen / tuleminen") tarkoittaa kirkkovuoden ensimmäisiä viikkoja joulun edellä. Kirkkovuosi alkaa ensimmäisestä adventtisunnuntaista. Adventtisunnuntait ovat neljä joulua edeltävää sunnuntaita. Adventtia edeltää edellisen kirkkovuoden viimeinen sunnuntai eli tuomiosunnuntai. Ensimmäisestä adventtisunnuntaista alkaa paasto eli valmistautuminen kirkolliseen juhlakauteen. Siksi sekä adventtiaikana että pääsiäistä edeltävänä aikana liturginen väri kirkoissa on yleensä violetti. Adventtiaikaa seuraa 12 päivää kestävä jouluaika (joulupäivästä loppiaiseen). Adventti tarkoittaa herran saapumista ja sanotaan että adventtiaika valmistaa meitä jouluun. Keskiajan lopulla läntiseen kristikuntaan tuli käytäntö, jonka mukaan kirkkovuosi alkaa aina ensimmäisestä adventtisunnuntaista, joka on aikaisintaan 27. marraskuuta ja viimeistään 3. joulukuuta. Adventtisunnuntait ovat kaikki neljä sunnuntaita, jotka ovat ennen joulua. Ennen vanhaan ensimmäisen adventtisunnuntain jälkeisenä maanantaina, alkoi jouluaattoon saakka ulottuva paasto, jota kutsuttiin adventtipaastoksi. Jotkut kutsuivat sitä myös pieneksi paastoksi, ettei kukaan sekoita sitä pääsiäistä edeltävään suureen paastoon. Paasto järjestetään, koska halutaan valmistautua kirkolliseen juhlakauteen. Tämän takia sekä adventtiaikana että ennen pääsiäistä liturginen väri kirkoissa on yleensä violetti. Adventtiajan jälkeen tulee 12 päivän kestävä jouluaika, joka kestää joulupäivästä loppiaiseen. Ensimmäinen adventtisunnuntai, nöyrtymisen adventti (Adventus humiliationis) on yksi suosituimmista juhlapyhistä. Perinteen mukaan evankeliumina on palmusunnuntaihin kuuluva kertomus Jeesuksesta, joka ratsastaa aasilla Jerusalemiin. Siten adventti liittyy palmusunnuntain ja pääsiäisen tapahtumiin. Ajan kuluessa ensimmäisestä adventtisunnuntaista on tullut ilonjuhla, johon kuuluu tärkeä sävellys Hoosianna-hymni. Hymnin sävelsi saksalainen Vogler 1700-luvun lopulla ja se esitettiin suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 1807. Hoosianna! – huudahdus on oikeastaan rukous joka tarkoittaa ”oi auta, pelasta!”, mutta jo ennen Jeesusta sitä pidettiin yleisenä juhlahuutona ja riemunilmauksena. Suomen evankelis-luterilainen Kirkkovuosi alkaa ensimmäisestä adventista.
	23.12 Neljäs adventtisunnuntaiNeljäs adventtisunnuntai, pyhä adventti (Adventus sanctificationis), on niin kuin monilla muilla kirkoilla, omistettu Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuodesta 2000 alkaen Marialle, Herran äidille, jotta se erottuisi selkeämmin kolmannesta adventista.
	25.12 JoulupäiväJoulu on vuosittainen 25. joulukuuta vietettävä juhla, jota on länsimaissa vietetty perinteisesti kristinuskoon liittyvänä juhlana Jeesuksen syntymän kunniaksi. Ennen kristinuskoa on talvipäivänseisauksen aikoihin vietetty sydäntalven juhlaa. Suomen kielen sana joulu on skandinaavinen lainasana ja tulee alun perin talvipäivänseisaus-juhlan nimestä. Useimmat kristityt viettävät joulua Raamatun Uudessa testamentissa esiintyvän kristinuskon Jumalan pojan Jeesuksen syntymäjuhlana.
	26.12 TapaninpäiväTapaninpäivä eli toinen joulupäivä on ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen ja hänen myötään kaikkien marttyyrien muistopäivä. Tapaninpäivän perinteisiin kuuluu tapaninajelu, mieluiten hevosella. Etelä-Pohjanmaalla Kyröjoen varrella nuoret miehet vierailivat tapanina tyttöjen luona ja pyysivät "sylin tapaninlankaa". Mieluisille pojille tytöt antoivat pitkän säikeen kehräämäänsä rihmaa tai lankakerän. Nykyperinnettä ovat muun muassa tapanintanssit tanssiravintoloissa.
	28.12. Viattomien lasten päiväViattomien lasten päivä on kristinuskossa juhlapäivä, jota vietetään niiden lasten muistoksi, jotka kuningas Herodes kristillisen taruston mukaan tappoi. Päivää vietetään useimmissa kristillisissä maissa 28. joulukuuta. Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa kyseisenä päivänä on tapana tehdä piloja muiden maiden aprillipäivän tapaan.
	6.12. Suomen itsenäisyyspäivä – Suomi 90.Tänä vuonna Suomi juhlii itsenäisyyden 90-vuotis juhlavuotta. Koko vuosi on ollut täynnä erilaisia tapahtumia. Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin kuuluvat sotilaalliset paraatit, sankarivainajien kunnioittaminen sekä mm. Suomen tasavallan presidentin järjestämä juhlavastaanotto presidentinlinnassa. Myös maamme ulkomaanedustustot järjestävät vastaavat vastaanotot.
	31.12. VIIMEINEN PÄIVÄ LUOVUTTAA SEURAN JOHTOKUNNALLE ALOITTEITA HELMIKUUN YLEISKOKOUKSEEN
	2008
	1.1. UudenvuodenpäiväUudenvuodenpäivä on juhlapäivä, jota vietetään 1. tammikuuta eli vuoden ensimmäisenä vuorokautena. Päivää edeltää 31. joulukuuta vietettävä uudenvuodenaatto. Uudenvuodenpäivä on Suomessa ja useissa muissa valtioissa vapaapäivä. Suomessa uudenvuodenpäivään kuuluu presidentin pitämä uudenvuodenpuhe.
	9.12 Seuran pikkujoulutTavernassa 1901, klo 19.30, Katouni 9, Thessaloniki (Ladadika), puh. 2310 553141Toinen adventtisunnuntaiToisen adventtisunnuntain, kunnian adventti (Adventus glorificationis), aiheena on Kristuksen tuleminen kunniassaan aikojen lopulla (eli siis toinen tuleminen).
	4.1. Maailman pistekirjoituspäiväRanskalainen Louis Braille kehitti pistekirjoitusjärjestelmän 1820-luvulla, minkä jälkeen se on otettu käyttöön ympäri maailmaa näkövammaisten keskuudessa. Pistekirjoitus merkitsee näkövammaisille ja kuurosokeille luku- ja kirjoitustaitoa. 
	16.12 Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlatSuomi-koulun tiloissa, alkaen klo. 18.00.Kolmas adventtisunnuntaiKolmantena adventtisunnuntaina, hengen adventtina (Adventus spiritualis), puhutaan Johannes Kastajasta ja hänen kehotuksestansa katumukseen ja parannukseen.
	6.1. LoppiainenLoppiainen (myös teofania tai epifania) on kristinuskossa juhla, joka päättää joulun pyhät. Loppiaisperinne on peräisin todennäköisesti 100-luvulta eaa. ja se on luultavasti joulua vanhempi kristillinen juhla. Loppiaista vietetään tammikuun 6. päivänä (Suomessa vuosina 1973–1991 kuitenkin aina lauantaina aikaisintaan 6. ja viimeistään 12. tammikuuta), ja kristillisissä kirkoissa se on Vapahtajan kasteen juhla, jota nimitetään myös Jumalan ilmestymisen juhlaksi. Raamatun mukaan Jumala ilmestyi kolmiyhteisenä Jeesuksen kasteen yhteydessä, jossa Jeesusta kastettaessa (Poika) taivaasta kuului ääni "Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt" (Isä) ja Pyhä Henki ilmestyi kyyhkysen muodossa. Juhlalla on myös nimi epifania, valon juhla eli oikean uskon ja tiedon valkeuden antamista ihmisille. Teofanian karjalankielinen nimitys on Vieristä, sanasta risti, koska silloin ortodoksisessa kirkossa toimitetaan niin sanottu suuri vedenpyhitys upottamalla risti kolme kertaa veteen ja rukoilemalla, että Pyhä Henki pyhittäisi veden. Tämä vihkiminen tapahtuu yleensä joen tai järven rannalla, mikäli siihen on mahdollisuus. Vedenpyhitys on muistutus Jeesuksen kasteesta. Teofania on yksi ortodoksisen kirkon 12 suuresta juhlasta ja se on pääsiäisen ja joulun ohella vanhin kristillisistä juhlista. 
	1/2008 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran keilailukilpailu.Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
	3.2 LaskiaissunnuntaiLaskiainen on kristillisen kirkkovuoden juhla, jota vietetään 40 päivää ennen pääsiäistä. Siihen kuuluu lähinnä kaksi merkkipäivää, laskiaissunnuntai sekä kaksi päivää myöhemmin oleva laskiaistiistai. Laskiaisen jälkeen "laskeudutaan" suureen paastoon, joka loppuu vasta pääsiäisenä - sana laskiainen ei siis tule mäenlaskusta, vaan paastoon laskeutumisesta.Laskiainen on iloinen, jopa riehakas juhla, koska laskiaistiistain jälkeen seuraavana tuhkakeskiviikkona ja paaston aikana riemu ja juhlinta vaihtuvat mietiskelyyn ja rukoukseen. Ortodoksisessa perinteessä paaston pituuden laskentatavasta johtuen laskiaistiistain vastine on edellisenä sunnuntaina vietetty sovintosunnuntai.
	12.1 Thessalonikin Suomi-koulun kevätlukukausi alkaa
	18.1 1. rukouspäiväKirkossamme vietetään erityisiä rukouspäiviä neljä kertaa vuodessa. Tämä on vanha keskiaikainen perinne. Tasavallan presidentti lähestyy vuosittain seurakuntia julistuksella, jossa hän pohtii yhteistä vastuuta ja lähimmäisyyttä. Rukouspäivän julistus on sävyltään tiukka ja kantaa ottava; Jeesuksen sanat evankeliumissa ovat vakavuudessaan lähes tyrmäävät. Ellei ole aiemmin huomannut tarvetta katumukseen ja rukoukseen, niin tämän Jeesuksen puhuttelun edessä on pakko.
	5.2 RuneberginpäiväSuomenruotsalaisen runoilijan Johan Ludvig Runebergin (1804–1877) syntymäpäivää alettiin juhlia runoilijan täyttäessä 50 vuotta. Nykyään Runebergin päivä on liputuspäivä ja silloin on tapana syödä Runebergin torttuja.
	6.2 Saamelaisten kansallispäivä.Saamelaisten kansallispäiväksi on valittu 6. helmikuuta, sillä tuona päivänä vuonna 1917 aloittivat pohjoismaiden saamelaiset rajat ylittävän yhteistyön. Yhteistyöstä päätettiin Norjan Trondheimin saamelaiskokouksessa, ensimmäisessä laatuaan. Katsotaan, että saamelaisten poliittinen itsetietoisuus syntyi tuohon aikaan. Virikkeenä oli maailmalla leviävä kansallisuusaate. Saamelaiset pyrkivät ensi sijassa säilyttämään mahdollisuuden elinkeinoihinsa.
	19.1 Pyhän Henrikin muistopäiväPelastushistoriallisen kirkkovuoden eli ns. Herran vuoden juhlien rinnalle kehittyi jo varhain kirkollisten muistopäivien kalenteri (sanctorale). Sen yhteydessä muisteltiin Raamatun ja kirkon historian henkilöitä sekä merkittäviksi koettuja tapahtumia. Uskonpuhdistus karsi suurimman osan muistopäiväkalenteriin sisältyvistä pyhimysjuhlista. Kirkon historian merkkihenkilöiden muistelemista ei kuitenkaan tyystin hylätty. Apostolien ja evankelistojen päivät säilyivät kirkollisessa kalenterissamme vuoteen 1772. Pyhimysjuhlista merkittävin oli Pyhän Henrikin muistopäivä. Senkin viettäminen jatkui vielä uskonpuhdistuksen jälkeen. Piispa Henrik kärsi marttyyrikuoleman perimätiedon mukaan Köyliössä v. 1156. 
	 TuhkakeskiviikkoTuhkakeskiviikko (lat. dies cinerum) on läntisen kristikunnan kirkkovuodessa juhla, joka aloittaa pääsiäistä edeltävän 40 päivän paastonajan. Tuhkakeskiviikko on kirkkovuodessa laskiaissunnuntaita seuraava keskiviikko, joka samalla lopettaa paastoa edeltävän karnevaali- tai laskiaisajan. Paastonaika jatkuu tuhkakeskiviikosta pääsiäislauantaihin. Tuhkakeskiviikon ja pääsiäislauantain väliin jää, nämä päivät mukaan luettuina, 46 päivää, mutta paastopäivien lukumääräksi tulee 40, koska paastonajan sunnuntait ja palmusunnuntai eivät ole paastopäiviä. Tuhkakeskiviikko on saanut nimensä lännen kirkossa 1000-luvulla alkaneesta tavasta, jonka mukaan kristityt sirottelivat paastonajan aluksi ylleen tuhkaa katumuksen ja parannuksen merkiksi.
	27.1 Vainojen urien muistopäiväEuroopan parlamentti antoi vuonna 1995 suosituksen yleiseurooppalaisesta käytännöstä, jonka mukaisesti jokaisessa EU:n jäsenmaassa tulee viettää holocaustin muistopäivää. Laajaa eurooppalaista tapaa noudattaen on Suomessakin valtioneuvoston kanslian päätöksellä vietetty muistopäivää vuodesta 2002 alkaen. Muistopäivän ajankohta vaihtelee jonkin verran maittain. Suomessa muistopäivän ajankohtana noudatettava tammikuun 27. päivä ei ole sattumanvaraisesti valittu. Se on Auschwitzin kuolemanleirin vapauttamisen vuosipäivä.Kynttilänpäivä Nimitys kynttilänpäivä juontaa siitä keskiaikaisesta tavasta, että tänä sunnuntaina vihittiin vuoden aikana kirkossa käytettävät kynttilät. Juhlan raamatullisena aiheena on Jeesus-lapsen tuominen temppeliin ja jumalallinen kirkkaus, joka hänessä tuli maailmaan ja ilmestyi meille. Siunatessaan lasta ja hänen vanhempiaan vanha Simeon ylistää Jumalaa pelastuksesta, jonka hän on valmistanut kaikille kansoille, ja valosta, jonka hän on antanut loistaa kansalleen Israelille. Kynttilänpäivä on kirkkovuoden päivä, jota vietetään alkujaan 40 päivää joulusta, siis 2. helmikuuta sen muistoksi, että Jeesus vietiin 40 päivän ikäisenä temppeliin ja Simeon siunasi hänet (Luuk. 2: 22-33). Suomessa kynttilänpäivää vietetään kuitenkin helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina, tai jos se on laskiaissunnuntai, viikkoa aikaisemmin. Nimitys tulee siitä, että keskiajalla kynttilänpäivänä vihittiin vuoden aikana kirkossa käytettävät kynttilät.
	11.2 Kansallinen hätäkeskuspäivä (112)
	28.2 Kalevalan päiväKalevalan käsikirjoitus oli valmiina alkuvuodesta 1835. Esipuheensa Elias Lönnrot päiväsi 28. helmikuuta 1835. Päivää vietetään nykyisin Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivänä. Runoaineiston yhä karttuessa Lönnrot alkoi työstää Kalevalasta uutta, laajempaa versiota. Tämä vuonna 1849 ilmestynyt Kalevala on se, jota suomalaiset ovat tottuneet kansalliseepoksenaan lukemaan.
	2/2007 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen yleiskokous. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan virallisella kokouskutsulla, joka lähetetään kaikille seuran jäsenille

