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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät lukijat,
Syksy on taas tullut ja seuran toiminta herää
kesätauolta. Suomi-koulu on aloittanut toimintansa ja syksyn ensimmäinen kuukausi-

Asutko ulkomailla?
Tiesitkö, että vihdoin saat netistä tilattua helposti ja turvallisesti salmiakkia,
Suomi-filmejä, ruisleipää ja samaan pakettiin pari levyä iki-ihanaa Fazerin Sinistä suklaata?
Suomikauppa.fi on verkkokauppa, josta
voit tilata kotimaisia tuotteita yli 2000
tuotteen valikoimasta toimitettuna kaikkialle maailmaan? Makeisia, elintarvikkeita, elokuvia ja paljon muuta.
Suomikauppa.fi verkkokauppa palvelee
sinua 24/7 osoitteessa
www.suomikauppa.fi?a_aid=pksuomi
Erään asiakkaan mukaan Suomikauppa.fi on oikea ulkosuomalaisen paratiisi!
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Pankkiyhteys:
Alpha Bank, 703-00-2310-010761
IBAN: GR9301407030703002310010761, SWIFT: CRBAGRAAXXX
Suomi-koulun opettajat:
Sari Asimoglou
Outi Holopainen
Anu Pöytälaakso-Doukas
Suomi-kirjaston hoitaja:
Päivi Pulkki-Georgopoulou
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Pysyvä oleskeluoikeus EU kansalaisille
Kun unionin kansalainen on laillisesti oleskellut toisessa jäsenvaltiossa viisi
vuotta yhtäjaksoisesti, hänellä on oikeus saada pysyvä oleskeluoikeus.
Jokaisella unionin jäsenvaltion kansalaisella, on samalla myös unionin kansalaisuus.
Unionin kansalaisuus antaa henkilökohtaisen perusoikeuden liikkua ja oleskella vapaasti
jäsenvaltioiden alueella yhteisön lainsäädännössä asetettujen rajoitusten ja ehtojen
mukaisesti.
Yhteisön lainsäädännön mukaan jokainen toisessa jäsenvaltiossa laillisesti ja yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan oleskellut unionin kansalainen, voi saada pysyvän oleskeluoikeuden.
Toisessa jäsenvaltiossa pysyvän oleskeluoikeuden saanut henkilö voi menettää sen ainoastaan oltuaan poissa ko. jäsenvaltion alueelta yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.
Pysyvän oleskeluoikeuden myöntäminen vahvistaa niiden kansalaisten tunnetta unionin
kansalaisuudesta, jotka ovat päättäneet asettua asumaan pitkäksi aikaa toiseen jäsenvaltioon, ja on keskeinen tekijä unionin perustavoitteisiin kuuluvan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisessa.
Jotta myönnetty oikeus pysyvään oleskeluun voisi todella auttaa toisen jäsenvaltion yhteiskuntaan sopeutumisessa, sen on oltava ehdoton.
Pysyvän oleskeluoikeuden osoitukseksi annetaan todistus, joka myönnetään hakemuksesta oleskelun keston tarkistamisen jälkeen.
Oleskelun yhtäjaksoisuus voidaan osoittaa millä tahansa ko. jäsenvaltiossa käytettävällä
todistuskeinolla.
Pysyvän oleskeluoikeuden osoittava todistus on voimassa toistaiseksi, ja se on myönnettävä mahdollisimman nopeasti.
Pysyvää oleskeluoikeutta voidaan rajoittaa vain yleisen järjestyksen tai yleisen turvallisuuden perusteella.
Pysyvän oleskeluoikeuden saaneilla henkilöillä on yhteisön lainsäädännön mukaan oikeus tasavertaiseen kohteluun ko. jäsenvaltion kansalaisten kanssa kaikilla yhteisön
lainsäädännön aloilla, ellei periaatteesta poiketa erityismääräyksin.
Kansalliset viranomaiset eivät voi:
• vaatia hakemaan pysyvän oleskeluoikeuden osoittavaa todistusta,
• pyytää esittämään muita asiakirjoja edellä mainittujen lisäksi (esimerkiksi todistusta
riittävistä varoista elinkustannusten kattamiseksi, matkalippuja, todistusta työpaikasta, palkkalaskelmia, tiliotteita, todistuksia majoituksesta tai toimeentulosta, lääkärintodistusta tms.).
Edellä mainittu ei estä ko. jäsenvaltion sisäisten suotuisampaa kohtelua säätävien lakien, säännöksien tai hallinnollisien määräyksien soveltamista.
Viiteasiakirjat: Direktiivi 2004/38/EY, EUVL L 158, 30. huhtikuuta 2004
Huom! Mikäli jäsenvaltio ei ole saattanut direktiivin säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään asianmukaisesti ja ajallaan, ne ovat sovellettavissa sellaisenaan. Niihin voi
näin ollen vedota, mikäli kansalliset säännökset ovat niiden kanssa ristiriidassa.
Lisätietoja suomeksi: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/fi/citizens/index.html
Kreikan maarekisteriin on tehtävä ilmoitus kiinteistöjen ja maa-alueiden
omistuksesta Kreikassa
Kreikassa vakituisesti asuvien on tehtävä ilmoitus kiinteistöjen ja maa-alueiden
omistuksesta Kreikassa 31.10.2008 mennessä. Kreikan ulkopuolella vakituisesti asuvien
määräaika ilmoituksen tekemiseen menee umpeen 30.12.2008.
Lisätietoja, mm. alueista, joilla olevista kiinteistöistä ja maa-alueista on ko. määräpäiviin mennessä ilmoitettava, sekä tarvittavista asiakirjoista ja maksuista Kreikan maarekisterin nettisivuilta: www.ktimatologio.gr/HelCadastre_Page.aspx
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tapaaminen lähenee.
Kesällä olimme pitkästä aikaa koko perhe
Suomessa, pitelemässä sadetta – olihan vaimoni mukana - kuten varoitin teitä, hyvät lukijat, toukokuun tiedotteessa.
Loma oli pääasiallisesti rentouttavaa mökkeilyä ihanassa Suomen luonnossa ja merellä
purjeveneen kyydissä, nauttien Suomen
saaristosta.
Vaikka olimmekin varmoja siitä, että purjeveneen lähdettyä satamasta, perheemme
pienin, 5-vuotias, putoaisi ainakin 3 kertaa
veneestä ensimmäisen 10 metrin aikana,
päätimme ottaa kutsun vastaan ja lähteä tätini perheen kanssa yhdeksi päiväksi purjehtimaan Suomen etelärannikkoa pitkin.
Kaikki meni kuitenkin loistavasti. Molemmat
tyttäreni sekä vaimoni, jotka eivät ollleet
koskaan aikaisemmin purjehtineet, nauttivat
menosta todella paljon, jopa niin paljon, että
päätimme purjehtia vielä toisenkin päivän.
Tapasimme myös sukulaisia ja ystäviä, ja
olimme serkkuni häissä. Mitä muuta lomalta
voisi vaatia… paitsi hiukan parempaa säätä…
Kesän huono uutinen oli seuramme varapuheenjohtajan Jaana Karhusen eroaminen
seuramme johtokunnasta ajan puutteen ja
muiden haasteiden johdosta.
Jaana on toiminut seuramme varapuheenjohtajana sen virallistamisesta lähtien ja sitä
ennen epävirallisesti toimineen Thessalonikin
Suomi-Seuran puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.
Haluan kiittää Jaanaa loistavasti hoidetusta
työstä omasta puolestani sekä seuran johtokunnan ja kaikkien seuralaisten puolesta.
Jaana jatkaa Suomi-koulun varapuheenjohtajana sekä seuramme Ulkosuomalaisparlamentin yhteyshenkilönä. Hän on varmasti
kaikkien jäsenten mielestä tervetullut takaisin seuran johtokuntaan, jos aika antaa hänelle tulevaisuudessa myöten.
Niinpä seuramme varapuheenjohtajana aloitti syksyllä Outi Holopainen. Outi on ollut
seuramme johtokunnan jäsen jo usean vuoden ajan. Lisäksi Outi toimii opettajana
Thessalonikin Suomi-koululla ja on yksi Suomi-koulun perustajajäseniä.
Johtokunnan jäseneksi tuli varajäsen Sari
Asimoglou. Myös Sari toimii Suomi-koulussa
opettajana.
Toivon teille kaikille oikein hyvää alkanutta
syksyä.

Marko Suomalainen
Puheenjohtaja

Oleskeluluvista EU-maiden sisällä - tai
itse asiassa niiden olemassaolon peruuntumisesta
Euroopan unionin kansalaiset eivät enää tarvitse oleskelulupia. Hyvin yksinkertaisesti sanottuna, jos oleskelu toisessa EU-maassa
ylittää 3 kk, täytyy käydä kirjoittautumassa
asuinmaan viranomaisille, saadakseen paperin, kirjoittautumistodistuksen, jota ei tarvitse uusia. Jos pystyy osoittamaan, että on
asunut pysyvästi toisessa EU-maassa yli 5
vuotta, on oikeutettu saamaan todistuksen
pysyvästä oleskelusta. Minä sain sellaisen –
valitettavasti pitkän, hankalan ja lopulta
täysin turhan prosessin jälkeen.

Kreikassa asiaa eli "oleskelulupia" hoitavat
viranomaiset eivät ole tai eivät halua olla tietoisia vallitsevasta käytännöstä. Minua kohdeltiin paikallisessa ulkomaalaispoliisivirastossa TODELLA huonosti - ja jopa lakien vastaisesti.
Jouduin soittamaan Kreikan sisäministeriöön
useamman kerran, huutamaan ja uhkailemaan paikallisessa virastossa, ennen kuin
sain tämän ko. todistuksen pysyvästä oleskelusta, vaikka olen asunut Kreikassa
pysyvästi jo vuodesta -87 ja olen aina
hoitanut oleskelu- ja työluvat ko. virastossa.
Euroopan unioni - liikaa kauniita sanoja –
käytännön tasolla Eu ei ole läheskään niin
yhdentynyt, kuin mitä meille kansalaisille
asioista esitetään.
Olisin myös toivonut, että minä, Eu-kansalaisena, olisin saanut jotakin kautta tietoa asioiden kehityksestä. Suurlähetystö ei ole velvollinen ilmoittamaan, koska tämä nimenomainen asia on EU-lainsäädäntöä, ei siis
yksinomaan Suomen asia. Miksi näin? Olemmehan EU-kansalaisia. Kreikasta tietoa ei
saa. Eu:lla on toki nettisivut. Mutta siellä tietoa on niin paljon, että ei ole mahdollista
seurata kaikkea, jos ei tiedä, että joku itseä
koskeva asia on muuttunut.
Toivon, että kenenkään EU-kansalaisen ei
tarvitsisi läpikäydä sitä, mitä minä koin. Ja
toivon, että kaikkia asian kanssa tekemisissä
olevia
virkamiehiä
informoitaisiin
ja
valvottaisiin, että he toimisivat lakien
mukaisesti.
Ja huom! Kaikki te EU-kansalaiset, jotka
asutte pysyvästi toisessa EU-maassa:
hoitakaa
kirjoittautumisenne
kuntoon.
Minulle on sattunut monta kertaa, että
oleskelulupaa on kysytty. esim. ajokortin
häviämisen yhteydessä, avatessani uutta
puhelinliittymää, ja jopa tilanteissa, joissa
passin olisi pitänyt riittää, kuten esim.
allekirjoituksen oikeaksi todistaminen poliisilaitoksella.
Eurooppa on ottanut suuren askeleen kohti
yhtenäistä Eurooppaa peruuttamalla oleskeluluvat, mutta valitettavasti monikaan ei sitä
tiedä - eivät kansalaiset, eivätkä viranomaiset!!

sihteeri ja kääntäjä Maria Martzoukou sekä
Suomen suurlähetystön kutsumana seuran
sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis.
Kirjamessujen avajaisia oli saapunut seuraamaan suurlähettiläs Erkki Huittinen yhdessä
puolisonsa kanssa ja Thessalonikin kunniakonsuli Ioannis Kazasis.
Suomi-osastolla poikkesi runsaasti kävijöitä
neljän messupäivän aikana. Kirjallisuuden
ohella tiedusteltiin kaikenlaista Suomesta ja
maan kulttuurista.
Nykykreikaksi käännettyjä teoksia, kuten Mika Waltarin koko tuotantoa ja Kalevalaa, haluttiin ostaa suoraan osastoltamme! Edelleen
suomalaisilla lastenkirjoilla oli oma ihailijaryhmänsä – etenkin Mauri Kunnaksen lastenkirjat ja pariskunta Aino Havukaisen ja
Sami Toivosen luomat Tatu ja Patuseikkailut saivat kävijät hyvälle tuulelle!
Edelleen huomiota herättivät Otava-kustantamon toimittamat yläasteen ja lukion oppikirjat, joita selailivat etenkin kreikkalaiset
opetusalan ammattilaiset. Suomen erinomainen sijoitus kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa on herättänyt keskustelua opetusalan
kehittelytyössä myös Kreikan suunnalla.
Suomen osastolla oli jaettavana kreikankielisiä Suomi-esitteitä messukävijöille.
Suomi-osasto haluaa kiittää kaikkia osapuolia yhteistyöstä ja suomalaisia kustantamoja saaduista kirjoista ja muusta materiaalista. Suurkiitos annettakoon Ateenan Suomen suurlähetystölle ja Ateena-Instituutin
edustajalle Maria Martzoukoulle kaikista
käytännön järjestelyistä.
Lisätietoja messuista:
www.thessalonikibookfair.com

Jaana Karhunen

Seuramme jäsen Anne Laitinen-Tsiridou palasi perheineen Kreikkaan asuttuaan kolme
vuotta Madridissa Espanjassa.
Annen perhe oli muuttanut kesällä 2005
Madridiin hänen puolisonsa työn johdosta.
Nyt Kreikkaan palattuaan he asuvat Alexandroupolissa.

Pohjois-Kreikan Suomi-seuran jäsen
Seuran ja jäsenten toimintaa
Ruokafestivaalit
Thessalonikin kansainväliset ruokafestivaalit
pidettiin tänä vuonna sunnuntaina 8.6. klo.
20.30, Plaz Aretsou:lla Kalamariassa.
Seuramme tarjoili lohipiirakkaa ja täytettyjä
lettuja, jotka tänäkin vuonna menivät kuin
kuumille kiville.
Thessalonikin 5.kansainväliset kirjamessut
Suomi oli mukana kolmatta kertaa tämänvuotisilla 5. kansainvälisillä kirjamessuilla,
jotka järjestettiin 29.5.–1.6.2008.
Suomen osasto sijaitsi messupaviljongissa
(nr 14 , kioski 35) aivan naapurimaiden, eli
Ruotsin ja Norjan messuosastojen vieressä.
Suomi-osaston kokoajina ja vastaavina edustajina toimivat Suomen Ateena-Instituutin
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Tavernailta
18. heinäkuuta seuralaiset kokoontuivat tavernailtaan Aristoteluksen aukion lähistölle.
Suomi-koulun entinen opettaja, Suomeen
muuttanut seuramme jäsen Riitta Douhaniaris, oli käymässä Thessalonikissa, ja siinäpä
syytä taas istahtaa alas nauttimaan hyvästä
ruoasta ja seurasta.
Anne Laitinen-Tsiridou takaisin Kreikkaan

Jazzin juhlaviikko Thessalonikissa
Jazzin ystävien ja luovan musiikin yhdistyksen 6. tapaaminen, 18.– 27.9.2008.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura yhdessä Suomen suurlähetystön ja Thessalonikin Jazzin
ystävien ja luovan musiikin yhdistyksen
kanssa toivat Suomessa asuvan kreikkalaisen Yiorgos Kontrafourin ja suomalaisen Timo Lassyn esiintymään Thessalonikiin.
6. jazztapahtuman päätöskonsertissa esiintyi
Yiorgos Kontrafouris Baby Trio, joka esiintyi
täpötäydelle konserttiyleisölle lauantaina
27.9.2008.
Tapahtuman järjestäjät haluavat lämpimästi
kiittää kaikkia tukijoita 10-päiväisen jazzta-
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pahtuman onnistumisesta unohtamatta kannustavaa paikalla ollutta yleisöä.
www.jazznet.gr
www.mylos.gr
Vierailut
Pireuksen Merimieskirkon sosiaalikuraattori
Jaana Rannikko vieraili Thessalonikissa 17.–
18.5.2008. Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran
johtokunta ja Thessalonikin Suomi-koulun
edustajat saivat tilaisuuden vaihtaa kuulumisia lounaan merkeissä. Ohjelmassa aikaa oli
varattu myös tutustumiseen Thessalonikin
kaupunkiin.
Maailman Suomi-koulujen opettajat
koolla Helsingissä
Vuosittainen koulutustapahtuma järjestettiin
Helsingissä 6.-8.8.2008 ja osanottajia oli 30
eri maasta. Opetushallituksen tilastojen perusteella maailmalla oli v. 2007 peräti 149
Suomi-koulua, 39 eri maassa ja näissä 3543
oppilasta. Uusimmat Suomi-koulut löytyvät
Tsekin tasavallasta, Sloveniasta ja PapuaUudesta Guineasta! Tänä vuonna koulutuspäivien teemana oli “Kieli, kulttuuri ja oppiminen”.
Tapahtuman tervetuliaissanat lausui opetusneuvos Paula Mattila ja puolestaan professori Auli Hakulinen Helsingin yliopistosta johdatteli läsnäolijat suomen kielen nykyasemaan. Erittäin mielenkiintoista oli kuulla nykyisestä tekstiviestitys- ja nettikielestä elävin
esimerkein. Esim. EVVK tarkoittaa, että “ei
vähempää voisi kiinnostaa” (nettikielen suosima lyhenne). Pirkko Nuolijärveä lainaten
voitaisiin yleistää, että suomen kielen monipuolisuus, eli kaikenlainen variaatio, on kuultavissa ja luettavissa laajemmin kuin ennen.
Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö
Kaisa Vähähyyppä, käsitteli puheenvuorossaan oppimisympäristöajattelua. Samaisesta
aiheesta jatkoi myös opetusneuvos Leena
Nissilä syventämällä teemaa kielitaidon arvioimiseen.
Suomi-Seura
ry:n
toiminnanjohtaja, Paula Selenius, luennoi
osanottajille ulkosuomalaisten Suomesta.
Edelleen Kansanvalistusseuran koulutuspäällikkö Tuija Tammelander perehdytti kuulijat
kotiperuskouluun ja sen toimintaan maailmalla.
Koulutuspäivien ohjelmaan sisältyi tutustuminen Āidinkielen opettajien liiton foorumin
oppikirjanäyttelyyn Hakaniemen historiallisessa Paasitornissa. Samoissa tiloissa Helsingin Yliopiston tutkija, FT Janne Saarikivi, antoi luennon suomen kielestä ja suomalaisesta ajattelusta. Tutustumiskäynti päättyi kustantamotapaamiseen, jonka puitteissa osanottajat saivat tietoa Early Learning-kustantamon tuotannosta.
YLE:n osaamiskeskuksen päällikön Tapio Kujalan mukaan YLE on aktiivisesti yhteistyössä
opetushallituksen kanssa kehittämässä jo
olevia palveluja opettajille.
Ulkosuomalaisten opettajille on tarjolla nykytuotannossa mm. Elävä arkisto, Areena, Abitreenit, YLE-Teema , Opettaja.tv , Mediasali
ja Kiva koulu, joiden ohjelmapalveluita on
helppo selailla nettiverkossa ulkomaillakin eikä rekisteröitymistä tarvita.

Lehtori Eija Aalto Jyväskylän Yliopiston opettajankoulutuslaitokselta paneutui puheessaan opettajille tasolta toiselle siirtymisestä
kielen oppimisessa. Oli antoisaa tarkastella
yhdessä erilaisia näytetekstejä, ja tästä syntyi oivallus, että “virhe saattaa joskus kertoa
enemmän osaamisesta, kuin oikea muoto!”
“Tatun ja Patun Suomesta” olivat paikalla
opetushallituksen tiloissa kertomassa vuoden
2007 Finlandia Junior-palkitut kirjailijat Aino
Havukainen ja Sami Toivonen.
Pariskunta työskentelee yhdessä lastenkirjailijoina, kuvittajina ja graafisina suunnittelijoina.
Suomi-koulujen tuki ry:n tärkeää toimintaa
oli esittelemässä jälleen kerran puheenjohtaja
Maila
Eichhorn,
ja
yhdistyksen
vuosikokous pidettiin koulutuspäivien aikana.
Opettajien täydennyskoulutusta kehitetään,
ja tänä syksynä käynnistyy verkkomuotoinen
kielenhoitokurssi
(15.10.2008–31.1.2009)
yhdistyksen toimesta. Toimintasuunnitelman
mukaan lukupiirikäytäntöä jatketaan, ja
opettajien kouluttajia tullaan lähettämään
kahteen kaukokohteeseen. Suunnitteilla on
myös laatia Suomi-koulujen opettajien
opaskirja. Projektia varten valittiin erillinen
toimikunta vuosikokouksen puitteissa.
Mika Waltari-juhlavuoden kunniaksi opettajille oli järjestetty Sinuhe-henkinen ilta romanttisessa Villa Kivessä Töölönlahdella. Paikalla oli lehtori Anneli Kalajoki Waltari-seurasta kertomassa kirjailijan mittavasta elämäntyöstä ja erityisesti hänen suhteestaan
Suomeen, Eurooppaan ja Egyptiin.
Tänäkin vuonna koulutuspäivät tarjosivat
osanottajille runsaasti käytännön ideoita ja
materiaalia opetustyöhön. Samalla maailmalla asustavat opettajat solmivat uusia kontakteja kanssasisarustensa kesken ja vireille
pantiin uusia yhteistyöprojekteja.
Thessalonikin Suomi-koulu haluaa kiittää
lämpimästi kaikkia koulutuspäivien suunnittelijoita ja toteuttajia tapahtumasta! Antoisaa syyslukukautta kaikille maailmalla toimiville Suomi-kouluille, opettajille ja oppilaille!

Marjut Katoniemi-Kutsuridis

Thessalonikin Suomi-koulun edustaja
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Kwan Ateenassa
Kwan esiintyi 19.9., Amita motion – ilmaistapahtumassa OAKA:n Kansojen seinämän
luona Ateenassa.
www.dynastyrecordings.fi/kwan/
Jimi Tenor
Jimi Tenor esiintyi Thessalonikissa 20.9.
Principal Club Theater:ssa, sekä Ateenassa
21.9. Tiki bar:ssa.
www.jimitenor.com
Timo Lassy
Suomalais-kreikkalaista jazzia G. Kontrafouris Baby Trion ja Timo Lassyn voimin kuultiin
Mylos-klubilla, Thesssalonikissa, 27.9
Lisäksi Timo Lassy esiintyi Ateenassa 3.10.
G. Kontrafouris Baby Trion ja suomalaisen Dj
Bunuelin kanssa ja 4.10. Commando Helsinki
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(Dj Bunuel + Timo Lassy duo) osoitteessa
Bar Guru Bar/Jazz Upstairs, Plateia Theatrou
10, Omonian lähellä, Psyrrin alueella
www.timolassy.com
Archgoat
Suomalainen black metal bändi Archgoat
esiintyi 5.10., Texas Necropolis (ex- Underworld) -klubilla, Ateenassa
www.archgoat.com
Aki Rissanen
Aki Rissanen soittaa jazzia osoitteessa Bar
Guru Bar/Jazz Upstairs, Plateia Theatrou 10,
Omonian lähellä, Psyrrin alueella, 14.–15.11.
www.akirissanen.com
Komisario Palmu -elokuvia
Suomen Ateenan-instituutissa, Zitrou 16,
esitetään Mika Waltarin juhlavuoden kunniaksi kolme Komisario Palmu – elokuvaa torstaina 16.10, klo. 18.00 alkaen:
Klo 18.00
Komisario Palmun erehdys, 1960
Kesto 103 min, ohjaus Matti Kassila
ruotsinkielinen tekstitys
Klo 20.00
Kaasua Komisario Palmu, 1961
Kesto 95 min, ohjaus Matti Kassila
Klo. 22.00
Tähdet kertovat Komisario Palmu, 1962
Kesto 95 min, ohjaus Matti Kassila
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
Kunnallisvaalit 2008 - ennakkoäänestys

(www.finland.gr)

Suomessa toimitetaan kunnallisvaalit sunnuntaina 26.10.2008. Ennakkoäänestys on
mahdollista Kreikassa Ateenassa (15.18.10.) ja Rhodoksella (17.-18.10.) sekä
Albaniassa Tiranassa (17.-18.10.).
Varmista äänioikeutesi
Kunnallisvaaleissa äänioikeutettu on Suomen
sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion,
Islannin ja Norjan kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä (26.10.2008) täyttää 18
vuotta, ja jolla on väestötietojärjestelmässä
kotikuntalain mukainen kotikunta Suomessa
5.9.2008 päivän päättyessä; sekä muun valtion edellä mainitut edellytykset täyttävä
kansalainen, jos hänellä 5.9.2008 päivän
päättyessä on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.
Äänioikeutensa voi tarvittaessa tarkistaa
maistraateista tai niiden palveluyksiköistä
15.9.2008 alkaen.
Edustustossa voivat siten äänestää esimerkiksi lomamatkoilla tai työkomennuksella ulkomailla olevat äänioikeutetut.
Henkilöllisyystodistus mukaan
Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys
henkilöllisyydestään. Hänen tulee esittää
henkilötodistus tai muu valokuvalla varustet-
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tu henkilöllisyyden osoittava asiakirja (esimerkiksi passi). Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite
on tiedossa, ilmoituksen äänioikeudesta. Tämä ilmoitus on syytä ottaa mukaan äänestyspaikalle. Sen puuttuminen ei kuitenkaan
ole esteenä äänestämiselle.
Ennakkoäänestyspaikat Kreikassa:
Suomen suurlähetystö
Hatziyianni Mexi 5, 6 krs., 115 28 Ateena
15.-17.10.2008 klo 10.00-15.00
18.10.2008 klo 10.00-14.00
Rhodoksen kunniakonsulaatti
Manousos Hotel, G. Leontos 25, 85100
Rhodos
17.10.2008 klo 10.00-15.00
18.10.2008 klo 10.00-13.00
Ennakkoäänestyspaikka Albaniassa:
Tirana
Rogner Europapark Hotel
Deshmoret E Kombit Boulevard
17.10.2008 klo 10.00-14.00
18.10.2008 klo 10.00-13.00
Oikeusministeriö julkaisi syksyn kunnallisvaalien kaikkien ehdokkaiden tiedot. Ne löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi.
Tietoa Kreikassa kiinteistöjä omistaville suomalaisille (www.finland.gr)
Kiinteistöjä tai maa-alueita Kreikassa omistavien Suomen kansalaisten tulisi huomioida,
että Kreikan maarekisteri on parhaillaan
aloittanut rekisteröintiprosessin erityisesti
Ateenan ja Thessalonikin kaupunkien sekä
läänien pääkaupunkien osalta. Kreikan ulkopuolella asuvien omistajien tulee toimittaa
Kreikan maarekisteriin 30.12.2008 mennessä
omistusoikeuden osoittava asiakirja (yleensä
kopio kauppakirjasta) ja muut vaadittavat
asiakirjat
sekä
suorittaa
alustava
rekisteröintimaksu.
Alla olevasta linkistä selviää, minkä kuntien
alueilla olevasta kiinteästä omaisuudesta
tulee
tehdä
ilmoitus.
K reikassa

vakituisesti asuvilla henkilöillä on
aikaa 31. lokakuuta 2008 asti hoitaa
asia.

Lisätietoja: Kreikan maarekisteriin liitetyt uudet alueet - The new areas which have been
included in The Hellenic National Cadastre.
www.ktimatologio.gr
Suomi-Seura ja USP tiedottavat

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

Passi kannattaa hakea Suomessa käydessä

(Sutinat 8/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Ulkosuomalaisen kannattaa Suomen-matkallaan hoitaa myös Suomen passinsa uusiminen. Passin saaminen kestää viikon verran,
ja lisäksi passi on halvempi Suomessa kuin
ulkomailla haettaessa.
Ulkomailla asuva Suomen kansalainen voi
jättää Suomessa passihakemuksensa minkä
tahansa kihlakunnan poliisilaitokselle. Ulko-

mailla hakemus jätetään lähimpään Suomen
edustuston passinmyöntöpisteeseen.
Suomessa myönnetään nykyisin biometrisiä
passeja, joissa on mikrosiru. Siruun on tallennettu samat tiedot, jotka ovat näkyvissä
tietosivulla: kasvokuva, henkilötiedot ja passin tiedot. Sirullisen passin normaali voimassaoloaika on viisi vuotta. Sirupassin tunnistaa kannessa olevasta sirun merkistä.
Passihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti, jolloin henkilöllisyys todistetaan passilla
tai henkilökortilla. Mikäli hakijalla ei ole henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja, selvitetään
henkilöllisyys tutkinnallisin keinoin. Passiin
merkitään vain yhden henkilön tiedot, eli
lapsia ei voi merkitä huoltajan passiin. Lapsen on oltava läsnä passia haettaessa.
Passi maksetaan hakemusta jätettäessä. Valmiin passin voi noutaa myös asiamies tai se
voidaan pyynnöstä lähettää hakijalle postitse. Viiden vuoden passin hinta on Suomessa
46 euroa.
Passia haettaessa on oltava mukana yksi valokuva (tarkat valokuvaohjeet ovat poliisin
internetsivulla www.poliisi.fi) sekä passi tai
henkilökortti (huom. ei ajokortti). Alle 18vuotiaalla hakijalla on oltava jokaisen huoltajan kirjallinen suostumus, mikäli huoltajat eivät ole paikalla passia haettaessa.
Ulkomailla passihakemuksen voi jättää vain
Suomen suurlähetystöihin ja pääkonsulaatteihin, joissa on hakuprosessiin tarvittava
laitteisto. Henkilökorttia ei voi hakea ulkomailla.
Voimassaolevaa passia ei tarvitse vaihtaa
uuteen. Kaikki passit ovat voimassa siihen
päivämäärään saakka, joka on merkitty passiin viimeiseksi voimassaolopäiväksi.
Kun Suomen kansalaiselta ulkomailla katoaa
passi, tulee siitä tehdä heti poliisi-ilmoitus
paikallisella poliisiasemalla. Sen jälkeen tulee
ottaa yhteys lähimpään Suomen edustustoon. Kadonneen passin tilalle myönnetään
tavallisesti väliaikainen passi tarvittaessa.
Poliisin internetsivuilta www.poliisi.fi löytyvät
tarkat ohjeet passin ja henkilökortin hakemisesta. Tietoa passeista ja henkilökortista on
myös ulkoasiainministeriön internetsivulla
http://formin.finland.fi.
Ruuhka venyttää kansalaisuusilmoitusten käsittelyä

(Suomen Sillan Uutisviikko 23/2008)

Entiset Suomen kansalaiset jälkeläisineen
hakivat menetettyä kansalaisuutta takaisin
niin kovalla loppukirillä, että etenkin huhtitoukokuussa ilmoituksensa vireille panneet
joutunevat odottamaan päätöstä loppuvuoteen tai jopa ensi vuoden puolelle.
Huhtikuusta lähtien Maahanmuuttovirastoon
on saapunut keskimäärin sata kansalaisuusilmoitusta vuorokaudessa, kun aiemmin päivittäinen ilmoitusmäärä oli 510. Tämä on aiheuttanut sen, että kaikkia ilmoituksia ei ole
ehditty edes kirjata ulkomaalaisrekisteriin.
Toistaiseksi kaikki toukokuussa vireille tulleet
ilmoitukset odottavat vielä rekisteröintiä. Itse käsittelytyöhön päästään vasta, kun kaikki ilmoitukset on rekisteröity. Odotettavissa
on, että ulkomailla vireille pantuja ilmoituksia postitetaan edustustoista vielä kesäkuussa.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Maahanmuuttovirasto pahoittelee, että kansalaisuusilmoitusten käsittelyajat venyvät nyt
väistämättä viime vuoden keskiarvosta, joka
oli 2,5 kuukautta. Jo tammimaaliskuussa
keskimääräinen käsittelyaika nousi kuuteen
kuukauteen, kun ilmoituksia tuli vireille yli
kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.
Kesäkuun 2003 alussa voimaan tulleen kansalaisuuslain siirtymäsäännös mahdollisti
menetetyn kansalaisuuden takaisin saamisen
ilmoitusmenettelyllä. Mahdollisuus koski
myös entisen ja nykyisen kansalaisen jälkeläistä, vaikka hänellä ei kansalaisuutta olisi
koskaan ollut. Ilmoitusta ei voi enää panna
vireille, koska laissa määritelty siirtymäaika
päättyi 31.5.2008.
Maahanmuuttovirasto internetissä:
www.migri.fi
Suomi-koulujen opettajat kokoontuivat Helsinkiin

(Sutinat 8/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Suomi-koulujen opettajat kokoontuivat Helsinkiin perinteisille koulutuspäiville 6.-8. elokuuta. Päivien teema oli tällä kertaa Kieli,
kulttuuri ja oppiminen. Tapahtumaan osallistui 61 opettajaa 19 maasta.
Ohjelmaan sisältyi mm. luennot ja tietoiskut
suomen kielen erilaisista oppimisympäristöistä ja kielitaidon arvioinnista, kielen oppimisesta eri tasoilla, YLE:n palveluista ulkosuomalaisille opettajille, Suomen menestymisestä PISA-arvioinneissa sekä suomen kielestä
ja suomalaisesta ajattelusta sekä tutustumista uuteen opetusmateriaaliin. Mika Waltarin
juhlavuosi huomioitiin myös tapahtumassa.
Päivien ohjelmasta vastasi Opetushallitus ja
järjestelyihin osallistui myös Suomi-Seura ry.
USP:n puhemiehistö kokoontuu syyskokoukseensa

(Sutinat 10/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokoontuu syyskokoukseensa Helsinkiin 16. –
17. lokakuuta. Kokouksen asialistalla on tällä
kertaa passien myöntäminen ulkomailla, tuki
alle kolmivuotiaiden opetukseen Suomi-kouluissa sekä tapaamiset Maahanmuuttoviraston ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) edustajien kanssa.
Seuraava ulkosuomalaisparlamentin istunto
järjestetään Helsingissä 24.- 25. toukokuuta
2010.
Ulkosuomalaisparlamentin kotisivu:
www.usp.fi, sähköposti info@usp.fi
EU-maiden edustustot auttavat EU-maiden
kansalaisia

(Sutinat 10/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)

Maailmalla matkustavan Suomen kansalaisen
kannattaa muistaa, että hätätapauksessa
hän voi kääntyä minkä tahansa EU-maan
edustuston puoleen, jos maassa ei ole Suomen edustustoa. EU-maiden lähetystöillä on
velvoite auttaa toisen EU-maan kansalaisia
hätätapauksissa.
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Uutiskatsaus
POLITIIKKA
USA:n puolustusministeriön toimisto aloitti
Helsingissä

(Suomen Sillan Uutisviikko 30/2008)

Yhdysvaltain puolustusministeriön perustama puolustusmateriaalialan yhteystoimisto
on aloittanut toimintansa Helsingissä. Suomen puolustusministeriön tiloissa toimiva
toimisto on osa Suomen ja Yhdysvaltain välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä.
Toimiston toimintaan kuuluvat mm. F-18
Hornet -torjuntahävittäjien elinkaaripäivityksiin liittyvät hankinnat. Sen on myös määrä
avustaa amerikkalaisten ja suomalaisten
puolustusalan yritysten vientihankkeita.
Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston materiaaliyksikkö uskoo yhteystoimiston
parantavan suomalaisen puolustusteollisuuden vientimahdollisuuksia Yhdysvaltoihin.
Toimisto neuvoo ja avustaa tarvittaessa yrityksiä vientiin liittyvissä asioissa.
Vastaavanlaisia toimistoja on 34 Euroopan
maassa, mm. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Suomessa yhteystoimisto toimii Yhdysvaltain suurlähettilään Barbara Barrettin alaisuudessa.
16-vuotiaille äänioikeus seurakuntavaaleissa

(Suomen Sillan Uutisviikko 23/2008)

Seurakuntavaalien äänestysikärajaa on laskemassa 16 vuoteen. Hallituksen esitys ikärajan laskusta tulee voimaan ensi vuoden
alusta, jos eduskunta hyväksyy lainmuutoksen. Siten 16-vuotiaat voisivat äänestää jo
seuraavissa seurakuntavaaleissa marraskuussa 2010.
Esityksen takana on kirkolliskokous, joka
päätyi ikärajan laskun kannalle marraskuussa.
Ikärajan laskun toivotaan nostavan nuorten
äänestysaktiivisuutta seurakuntavaaleissa.
Samalla halutaan nuorennusleikkaus kirkkovaltuustojen kokoonpanoihin. Syynä on
myös kirkon huoli nuorten lisääntyneestä kirkosta eroamisesta.
Seurakuntavaalien äänestysprosentit ovat
kahdella edellisellä kerralla olleet noin 14
prosenttia.
EUROOPAN UNIONI

(europa.eu.int)

Suomi hyväksyi Lissabonin sopimuksen

(Yle.fi 13.9.2008)

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on ratifioinut Lissabonin sopimuksen. Suomen osallistuminen EU:n perussopimukseen vahvistettiin presidentin esittelyssä perjantaina aamupäivällä.
Sopimuksen voimaansaattamislaki on kuitenkin edelleen kesken Ahvenanmaan osalta,
sillä maakunta on pitänyt vaikutusmahdollisuuksiaan EU-asioihin liian vähäisenä.
Presidentti Halonen pitää toivottavana, että
Lissabonin sopimus hyväksyttäisiin myös Ahvenanmaan maakuntapäivillä, vaikka se ei
olekaan eduskunnan perustuslakivaliokun-

nan mukaan sopimuksen kansallisen ratifioinnin edellytys.
Lissabonin sopimuksella on ollut määrä
muuttaa Euroopan unionista tehtyä sopimusta sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusta. Sopimusta on perusteltu sillä, että se
parantaa unionin toiminnan tehokkuutta, demokraattisuutta ja yhtenäisyyttä.
Jotta Lissabonin sopimus tulisi voimaan,
kaikkien EU-maiden on hyväksyttävä se. Irlanti on kuitenkin torjunut sopimuksen kansanäänestyksessään kesäkuussa.
Lissabonin sopimuksen piti tulla voimaan ensi vuoden alusta. Se näyttää tällä hetkellä
erittäin epätodennäköiseltä, sillä EU ei voi
ohittaa Irlannin kansanäänestyksen tulosta.
Lentomatkojen hinnat avoimiksi, lentoliikenne päästökauppaan (Euroopan parlamentti,

Suomen tiedotustoimisto 11.7.2008)

Euroopan parlamentti hyväksyi asetusehdotuksen, jonka mukaan missä tahansa muodossa tarjottujen ja julkaistujen lentohintojen lopullisen hinnan tulee sisältää kaikki julkaisuhetkellä sovellettavat verot, maksut ja
palvelumaksut. Asiakkaiden tulee voida vertailla eri lentoyhtiöiden hintoja ja saada avoimesti tietoa lentojen lopullisesta hinnasta.
Lopullisen hinnan lisäksi on eriteltävä vähintään lentohinta, verot, lentoasemamaksut ja
muut maksut, kuten turvatoimiin tai polttoaineeseen liittyvät maksut. Valinnaiset lisämaksut on ilmoitettava selkeästi ja avoimesti
varausmenettelyn alussa, ja asiakkaan on
voitava hyväksyä ne vapaaehtoisesti.
Euroopan parlamentti hyväksyi myös kompromissiesityksen, joka tuo lentoliikenteen
osaksi päästökauppaa vuoden 2012 alusta
alkaen. Näin lainsäädäntökäsittely saatiin
päätökseen tässä toisessa käsittelyssä. Päästökauppa koskee kaikkia lentoja, jotka päättyvät tai alkavat EU:sta.
Lisätietoja netissä:
» Lentomatkojen hinnat avoimiksi:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert
/infopress_page/062-33694-189-07-28-91020080708IPR33693-07-07-2008-2008true/default_fi.htm
EU-rajavartijat turvaamaan Suomea pakolaistulvissa

(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2008)

Valtioneuvosto ja sisäministeri ovat saamassa valtuudet kutsua muiden EU-maiden rajavartijoita avuksi Suomen rajoille, jos maahan
kohdistuu äkillinen ja hallitsematon luvattomien maahantulijoiden vyöry kolmansista
maista.
Lakihanke liittyy EU:n viimekesäiseen asetukseen, jossa jäsenmaat sitoutuivat lähettämään rajavartijoita Schengen-alueen ulkorajamaiden käyttöön äkillisissä kriisitilanteissa.
Asetuksella EU-maat varautuvat tilanteeseen, jossa Schengen-rajan yli pyrkii luvatta
niin suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia, ettei kyseinen jäsenmaa selviä tilanteesta yksin.
Tuolloin jäsenvaltio voi pyytää apua EU:n rajaturvallisuusvirastolta, joka päättää niin sanottujen nopeiden rajainterventioryhmien lähettämisestä alueelle.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Suomi on yksi EU:n ulkorajamaista, mutta
lainsäädäntö ei vielä määrittele, kenellä on
valta päättää rajavartijoiden kutsumisesta
Suomeen ja lähettämisestä muihin maihin.
Sisäasiainministeriön työryhmä viimeistelee
nyt lakiesitystä, jonka mukaan kutsumisesta
päättäisi ensisijaisesti valtioneuvosto. Kiireellisessä tapauksessa myös sisäministeri voisi
lähettää avunpyynnön EU:n rajaturvallisuusvirastolle, mutta valtioneuvosto käsittelisi siinäkin tapauksessa asian myöhemmin ja voisi
peruuttaa pyynnön.
Suomalaisten rajavartijoiden lähettämisestä
toiseen EU-maahan päättäisi rajavartiolaitoksen päällikkö sisäministerin vahvistaman
määrän rajoissa. Ratkaisu voitaisiin asian
merkittävyyden niin vaatiessa siirtää myös
valtioneuvostolle.
Sisäministeriön lakiesitys tulee voimaan toukokuussa 2009, jos eduskunta hyväksyy esityksen ministeriön suunnitelman mukaisesti.
Barroso: Serbian EU-jäsenehdokkuus mahdollinen ensi vuonna

(Helsingin Sanomat 3.9.2008)

Serbialle voidaan myöntää Euroopan unionin
jäsenehdokkuus vuonna 2009, sanoi EU:n
komission puheenjohtaja José Manuel Barroso keskiviikkona. Serbian täytyy kuitenkin
täyttää kaikki EU:n ehdot.
"Tämä ei ole lupaus. Kaikki riippuu Serbiasta", Barroso sanoi.
Serbia oli toivonut saavansa EU:lta lupauksen ehdokkuudesta jo tänä vuonna. Maa toivoi entisen Bosnian serbijohtajan Radovan
Karadzicin pidätyksen ja toimittamisen Haagin sotarikostuomioistuimeen vauhdittavan
tietä jäsenyyteen. Serbikenraali Ratko Mladic
on kuitenkin vielä vapaalla jalalla.
EU on sanonut odottavansa YK:n sotarikostuomioistuimen syyttäjän Serge Brammertzin
raporttia Serbian yhteistyöstä tuomioistuimen kanssa ennen uusien päätösten tekemistä.
TALOUSUUTISET
Helsingissä paremmat palkat kuin New Yorkissa (Kauppalehti 2.9.2008)
Helsinkiläisten nettopalkat lyövät newyorkilaisten ansiot yhdeksällä prosentilla. Tukholmalaisten nettopalkat jäävät taas noin kahdeksalla prosentilla jälkeen siitä, mitä New
Yorkissa maksetaan.
- Eniten työntekijöille jää käteen tuloa pakollisten maksujen jälkeen Zürichissä, jossa taso on 40 prosenttia New Yorkin tasoa korkeampi. Toiseksi eniten tuloja on käytettävissä
Dublinissa ja kolmanneksi eniten Oslossa,
tietokeskus kirjoittaa.
Pohjoismaista Kööpenhaminassa taas maksetaan selvästi paremmin kuin Tukholmassa
tai Helsingissä. Kööpenhaminalaisten nettoansiot ovat 14 prosenttia yhdysvaltalaiskaupungin palkkoja korkeammat.
Helsingin, New Yorkin ja Tukholman järjestys tilastossa ei muutu, vaikka palkkatasoja
tarkastellaan bruttoansioiden perusteella.
Vertailuun otettiin 71 kaupunkia eri puolilta
maailmaa. Selvitys perustuu sveitsiläispankki
UBS:n selvitykseen maaliskuulta.
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Vertailussa oli mukana tiedot 14 tavallisimman ammatin palkoista, sosiaalimaksuista ja
tehdyistä työtunneista. Tietojen valintaperusteet eri kaupungeissa olivat samat esimerkiksi työkokemuksen, iän ja siviilisäädyn
suhteen.
Aineisto perustuu vuoden 2006 tietoihin, jotka on laskettu uudelleen huomioiden inflaatio- ja valuuttakurssikehitys sekä tuottavuuden kasvun myötävaikutus korkeampaan
palkkatasoon, tietokeskus kertoo.
Suomalaisten työviikko on lyhyt

(Taloussanomat 4.9.2008)

Tuoreen tutkimuksen mukaan Euroopan
maista vain Ranskassa, Tanskassa ja Britanniassa on pienempi sopimuksissa sovittu viikoittainen työaika kuin Suomessa. Suomalaisten kanssa yhtä lyhyttä, keskimäärin 37,5
tunnin viikkoa tekevät myös norjalaiset,
ruotsalaiset ja hollantilaiset.
EU-maiden keskimääräinen viikkotyöaika kokopäiväisillä työntekijöillä on 38,6 tuntia.
Vanhoissa EU-maissa töitä tehdään keskimäärin 37,9 tuntia viikossa. Toisin ovat asiat
itäisessä Euroopassa. 40 tunnin työviikkoa
tehdään Bulgariassa, Virossa, Kreikassa, Unkarissa, Latviassa, Liettuassa, Maltalla, Puolassa, Romaniassa ja Sloveniassa.
Tilanne muuttuu, jos tarkastellaan sopimusten mukaisten viikkotuntien määrän sijaan
todellisia työtunteja. Tällöin mukaan lasketaan ylityöt, sekä palkalliset että palkattomat.
Suomalaiset kokopäiväiset työntekijät puurtavat oikeasti 39,3 tuntia viikossa eli lähes
kaksi tuntia virallista työaikaa enemmän. Todellisissa työtunneissa Suomelle häviää jo
kymmenen maata. EU-maiden keskiarvo on
kuitenkin 40 tuntia.
Eniten työtä tekevien maiden joukossa on
paljon Itä-Euroopan maita. Työteliäimpiä
ovat bulgarialaiset ja romanialaiset, joiden
todellinen työaika on lähes 42 tuntia viikossa.
Kolmanneksi nousee Britannia, jossa tehdään töitä 41,4 tuntia viikossa. Saarivaltiossa
"virallinen" viikkotyöaika on 37,3 tuntia. Vähintään 40 tunnin viikkoa tekevät länsieurooppalaisista myös itävaltalaiset, hollantilaiset ja saksalaiset.
Vähiten töitä tehdään Ranskassa, jossa paiskitaan 37,7 tuntia töitä viikossa.
Pohjoismaista Suomessa tehdään pisintä
viikkoa. Suomalaisia vähemmän töitä tekevät
viikossa myös muun muassa espanjalaiset ja
italialaiset.
Eurofoundin tekemä tutkimus koskee vuotta
2007 ja se kattaa EU-maiden lisäksi Norjan.
Tutkimuksessa korostetaan vertailun vaikeutta. Maiden välillä on suuria eroja esimerkiksi sopimusten tekemisessä. Lisäksi todellisten työtuntien mittaamisessa on eri
maissa erilaisia tapoja.
Lisätietoja englanniksi:
www.eurofound.europa.eu/press/releases/2
008/080903.htm
Työeläkettä karttuu nuorillekin

(Suomi.fi 29.7.2008)

Nykyään miltei kaikki ansiotyötä tekevät
kuuluvat työeläketurvaan. Nuorellekin työn-

tekijälle eläkettä karttuu hänen täytettyään
kahdeksantoistavuutta,
Eläketurvakeskus
muistuttaa.
Palkkatyössä ainoa ehto on, että kuukausitulojen on oltava noin 47 euroa kuukaudessa.
Muutos astui voimaan vuoden 2005 alusta.
Aiemmin eläke alkoi karttua 23 ikävuodesta.
Siksi nykyään työeläkkeen perustana ovat jo
kahdeksantoista ikävuoden jälkeen tehdyt
kesätyöt ja muut pätkät sekä ammattitutkintoon johtavasta opiskelusta karttuva eläke.
Työeläke on lakisääteinen. Vaikka työnantaja
laiminlöisi työeläkevakuuttamisen, eläketurva kuuluu työntekijälle. Työsuhteensa voi
tarkistaa vuosittaisesta työeläkeotteestaan
tai työeläke-verkkosivuilta. Näistä saa ohjeet
myös korjauspyyntöjen tekemiseksi.
Eläketurvakeskuksen verkkosivut www.etk.fi
Työeläkeote verkossa www.tyoelake.fi
Finnair sulki viimeisenkin myyntikonttorinsa

(Digitoday 2.10.2008)

Lentoyhtiö Finnair on sulkenut myyntiverkostonsa viimeisen kivijalkamyymälän. Lokakuun alussa sulki ovensa Helsingin rautatieasemalla toiminut Finnairin palvelupiste.
Lentoyhtiö haluaa siirtää lippujen suoramyynnin nettiin.
Konttoriverkon lopulliselle sulkemiselle antoi
sysäyksen sähköisen lipun tulo Finnairin lomalentoihin. Aiemmin lomalentoihin oli tarjolla vain paperisia lippuja. Tänä kesänä lomalentoihin tulivat sähköiset e-liput.
Osastopäällikkö Nina Nadbornik näkee, että
kehitys on samanlainen kaikkialla maailmassa.
– New Yorkissa oli ennen lentoyhtiöillä
myyntikonttoreita vieri vieressä. Kaikki ovat
siirtäneet palvelunsa nettiin ja puhelimeen.
Finnairilla oli vielä parikymmentä vuotta sitten kattava maanlaajuinen konttoriverkosto.
Helsingin katukuvassa oli useita palvelupisteitä. Myyntikonttoreita oli myös suurten
kaupunkien paraatipaikoilla. 90-luvulla Finnair sulki myyntipisteitä. Helsingin cityterminaali jäi verkoston viimeiseksi mohikaaniksi.
Rautatieaseman palvelupisteen sulkeuduttua
kasvokkaista palvelua saa enää lentokenttien
palvelupisteiltä.
Nadbornik kertoo, että Finnairin lentolipuista
20 prosenttia on suoramyyntiä. Loput lipuista Finnair myy matkatoimistojen välityksellä.
Asiointi on muokkautunut sellaiseksi, että
matkustajat hankkivat liput netistä. Bonuspisteitä ja muita yksityiskohtia Finnairin
asiakkaat hoitavat puhelimitse.
Finnairin kadottua Helsingin katutasosta, ainoa omaa myyntikonttoria pitävä on venäläinen lentoyhtiö Aeroflot.
– Me olemme aina joka paikassa viimeisenä,
Suomen johtaja Jevgeni Sytykh vitsailee.
Aeroflotin myyntikonttorin edessä voi olla
sulkeminen. Konttorin pito on johtunut siitä,
ettei venäläisten verkkokauppa ole vielä täysin pystyssä. Kaikkiin lentoihin ei saa sähköisiä lippuja. Talvella Aeroflotin nettipalvelun
pitäisi olla täydessä iskussa.
Sytykhin mukaan puolet Aeroflotin myymistä
lipusta on sähköisiä ja puolet paperisia. Sähköisiä lentolippuja saa muun muassa lennoille Helsingistä Pietariin ja Moskovaan.
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Unikko-riita saattaa hyödyttää Marimekkoa
Suomalainen Marimekko ja italialainen Dolce
& Gabbana vääntävät kättä punaisen unikkokuosin käytöstä. Dolce & Gabbana on jättänyt hakemuksen Marimekon rekisteröimän
Unikko-merkin mitätöimiseksi.
Yleensä bränditalojen vitsauksina ovat halpakopioijat. Maailma on pullollaan Marimekko-kopioita Dolce & Gabbanasta puhumattakaan.
Erikoisen kiistasta tekee se, että vastapuolena on nyt italialainen korkean profiilin muotitalo ja Marimekkoa globaalissa mittakaavassa huomattavasti tunnetumpi yritys.
Tästä voi olla Marimekolle jopa hyötyä, uskoo brändijohtamisen konsultointiin erikoistuneen Kotoba Oy:n toimitusjohtaja Jukka
Hakala.
Hänen mukaansa Marimekko saa nyt julkisuutta Dolce & Gabbanan varjolla ja kerää
sympatiapisteitä pienempänä toimijana.
Hakalan mukaan muodissa alkuperäisyyden
merkitys korostuu, mikä hyödyttää Marimekkoa ja saattaa vahingoittaa Dolce & Gabbanaa.
– En usko, että Dolce & Gabbanan asiakkaat
kantavat vaatetta hirveällä ylpeydellä, jos
paljastuu, että kuosi on kopio Marimekosta,
Hakala sanoo.
Bränditutkijan mukaan kiistassa voi käydä
kuten vanhassa sananlaskussa, jonka mukaan jäljittely on imartelun korkein muoto.
Entä missä menee omistamisen raja? Voiko
yritys omia käyttöönsä yksinkertaistettua
kukkaa esittävän kuvion?
Vaikka ideoita saa kopioida, voi tietyn kuvion
kopioiminen olla joissakin tilanteissa kiellettyä. Näin on esimerkiksi silloin, jos kuvio on
rekisteröity tavaramerkkinä, muistuttaa immateriaalioikeuteen perehtynyt lakimies Mia
Pakarinen asianajotoimisto Juridiasta.
Pakarisen mukaan jopa yksittäisiä värejä on
mahdollista rekisteröidä tavaramerkkinä ja
siten estää kilpailijaa käyttämästä samaa väriä.
Jos tavaramerkki on hyväksytty Euroopan
yhdenmukaistamisviraston OHIMin tavaramerkkirekisteriin, tavaramerkin suojaus on
lähtökohtaisesti voimassa koko EU:n alueella.
Ennen rekisteröintipäätöstä virasto arvioi,
onko tunnus sellainen, että se toimii tavaramerkkinä. Sen sijaan virasto ei oma-aloitteisesti tutki sitä, erottuuko tunnus riittävästi
kilpailijoista.
– Pääsääntö on se, että ensimmäiseksi rekisteröinnin tehneellä on etuoikeus, Pakarinen
tähdentää.
Marimekko antaa vastineensa virastolle syyskuun 25. mennessä. Tämän jälkeen asia jää
OHIMin ratkaistavaksi.
Vaikka läheltä tarkasteltuna Dolce & Gabbanan unikkokuosi eroaa hivenen Marimekosta, on vaikutelma niin samankaltainen, että
sen perusteella voisi Marimekon kuvitella
olevan kiistassa vahvoilla.
Pakarinen pitää todennäköisenä, että päätöksestä riippumatta kiistassa seuraa toisen
osapuolen valitus. Lopulta prosessista voi
tulla pitkä ja kallis.
Vahingonkorvausvaade voi kasvaa, mitä pitempään hävinnyt osapuoli saa harjoittaa
vahingollista toimintaa.
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Tuotteen markkinointiin käytetty menetys
saattaa kuitenkin olla jopa vahingonkorvausta suurempi, Pakarinen muistuttaa.
Hänen mukaansa brändiasioiden tuntemus
on sekä yrityksissä että tuomioistuimissa
vasta kehittymässä.
Yhteiskunnassa on kuitenkin jo oivallettu, että aineettomalla pääomalla on merkittävää
vaihtoarvoa, Pakarinen tiivistää.
Lakimies ei lähde arvioimaan, mitkä tekijät
ovat johtaneet Dolce & Gabbanan kuosin
syntyyn.
Pakarisen mukaan suunnittelualoilla sattuu
paljon inhimillisiä virheitä. Suunnittelija
unohtaa, mitä hän on nähnyt ja erehtyy luulemaan piirtämäänsä omakseen.
– Harvoin suuret toimijat lähtevät tietoisesti
plagioimaan, Pakarinen sanoo.
Tavaramerkkiselkkausten taustalla on lakimiehen mukaan usein tiedon huono kulku
yrityksissä.
Marimekko kosiskelee nyt nuoria

(Helsingin Sanomat 25.8.2008)

Marimekko esitteli sunnuntaina ensimmäisen
Mika Ihamuotilan aikana syntyneen mallistonsa.
"Kirsti Paakkasen ajan tunnusväri musta oli
jätetty historiaan. Eilinen näytös oli raikas ja
valoisa", kirjoittaa Sami Sykkö muotinäytöksestä.
Helsingin Sörnäisissä teollisuusalueella nähtiin Marimekon ensi kevään vaatteet. Vaikka
mallisto oli koottu Ritva Fallan, Samu-Jussi
Kosken ja Mika Piiraisen suunnittelemista
vaatteista, kokoelma oli yhtenäisempi kuin
vuosiin.
Suunnittelijat eivät myöskään enää ole penkoneet kankaita vanhoista arkistoista vaan
alkaneet käyttää Marimekon uusia printtejä.
Mallisto on myös suunnattu selvästi aiempaa
nuoremmille, eikä esimerkiksi bisnesvaatteita esitelty juuri ollenkaan.
"Vaatteiden leikkaukset on kuitenkin yhä
tehty liiaksi samalla kaavalla kuin aiempinakin vuosina", Sykkö kirjoittaa.
Tutkimus: Fiskars Suomen arvostetuin brändi, Nokia vasta 27. (Ilta-Sanomat 26.9.2008)
Fiskars on noussut kärkeään Taloustutkimus
Oy:n ja Markkinointi & Mainonta -lehden tekemässä Brändien arvostus 2008 –tutkimuksessa. Nokian brändi ei vetoa suomalaisiin
entiseen malliin, sillä kännyjätti romahti
sijalle 27.
Kyselyssä selvitettiin yli 1 100 suomalaisen
ja kansainvälisen tavaramerkin arvostusta
suomalaisten kuluttajien keskuudessa.
Fiskars-konsernilla meni muutenkin hyvin
tutkimuksessa, sillä konsernin brändit Arabia, Iittala ja Hackman olivat tutkimuksessa
sijoilla 2, 4 ja 5.
M&M:n ja Taloustutkimuksen vuosittain tehtävän bränditutkimuksen TOP10-listalla ovat
myös Fazer ja Fazerin Sininen, jotka ovat
molemmat perinteisesti kuuluneet kärkikymmenikköön.
M&M:n tutkimuksessa Nokia löytyy vasta sijalta 27. Viime vuonna Nokia oli vielä sijalla
kuusi.
Kansainvälisissä brändivertailuissa Nokia
kuuluu edelleen kärkikymmenikön joukkoon.

Kansainvälisissä mittauksissa selvitetään erityisesti brändien taloudellista arvoa. Suomessa puolestaan on selvitetty brändien arvostusta.
Tänä vuonna Suomen arvostetuimpien brändien TOP10-listalle nousi ensimmäistä kertaa
ulkomainen brändi, Lego.
Nokia nousi Greenpeacen vertailun kärkeen

(Taloussanomat 16.9.2008)

Greenpeacen mukaan Nokia on kansainvälisten elektroniikkayritysten huippu ympäristöystävällisyydessä.
Nokia vei voiton Greenpeacen elektroniikkavertailussa. Ympäristöjärjestö vertasi 18
elektroniikka-alan yritystä muun muassa
energiatehokkuuden perusteella. Nokia sai
seitsemän pistettä kymmenestä mahdollisesta. Toiseksi sijoittunut Samsung sai 5,7 pistettä.
Greenpeacen mukaan suomalaisyritys on
edelläkävijä muun muassa vaarallisista kemikaaleista luopumisessa. Myös uusiutuvien
energianlähteiden suosiminen saa järjestöltä
kiitosta.
Greenpeacen elektroniikkavertailu julkaistiin
ensimmäistä kertaa elokuussa 2006. Nokia
nousi tuoreimman vertailun kärkeen korjattuaan puutteet vanhojen tuotteiden kierrätyksessä Intiassa.
Lapsen kasvattaminen aikuiseksi maksaa yli
100 000 euroa

(Helsingin Sanomat 21.1.2008)

Suomalainen lapsi maksaa vanhemmilleen
105 600 euroa ennen täysi-ikäistymistään,
kertoo Iltalehti. Luku perustuu Tilastokeskuksen ja Stakesin Suomalainen lapsi 2007 –
selvitykseen.
"Kyseessä on keskimääräinen arvio lapsen
kuluista. Luvut vaihtelevat tietenkin paljon
perheen tulojen, asuinpaikkakunnan ja lapsiluvun mukaan", sanoo tutkimusta tehnyt yliaktuaari Airi Pajunen Tilastokeskuksesta.
Selvityksessä lapsen kuluiksi on laskettu
myös osuus perheen yhteisistä kuluista. Pikkulapsilla suurin kuluerä on asuminen, toiseksi suurin päivähoito.
Halvimmillaan keskivertolapsi on selvityksen
mukaan ennen murrosikää. Vaippa- ja päivähoitokuluja ei enää ole, mutta ei vielä paljon
harrastusmaksujakaan.
Eniten lapsi kuluttaa murrosikäisenä. Rahaa
menee muun muassa vaate- ja kenkäostoksiin, harrastuksiin sekä kahviloissa ja ravintoloissa istumiseen. Teini-ikäisen kännykkälaskut ovat jopa kolme kertaa alakoululaista
korkeammat, keskimäärin 290 euroa vuodessa.
Suomi kiinnostaa halpalentoyhtiöitä

(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2008)
Suomi kiinnostaa yhä enemmän Euroopan
suurimpia halpalentoyhtiöitä, ja Suomeen
avataan uusia reittejä. Esimerkiksi Euroopan
toiseksi suurin halpalentoyhtiö ja neljänneksi
suurin lentoyhtiö, brittiläinen EasyJet käynnistää pian uuden reitin Helsingin ja Lontoon
välille. Euroopan kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö, saksalainen AirBerlin taas kaksinkertaistaa lentonsa Helsingistä Düsseldorfiin.
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Latvian valtion ja lentoyhtiö SAS:n omistaman Air Balticin lennot Tampereelta Riikaan
alkavat lokakuussa.
Halpalentoyhtiöt ovat kiinnostuneet Suomesta ennen kaikkea siksi, että lentoliikenteen
kannattavuus on korkeiden polttoainehintojen takia niin pahassa kriisissä, että nyt panostetaan jokaiseen vähänkin kannattavaan
yhteyteen, mille ei ole kilpailevaa maayhteyttä.
Siksi kilpailu siirtyy Pohjois-Euroopan reiteille, missä lentomatkat ovat pitkiä.
EasyJet aikoo pudottaa Helsingin ja Lontoon
lentolippujen hinnan puoleen Finnairin ja British Airwaysin tasosta. EasyJetin aloittaessa
Helsingin ja Lontoon Gatwickin kentän väliset päivittäiset lennot ovat kaikki kolme Euroopan suurinta halpalentoyhtiötä ensimmäistä kertaa edustettuja Suomessa.
Finlandia Vodka valtaa markkinoita

(Iltasanomat 5.8.2008)

Amerikkalaisen perheyhtiön Brown-Formanin
omistukseen Altialta kolme ja puoli vuotta
sitten siirtyneen Finlandia Vodkan menestys
maailman vodkamarkkinoilla jatkuu.
Finlandia Vodka Worldwiden toimitusjohtaja
Tommi Holmström kertoo tiistain Kauppalehdessä, että Finlandian myynti kasvaa tänä
vuonna 15 prosenttia noin 55 miljoonaan litraan. Kasvutahti on sama kuin mitä se on ollut viime vuodet.
Suomalaisomistuksessa Finlandia ei koskaan
lähtenyt kunnolla lentoon maailmalla.
- Menestys ei perustu siihen, että amerikkalaiset olisivat upottaneet brändin markkinointiin enemmän rahaa kuin suomalaiset.
Raha käytetään vain eri tavalla, Holmström
sanoo Kauppalehdessä.
Hänen mukaansa brändijohtamistakin tärkeämpää on kattava jakeluverkosto, jonka
suuri kansainvälinen yhtiö tarjoaa.
Viime vuosien menestyksestä huolimatta
Koskekorvan ja Rajamäen tehtailla tislattava
Finlandia on edelleen pikkumerkki maailman
vodkamarkkinoilla.
Lehden mukaan maailman tuontivodkamarkkinat ovat 500 miljoonaa litraa vuodessa.
Tästä vodkamarkkinoiden nopeimmin kasvavasta siivusta Finlandian osuus on 30 miljoonaa litraa. Ruotsalaista Absolutia myydään
neljä kertaa ja ykkösmerkki Smirnoffia yhdeksän kertaa enemmän kuin Finlandiaa,
lehti muistuttaa.
Kaikkiaan maailmassa juodaan viisi miljardia
litraa vodkaa vuodessa.
Tamperelaisten valaistustyö palkittiin Las Vegasissa (Helsingin Sanomat 28.5.2008)
Tamperelainen valaistussuunnittelutoimisto
Valoa Design on pokannut ison palkinnon
Las Vegasissa. Toimisto palkittiin alan merkittävimmän kilpailun, GE Edison Awardsin,
kunniakirjalla julkisivuvalaistuksesta, jonka
se suunnitteli Naistenlahden voimalaan Näsijärven rannalla. Muuttuva valaistus muuttaa
pimeään aikaan täysin harmaan voimalan ulkonäön. Sen värit, punainen, valkoinen ja sininen, tulevat Tampereen sähkölaitoksen logosta.
Naistenlahden voimalan kanssa samassa
sarjassa palkittiin valaistuksesta myös Yh-
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dysvaltain ilmavoimien lentäjien muistomerkki Washingtonissa, joka vei pääpalkinnon, ja afrikkalaisen hautausmaan muistoalue New Yorkin Manhattanilla.
"Aika makea tilaisuus oli. Oltiin positiivisesti
yllättyneitä. Siellä oli, kuten Amerikassa on
tapana, isot kuviot ja paljon ihmisiä. Olimme
kolmen parhaan porukassa."
Palkitut valot sytytettiin voimalaan maaliskuussa. Valot ovat ohjelmoitavissa ja niihin
voidaan tuottaa vaikkapa tekstiä ja kuvia.
Yksi laitoksen erottuva kohde on vinossa kulkeva turvekuljetin, joka on valaistu viidellätoista valonheittimellä.
"Siinä oli asiakkaalla selkeä toive: muuttaa
mielikuvaa paikasta ja rakennuksesta. Tulimme siihen tulokseen, että sen pitää olla voimakas, dynaaminen ja näyttävä."
Siiroinen kertoo arvanneensa, että valaistuksesta tulee jonkinlaista huomiota ja tunnustusta, mutta pääsy huippukilpailun kolmen
parhaan joukkoon oli yllätys.
Toimiston työt näkyvät Tampereella muutenkin. Esimerkiksi Raatihuoneen, hotelli Ilveksen ja Keskustorin valaistus on sen käsialaa.
Paljon liikevaihtoa tulee myös Venäjältä ja
Baltiasta.
Kreikan robinhoodit vastustavat hintojen
nousua ryöstelemällä

(Helsingin Sanomat 5.9.2008)

Ruuan hinnannousu on innoittanut joukon
kreikkalaisia anarkisteja Robin Hood –henkisiin protesteihin: he ryöstävät ruokakauppoja ja jakavat saaliin ilmaiseksi ihmisille.
Rosvot naamioituvat yleensä iskujaan varten
mustiin huppuihin. Jotkut ryöstöistä on kuitenkin tehty naamioitumattomina. Silminnäkijät ovat kertoneet, että näillä kerroilla suurin osa robinhoodeista on ollut naisia.
Poliisin mukaan protestoijat ottavat saaliikseen ainoastaan pastaa, riisiä ja maitoa. He
jättävät pakkaukset keskelle katua, josta ihmiset voivat ottaa niitä mukaansa.
Poliisi kertoo, etteivät ryöstelijät ole kertaakaan varastaneet rahaa tai vahingoittaneet
ketään.
Elinkustannusten nousu on Kreikassa jopa
pahempi ongelma kuin työttömyys, joka oli
pitkään maan suurin huolenaihe.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Suomen kielen suosio pysynyt vakaana ulkomailla (Suomen Sillan Uutisviikko 27/2008)
Suomen kielen ja kulttuurin opiskelun suosio
on pysynyt vakaana ulkomailla. Suomeen
saapuu heinä-elokuussa noin 500 ulkomaalaista opiskelemaan suomen kieltä ympäri
maata järjestettävillä kesäkursseilla. Määrä
on sama kuin viime vuonna.
Opiskelijoista runsaat 200 opiskelee suomen
kieltä kotiyliopistossaan ympäri maailmaa.
He perehtyvät kieleen syvällisemmin kuin
noin 300 elokuussa Erasmus-vaihtoon tulevaa ummikkoa.
Tänä vuonna eniten suomen opiskelijoita tulee Saksasta, Venäjältä ja Unkarista. Kaukaisimmat heistä saapuvat Kiinasta ja Yhdysvalloista.
Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen Cimon mukaan suomen kielen suosiossa ulko-

maalaisissa yliopistoissa ei ole tapahtunut
viime vuosina muutoksia. Suomen kieltä ja
kulttuuria opiskellaan 108 yliopistossa 30
maassa eri puolilla maailmaa.
Yliopistoon voi nyt hakea sähköisesti

(Suomen Sillan Uutisviikko 36/2008)

Yliopisto-opiskelijaksi voi nyt hakea sähköisesti internetin kautta. Opetushallitus on
avannut verkkosivun, jossa voi täyttää sähköisen hakulomakkeen. Sivustolta saa myös
tietoa yliopistojen opintotarjonnasta.
Alkuvaiheessa palvelu on tarkoitettu vain
syksyn haussa hakeville. Muille sähköinen
palvelu avautuu ensi vuoden alussa.
Nyt palvelussa näkee tammikuussa 2009 alkavia koulutuksia, joihin varsinainen haku
käynnistyy 1.10. Syksyllä voi hakea Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion ja Vaasan yliopistoihin kauppatieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen tai teknillistieteellisen alan tammikuussa alkaviin koulutuksiin.
Keväällä 2009 yliopistojen päävalinnoissa
haut järjestetään ensimmäisen kerran valtakunnallisena yhteishakuna. Hakuaika alkaa
2. helmikuuta.
Sähköinen palvelu toimii osoitteissa
www.yliopistohaku.fi ja
www.universitetsansokan.fi
Nimi viestii Aalto-korkeakoulun ideaa ja arvoja (Opetusministeriön tiedote 29.5.2008)
Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostaman uuden yliopiston nimeksi
on valittu Aalto-korkeakoulu. Nimi symboloi
muutosta ja on kunnianosoitus rohkealle, rajoja rikkovalle renessanssi-ihmiselle, joka
kunnostautui niin tekniikan, talouden kuin
taiteenkin saroilla. Aalto on myös Teknillisen
korkeakoulun alumni sekä Otaniemen asemakaavan ja TKK:n päärakennuksen luoja.
Nimen suunnittelua varten perustettiin jury,
joka koostui mukana olevien korkeakoulujen
rehtorien, opiskelijoiden, henkilöstön ja
alumnien sekä opetusministeriön edustajista.
- Aalto-korkeakoulu oli kolmen yhdistyvän
korkeakoulun johdon, professorikunnan,
muun henkilökunnan, opiskelijoiden ja alumnien edustajien yksimielinen esitys. Nimi kuvaa erinomaisella tavalla uuden korkeakoulun ideaa, henkeä, arvomaailmaa ja pyrkimyksiä. Aalto on kaunis suomalaisperäinen
sana, jonka voi yhdistää vaikkapa uuden
ajattelun aaltoon, kehityksen aallonharjalla
tai samalla aaltopituudella oloon, nimijuryn
puheenjohtajana toiminut opetusministeri
Sari Sarkomaa sanoi.
Nimeämisen yhteydessä järjestettyyn kaikille
avoimeen ideakilpailuun tuli ehdotuksia kaikkiaan yli 1600. Niistä 42 ehdotusta pohjautui
Alvar Aallon nimeen. Nimiehdotuksia käytettiin apuna lopullisen nimen valinnassa.
- Alvar Aalto oli sivistynyt humanisti, monipuolisesti lahjakas ja luova ihminen, joka pureutui ongelmiin syvällisesti, vältti tyytymästä tavanomaiseen ja löysi asioille kestäviä
ratkaisuja - tekemällä toisin. Aallon tuotanto
edustaa ehdotonta kansainvälistä huippua,
johon uusi korkeakoulukin tinkimättömästi
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pyrkii, Taideteollisen korkeakoulun rehtori
Yrjö Sotamaa sanoi.
Aalto-korkeakoulu pyrkii murtamaan raja-aitoja tieteen- ja taiteenalojen välillä. Viimeisimmät luovuus- ja innovaatioteoriat tukevat
ajatusta siitä, että erilaisten ihmisten vuorovaikutus ruokkii ideoiden syntyä. Viisaus ja
voima syntyvät vastakohdista.
- Säätiöyliopiston täysin uusi nimi, Aalto-korkeakoulu, viestii uudistumisesta ja muutosprosessista, johon yhdistyvät korkeakoulut
säätiömallissa sitoutuvat. Samalla nimi kertoo vahvasta tukeutumista suomalaiseen
kulttuuri- ja tiedepohjaan ja pyrkimyksestä
uutta luovaan kansainvälisen tason osaamiseen, Teknillisen korkeakoulun rehtori Matti
Pursula sanoi.
Myös Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori
Eero O. Kasanen kokee, että uuden yliopiston nimeksi sopii erinomaisesti henkilön nimi, johon liitetään samoja mielikuvia ja arvoja kuin rakenteilla olevaan kokonaisuuteen.
- Alvar Aalto osasi erinomaisella tavalla yhdistää kansainvälisyyden, kestävän kehityksen sekä bisnesosaamisen. Lisäksi Aalto on
kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu
brändi ja oleellinen osa kansallista identiteettiämme, Kasanen totesi.
Kuopio palasi maailman parhaiden yliopistojen listalle

(Helsingin Sanomat 7.8.2008)

Kuopion yliopisto teki nyt paluun tuoreimmalle shanghailaisyliopiston laatimalle rankinglistalle, jolla kaikkiaan 500 yliopistoa on
pantu paremmuusjärjestykseen tieteellisten
ansioiden perusteella.
Lista julkaistiin nyt kuudetta kertaa. Ensimmäisellä, 2003 tehdyllä listalla oli Suomesta
kaikkiaan kuusi yliopistoa, myös Kuopio.
Vuodesta 2004 lähtien vain Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto ovat
sille yltäneet.
Maailman kymmenen kärki on pysynyt viime
vuoteen verrattuna täysin samana. Ykkösenä
on Harvard ja sen perässä joukko muita
kuuluja amerikkalaisyliopistoja sekä pari brittiyliopistoa.
Helsingin yliopisto on suomalaisyliopistoista
omaa luokkaansa, ja nosti nyt hieman pisteitään sijalta 73 sijalle 68. Oulun ja Turun yliopisto pääsivät kategoriaan, jossa ovat sijoille 300–400 yltäneet. Teknillinen korkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Kuopion yliopisto
ovat "luokassa" 400–500.
Euroopan sadan parhaan yliopiston listalla
Helsingin yliopisto on Suomesta ainoa ja sijalla 19. Pohjoismaisista edellä ovat Kööpenhaminan yliopisto (8), Tukholman karoliininen instituutti (11) ja Oslon yliopisto (17).
Ruotsista kahdeksan muutakin yliopistoa
pääsi Euroopan sadan parhaan joukkoon.
Mittareita Jiao Tong -yliopiston laatimalla
rankinglistalla ovat muiden muassa Nobelpalkinnot, siteeratuimpien tutkijoiden määrä
ja tieteellisissä lehdissä julkaistut artikkelit.
Taxell johtamaan usean yliopiston yhteisöä

(Suomen Sillan Uutisviikko 33/2008)

Ministeri Christoffer Taxell on nimitetty Yliopistoallianssin hallituksen jäseneksi ja pu-
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heenjohtajaksi. Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen
yliopiston muodostama Yliopistoallianssi sai
myös neuvottelukunnan.
Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa suosituksia allianssin hallitukselle toiminnan kehittämisestä.
Yliopistoallianssin tutkimukselliset painopisteet ovat ihmislähtöinen teknologia, ikääntymisen tutkimus, kestävä energia, koulutusja osaamispolitiikka, kulttuuri ja yhteiskunta,
lääketieteellinen teknologia ja terveys, nanoteknologia ja tieteen metodologiat.
Christoffer Taxell on RKP:n entinen puheenjohtaja ja moninkertainen ministeri. Hän on
toiminut myös yritysjohtajana sekä johtanut
Elinkeinoelämän
keskusliiton
hallitusta.
Taxell on myös Åbo Akademin kansleri.
KiVa Koulu -ohjelma vähentää kiusaamista
merkittävästi

(Opetusministeriön tiedote, 6.8.2008)

Koulukiusaamista ehkäisevän ja vähentävän
KiVa Koulu -ohjelman ensimmäiset tulokset
osoittavat sekä kiusatuksi joutumisen että
toisten kiusaamisen vähentyneen merkittävästi ohjelmaa lukuvuonna 2007-2008 toteuttaneissa kouluissa. Sekä toistuvasti kiusatuksi joutuvien että muita kiusaavien lasten osuus väheni kokeilukouluissa vuoden
aikana noin 40 prosentilla. Lisäksi ohjelma
vaikutti myönteisesti oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja oppimismotivaatioon.
- Koulukiusaamiseen puututtaessa on noudatettava ehdotonta nollatoleranssia. Nyt viimeinkin olemme saaneet konkreettiset työkalut koulukiusaamisen kitkemiseksi kouluistamme ja että nämä toimet ovat myös tutkitusti osoittautuneet tehokkaiksi. Tähän asti
ongelma on ollut, että vaikka tahtoa kiusaamiseen puuttumiseen on, keinot ovat puuttuneet. Nyt löydetyt keinot on saatava nopeasti kaikkien koulujen käyttöön. Jokaisella
lapsella on oikeus turvalliseen kouluympäristöön, opetusministeri Sari Sarkomaa sanoi.
Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa
kehitetty ohjelma on kohdistunut yli 4 000
peruskoulun neljännen, viidennen ja kuudennen luokan oppilaaseen. Myönteiset tulokset näkyvät sekä lasten omissa että toverien heistä tekemissä arvioissa ja jokaisessa
kokeiluun osallistuneessa ikäryhmässä. Ohjelma lisäsi myös opettajien osaamista: kokeilun päättyessä kokeilukoulujen opettajista
23 prosenttia tunsi tietävänsä koulukiusaamisesta 'hyvin paljon', kun vastaava luku
kontrollikouluissa oli 9,8 prosenttia.
Ohjelman tulokset ovat myös kansainvälisesti merkittäviä: yhtä hyviä tuloksia ei ole saatu koe-kontrollikouluasetelmaa käyttävissä
vastaavissa koulukiusaamis-tutkimuksissa aikaisemmin missään maailmassa.
KiVa Koulu -ohjelman kaikille oppilaille tarkoitettuihin toimenpiteisiin kuuluvat mm. oppitunnit, joilla käsitellään kiusaamiseen liittyviä teemoja keskusteluin ja harjoituksin. Kiusaamisen vastaisessa tietokonepelissä oppilaat seikkailevat virtuaalisessa koulussa, Kivalan ala-asteella, pyrkien auttamaan kiusattuja tovereitaan. Lisäksi käytössä ovat selvittelykeskustelut, joihin ryhdytään meneillään
olevan kiusaamisen tultua ilmi.

- Olemme huolissamme monista viesteistä,
jotka kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tarvitsemme kouluissamme enemmän varhaisen tunnistamisen ja tuen taitoja sekä tehokkaita ennalta
ehkäiseviä toimintatapoja. On ensisijaisen
tärkeää, että mahdollisiin ongelmiin puututaan heti niiden tultua esiin. KiVa Koulu –ohjelmaan nämä näkökulmat ovat vahvasti sisään rakennettuina, Sarkomaa sanoi.
Kouluvuoden käynnistyessä alkaa vastaava
kokeilu vuosiluokilla 1-3 ja 7-9, jonka jälkeen
ohjelmaa levitetään laajemmin suomalaisiin
kouluihin. Jo tänä syksynä lähetetään kaikkiin perusopetusta antaviin kouluihin kirje,
jossa kerrotaan mahdollisuudesta ottaa KiVa
Koulu -ohjelma käyttöön syksyllä 2009. Mukaan lähtevien koulujen henkilökunta perehdytetään ohjelmaan kevään aikana. Tarkoituksena on, että KiVa Koulu -ohjelma on valtakunnallisesti koulujen saatavilla vuonna
2009.
Yliopisto kehittämään ammatillista koulutusta Egyptiin

(Jyväskylän yliopiston tiedote 22.8.2008)

Jyväskylän yliopisto on mukana kehittämässä ammatillista koulutusta Egyptiin. Yliopisto
ja sen konsulttiyritys UniServices Oy sekä
kreikkalainen European Profiles ja saksalainen ABU Consult voittivat ammatillisen koulutuksen projektin Egyptissä. Projektin rahoittaa Euroopan komissio.
Projektissa järjestetään koulutusta erilaisille
yrityksille, instituuteille ja laitoksille – esimerkiksi paikalliset työvoimatoimiston työntekijät saavat koulutusta. Pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa egyptiläisten yritysten
kilpailukykyä. Kaupan arvo on 2 235 000 euroa.
– Viime aikoina olemme voittaneet useita
ammatillisen koulutuksen tarjouskilpailuja.
Vahvistuneiden suhteiden ja yritysverkostojen sekä markkinatilanteen vuoksi uskon, että saamme vielä uusia ammatillisen koulutuksen projekteja tänä vuonna, kertoo toimitusjohtaja Timo Juntunen UniServices
Oy:stä.
– UniServices Oy on jo 10 vuoden ajan vienyt Jyväskylän yliopiston osaamista maailmalle. Kansainvälinen yhteistyö on laajentunut ja sen myötä on päästy yhä vaativampiin
hankkeisiin, toteaa hallintojohtaja Erkki Tuunanen.
Suomi kouluttaa USA:n merijalkaväkeä Tuusulassa (Helsingin Sanomat 25.9.2008)
"Olen iso USA-fani, tervetuloa", virnistää Jari
Huuhtanen ja kättelee joukon Yhdysvaltain
merijalkaväen sotilaita.
Meneillään on yhdysvaltalaissotilaiden koulutus puolustusvoimien kansainvälisessä keskuksessa Tuusulassa. Huuhtanen esittää
korruptoitunutta avustusjärjestön johtajaa,
jonka kuprut sotilaiden pitäisi saada selville.
Puolustusvoimat on järjestänyt koulutusta
merijalkaväelle jo useita kertoja. Tällä kertaa
sotilaiden yhteistyötä siviilien kanssa opiskelee 20 yhdysvaltalaisen osasto, joka on menossa Afganistaniin.
Sotilasmahti ei maksa koulutuksesta täyttä
hintaa, sillä Yhdysvaltain lähetystö ja meri-
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jalkaväki korvaavat vain kurssista aiheutuvat
ylimääräiset kulut, kuten Huuhtasen kaltaisten avustajien palkkiot sekä sotilaidensa majoituksen ja ruokailut.
Keskuksen varsinaisesta toiminnasta Yhdysvallat ei kuitenkaan maksa mitään, vaan esimerkiksi henkilöstökulut katetaan suomalaisvaroista.
"Palkat maksettaisiin joka tapauksessa. Ei se
mikään mittava menoerä ole", sanoo kansainvälisen keskuksen johtaja, eversti Mauri
Koskela.
"Olemme saaneet kurssilaisilta esimerkiksi
tietoa Irakin operaation kokemuksista. Sitä
ei voi tavallaan rahalla mitata", hän selittää.
Koskelan mukaan suomalaiset voisivat lähettää vastavuoroisesti väkeä kurssille Yhdysvaltoihin, mutta niin ei ole tehty.
"Meillä on niin kattava koulutusjärjestelmä
täällä Pohjoismaissa", hän sanoo.
Pohjoismailla on myös työnjako, jossa kurssitusten kustannukset jakaantuvat melko tasan maiden kesken.
Merijalkaväelle järjestettävän kurssin johtaja, kapteeni Joonas Fraktman sanoo, että
koulutettavia houkuttelee Suomeen maan
vahva perinne siviilien ja sotilaiden välisessä
yhteistyössä.
Puheliaan kalifornialaisen luutnantin Abigail
Zuehlken mielestä suomalaisten vähäpuheisuutta kannattaa tulla opiskelemaan kauempaakin.
"On hyvä taktiikka sanoa vain se, mikä on
tarpeellista, kuten suomalaiset upseerit tekevät", sanoo Zuehlke.
Lopulta myös luokkahuoneessa syttynyt näytelty riita alkaa ratketa.
Sotilaat erottavat pääpukarit ja jatkavat kuulemista.
"Hyvin toimittu", kiittelee Fraktman.
Mika Waltari 100 vuotta

(Iltalehti 17.9.2008)

Mika Toimi Waltari syntyi Helsingissä 100
vuotta sitten 19.9.1908. Tavattoman tuottelias kirjailija muistetaan ennen kaikkea romaanista Sinuhe egyptiläinen (WSOY 1945).
Suomen rakastetuimmaksi kirjaksi äänestetty teos on käännetty peräti 41 kielelle. Sinuhen tehotoistoon perustuvan tyylin Waltari
löysi Raamatusta Saarnaajan kirjasta. Hän
korosti kaikissa teoksissaan suvaitsevaisuutta ja inhimillisyyttä.
Waltarin tuotantoon kuuluu Sinuhen lisäksi
muitakin historiallisia romaaneja, muun
muassa Johannes Angelos, Mikael Karvajalka
ja Ihmiskunnan viholliset. Hän kirjoitti myös
tyylikkäitä pienoisromaaneja, näytelmiä ja
elokuvakäsikirjoituksia.
Heti Sinuhen jälkeen Amerikassa alettiin
veikkailla Waltarille Nobelin kirjallisuuspalkintoa, mutta sitä hän ei koskaan saanut. Pian
ilmestyvän Waltari-elämäkerran tekijä Panu
Rajala pitää Waltaria ainoana kansainvälisesti merkittävänä suomalaisena kirjailijana. Euroopassa Waltari on edelleen elävä klassikko.
Waltari kohosi toimittajasta arvostetuksi menestyskirjailijaksi ja akateemikoksi, mutta
mustat hetkensä hänelläkin oli. Häntä riivasivat tuurijuoppous ja ajoittainen masennus,
joka vei hänet muutaman kerran mielisairaalaankin.
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Waltari ihastui usein ja käytti ihastumisiaan
taiteellisen inspiraation lähteenä. Tärkeimmät ihmiset olivat kuitenkin aviovaimo Marjatta Waltari ja tytär Satu Waltari, josta tuli
myös kirjailija.
Waltarit seurustelivat mieluummin hilpeiden
teatterilaisten kuin ikävien kirjailijoiden kanssa. Näyttelijä Tauno Palon kanssa Mika paransi maailmaa ravintola Elitessä Töölössä.
Ravintolan eteen pystytettiin 1985 Veikko
Hirvikankaan veistämä Waltarin muistomerkki Kuningasajatus.
Waltari pelkäsi koko ikänsä luomiskykynsä
hiipumista. Keuhkosyöpäleikkauksen jälkeen
1968 hän alkoi haurastua, ja viimeinen historiallinen romaani temppeliherrain ritarikunnasta jäi häneltä kesken.
Waltari kuoli 26.8.1979 oltuaan leskenä vajaan vuoden.
Rakastettua kirjailijaa juhlitaan myös näyttelyllä Mika Waltari ja kuvataide, joka on juuri
alkanut Ateneumissa.
Muistoja Waltarista kantavat myös hänen
kotitalonsa.
Kolme ensimmäistä vuottaan tuleva kirjailija
asui Saariniemenkatu 6:ssa Hakaniemessä.
Paikalla on nyt Sdp:n puoluetoimisto, jonka
seinässä on Waltarista tehty reliefi.
Waltarien pitkäaikaista asuintaloa Tunturikatu 13:a Töölössä koristaa Waltari-seuran
muistolaatta.
Tanssiaiskengistä tuli kaikkien aikojen kallein
Schjerfbeck

(Suomen Sillan Uutisviikko 22/2008)

Sothebyn huutokaupassa Lontoossa tehtiin
kaikkien aikojen Helene Schjerfbeck-hintaennätys, kun suomalaistaiteilijan vuonna 1882
maalaama nuoruudenteos Tanssiaiskengät
vaihtoi omistajaa lähes 3,5 miljoonalla punnalla eli noin 3,9 miljoonalla eurolla. Maalaus
ostettiin pohjoismaiseen kokoelmaan.
Maalaus on yksi Schjerfbeckin taiteen keskeisiä teoksia.
Tähän asti kallein Schjerfbeckin maalaus oli
hänen vuonna 1939 maalaamansa myöhäisversio Tanssiaiskengistä, joka myytiin Tukholmassa 1990 noin 1,1 miljoonalla punnalla.
Maalaus esittää Schjerfbeckin serkun Esther
Lupanderin valmistautumista tanssiaisiin.
Taiteilija on maalannut aiheesta myöhemmin
kaksi versiota.
Suomen nykytaidetta kiitetään New Yorkissa

(Helsingin Sanomat 6.6.2008)

"Kylmää, kuumaa ja suomalaista, annoksella
myyttistä mielikuvitusta", otsikoi New York
Times suomalaista nykytaidetta esittelevän
Arctic Hysteria -näyttelyn kriitikin, jonka kirjoittaja on Ken Johnson.
Johnson huomauttaa, että otsikostaan huolimatta New Yorkin P.S. 1 -museossa esillä
oleva näyttely välttää kaikenlaisen liioittelun.
Näyttely on koottu viileästi harkiten, hän kiittelee.
Mikäli näyttelyn nimeen sisältyvä kylmä–kuuma-dikotomia heijastaa katkosta suomalaiseen herkkyyteen sisältyvässä kovuudessa ja
mystisyydessä, hän toteaa, että se juuri
houkuttelee itse näyttelyyn.

Alanna Heissin ja Marketta Seppälän kuratoimassa näyttelyssä on esillä 13 suomalaisen
taiteilijan teoksia, kaksi taiteilijaryhmää sekä
Mieskuoro Huutajat.
Ken Johnsonin mielestä emotionaalisesti jännitteisimpiä ovat suomalaistaiteilijoiden elokuva- ja videoteokset.
Pitkässä kritiikissään Johnson mainitsee kaikki näyttelyn taiteilijat.
Perusteellisesti hän käsittelee muun muassa
Salla Tykän lyhyitä, muodollisesti elegantteja
videoita tai Erkki Kurenniemen musiikkiteoksia 1960–70-luvuilta.
Maalauksia ei näyttelyssä ole, mutta Stiina
Saariston maagista realismia edustavissa jättimäisissä piirretyissä omakuvissa on yksi,
joka tuo kriitikon mieleen Dürerin Melankolian.
Mika Taanilan filmeissä Johnson näkee erityisesti "syvää outoutta".
Arctic Hysteria -näyttely MoMA:lle kuuluvassa P.S. 1 -museossa New Yorkin Queensissa
on avoinna syyskuun puoliväliin saakka.
Remu, Kwan ja 10 muuta kisaavat viisuedustuksesta (Helsingin Sanomat 25.9.2008)
Yleisradio julkisti torstaina 12 artistia, jotka
kilpailevat Suomen edustuspaikasta vuoden
2009 Eurovision laulukilpailuun.
Kutsutut artistit ovat Janita, Tapani Kansa,
Kwan, Passionworks, Remu, Riikka, Sani,
Signmark, Jari Sillanpää, Tiara, Vink ja Waldo's People.
Yleisradio on valinnut artistit yhteistyössä levy-yhtiöiden kanssa.
"Levy-yhtiöiden ja artistien kiinnostus osallistua euroviisuihin kartoitettiin aiempaa laajemmin ja perusteellisemmin", sanoo Suomen karsinnan vastaava tuottaja Merete
Manninen.
Suomen karsintojen juontajina jatkavat Jaana Pelkonen ja Mikko "Peltsi" Peltola.
Yle julkistaa kilpailukappaleet 3. joulukuuta.
Varsinaiset karsintalähetykset starttaavat 9.
tammikuuta ja huipentuvat Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 31. tammikuuta
pidettävään finaaliin.
Pertsasta ja Kilusta elokuva Kreikassa

(Helsingin Sanomat 23.7.2008)

Ohjaaja Taavi Vartia toteuttaa Pertsa ja Kilu
–henkisen elokuvan Kreikassa. Pertsa ja Kilu
ovat kirjailija Väinö Riikkilän nuortenkirjasarjan neuvokkaat sankarit.
Englanninkielinen elokuva on tarkoitettu lähinnä Kreikan ja Suomen katsojille, mutta
Vartia arvelee, että se voi kelvata muuallakin
Euroopassa.
"Nimet Petros ja Kyle mukailevat esikuviensa
nimiä, ja elokuvassa on myös joitain kohtia
Riikkilän Pertsa ja Kilu –kirjoista", Vartia kertoo.
Elokuva kuvataan ensi kesänä, ja sen on
määrä valmistua vuodenvaihteessa 20092010.
Vartialla on tekeillä myös toinen projekti
Kreikassa. The Missing Route -televisiosarja
kertoo kreikkalaisesta ja suomalaisesta pojasta. He löytävät saariston kautta lyhyen
reitin toistensa luo. Sarjassa puhutaan suomea ja kreikkaa, ja tapahtumat sijoittuvat
molempiin maihin. Sarjan valmistunee vuot-
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ta myöhemmin kuin Pertsan ja Kilun kreikkalaisversio.
Elokuvakoulujen kilpailun voitto Suomeen

(Suomen Sillan Uutisviikko 24/2008)

Maailman laajimmassa elokuvakoulujen kilpailussa voittaja löytyi Suomesta. Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen ja lavastustaiteen opiskelija Mazdak Nassir voitti kilpailun elokuvallaan High Hopes. Elokuva on
Nassirin toinen harjoituselokuva.
Israelin Tel Avivissa järjestettyyn kilpailuun
osallistui 86 koulua 50 maasta.
Nassirin vuonna 2007 valmistunut High Hopes on voittanut ensimmäisen palkinnon
myös Tampereen elokuvafestivaalilla. Lisäksi elokuvaa on esitetty äskettäin Cannesin
festivaalilla The Short Film Cornerissa, joka
on suuri tekijöiden ja elokuvalevittäjien kohtauspaikka. Se kilpailee myös Yhdysvaltain
elokuva-akatemian Oscar-palkintoehdokkuudesta lyhytfiktioiden sarjassa.
Tummien perhosten koti tavoittelee pohjoismaista elokuvapalkintoa

(Helsingin Sanomat 1.9.2008)

Dome Karukosken ohjaama Tummien perhosten koti kilpailee Suomen ehdokkaana
Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnosta.
Palkinto on noin 47 000 euroa, ja se jaetaan
voittajaelokuvan ohjaajan, käsikirjoittajan ja
tuottajan kesken. Tummien perhosten kodin
on käsikirjoittanut Marko Leino Leena Landerin romaanin pohjalta ja tuottanut Markus
Selin.
Elokuvapalkintoa tavoittelee kaikkiaan viisi
elokuvaa. Tanska, Ruotsi, Islanti ja Norja
julkistivat myös omat ehdokkaansa maanantaina.
Tanskan ehdokas on Lars von Trierin käsikirjoittama ja Jacob Thuesenin ohjaama De
unge år - Erik Nietzsche Part 1 (Varhaisvuodet - Erik Nietzsche osa 1).
Ruotsista kilpaan valikoitui Roy Anderssonin
ohjaama ja käsikirjoittama Du Levande (Sinä
elävä). Islannin ehdokas on Baltasar Kormakurin ohjaama ja hänen sekä Olafur Egill
Egilssonin käsikirjoittama Bruoguminn (Valkean yön häät).
Norjalaiselokuvista kilpailussa on mukana
Stian Kristiansenin ohjaama ja Tore Renbergin oman romaaninsa pohjalta käsikirjoittama Mannen som elsket Yngve (Mies, joka
rakasti Yngveä).
Elokuvapalkinnon saaja julkistetaan 15. lokakuuta, ja tunnustus luovutetaan voittajalle
28. lokakuuta Helsingissä Pohjoismaiden
neuvoston istunnossa. Ehdokaselokuvat esitellään kaikissa pohjoismaisissa pääkaupungeissa syksyn aikana. Suomessa ehdokkaat
nähdään osana Rakkautta & Anarkiaa –festivaalia Helsingin lisäksi Tampereella ja Jyväskylässä.
Timo Peltonen voitti USA:ssa käsikirjoituskilvan (Helsingin Sanomat 2.9.2008)
Kriitikko ja käsikirjoittaja Timo Peltonen on
voittanut yhdysvaltalaisen Blue Cat –käsikirjoituskilpailun. Palkintosumma on 10 000
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dollaria eli noin 7 000 euroa. Kilpailuun osallistuttiin kokoillan elokuvan käsikirjoituksella.
Kilpailuun osallistui 2 700 käsikirjoitusta. Viime viikolla valittiin kuusi finalistia, jotka jokainen palkittiin 1 200 dollarilla. Kisan voittajaksi nousi tiistaina Timo Peltonen yksityisetsivätarinallaan The Piano Tuner.

Suomalainen taiteilija Paul Tiililä on kutsuttu
Pekingin olympialaisten Olympic Fine Arts
2008-taidetapahtumaan. Siihen on karsintojen jälkeen valittu taiteilijoita 80 maasta.
Näyttely järjestetään Kielletyssä kaupungissa, China International Exhibition Centerissä
ja Olympiakylässä. Näyttely avautuu 9. elokuuta ja jatkuu 17. syyskuuta asti.

2004 italialaisjoukkue Skipper Bolognan riveissä.
Juuri uransa sadannen maaottelun pelannut
Möttölä vaikutti lauantai-iltana maajoukkueen tärkeästä voitosta huolimatta apean vähäpuheiselta. Näillä näkymin ensi viikolla on
edessä Möttölän lopettamispäätöstä koskeva
lehdistötilaisuus.
"Kyllä tähän totta kai perhe vaikutti. Kerron
kuitenkin lisää päätöksestäni lähipäivinä",
Möttölä sanoi.
Möttölä on rakennuttamassa taloa Helsinkiin,
kotikonnuilleen Käpylän kaupunginosaan.
Hänellä on vaimonsa kanssa kaksi lasta, joista vanhempi ei ole aivan vielä kouluiässä.
Möttölä vahvisti, että tarkoituksena on pelata ensi kaudella vanhojen pelitoverien kanssa FC Passen joukkueessa eteläisen alueen
2. divisioonassa.
"Siellä minut voi nähdä verryttelemässä."

URHEILU-UUTISET

Suomella neljä mitalia paralympialaisista

Paul Tiililän töitä olympialaisten taidetapahtumassa

(Suomen Sillan Uutisviikko 29/2008)

Hanno Möttölä vaihtaa huippukoriksen verryttelyyn kakkosdivarissa

(Helsingin Sanomat 20.9.2008)

Suomen kautta aikojen menestyksekkäin koripalloilija Hanno Möttölä lopettaa uransa
ammattilaisena ja maajoukkueessa.
Toistaiseksi ainoana suomalaisena NBA:ssa
esiintynyt Möttölä kertoi päätöksestään sen
jälkeen, kun Suomi oli voittanut Unkarin EMkarsintojen tämän syksyn viimeisessä ottelussa lauantaina.
209-senttinen Möttölä kertoi, että lopettamispäätös oli kypsynyt mielessä jo pidemmän aikaa.
"Kyllä tästä on lähipiirini jo pitkään tiennyt.
Viime vuosina kroppa on ollut kovilla, ja tuntui siltä, että nyt olisi hyvä aika. Tähän päättyi maajoukkueurani, ja viimeisen seuraottelun ammattilaisena pelasin jo toukokuussa",
Möttölä kertoi.
Viime kaudella Kreikan liigassa Aris Thessalonikissa pelanneen Möttölän lopettamispäätös tuli yllättäen, sillä hän kuului ehdottomasti maajoukkueen parhaimpiin pelaajiin
EM-karsinnoissa.
"Tässä on kuitenkin 12 vuotta tullut pelattua
ulkomailla. Kentillä pyörii paljon sellaisia kavereita, joista näkee, että heidän olisi pitänyt
lopettaa jo muutama vuosi aiemmin. En halua olla mikään jäähdyttelijä", Möttölä kuvaili.
Helsingin NMKY:n kasvatti Möttölä pelasi
kaksi kautta NBA:ssa Atlanta Hawksissa kausina 2000–02 sen jälkeen, kun hän oli tahkonnut neljä kautta Yhdysvaltojen yliopistosarjassa Utahin joukkueessa. Möttölä pelasi
NBA:ssa Atlantan paidassa yhteensä 155 ottelua, joissa hän kirjautti keskiarvoikseen 4,6
pistettä ja 2,9 levypalloa.
"Kyllä sitä myös tietysti mietin, että 6-vuotiaasta saakka olen harjoitellut peliuraani varten. Mutta tämä on myös työtä, ja sillä tavoin tähän täytyy myös suhtautua", Möttölä
mietti.
Puolitoista viikkoa sitten 32 vuotta täyttänyt
Möttölä on lisäksi pelannut ammattilaisena
Espanjassa, Italiassa, Venäjällä, Liettuassa
ja Kreikassa.
Yksi hänen uransa kohokohdista oli esiintyminen Euroliigan loppuottelussa vuonna

(Suomen Sillan Uutisviikko 35/2008)

Markku Niinimäki voitti kultaa Pekingin paralympialaisten keihäänheitossa selkäydinvammaisten luokassa F54. Niinimäen voittotulos
29,33 (pisteet 1112) oli samalla uusi maailmanennätys. Niinimäen sarja finaalissa oli
27,33 - x - 28,17 - 28,09 - x - 29,33. Hän oli
kolmantena ennen viimeistä heittoaan. Paralympiakulta on Niinimäen uran ensimmäinen.
Aiemmin hän on voittanut MM-ja EM-kultaa.
Tandempyöräilijät Jarmo Ollanketo ja Marko
Törmänen voittivat maantieajossa hopeaa.
Ollanketo ja Törmänen pyöräilivät kärkikolmikossa koko 96,8 kilometrin mittaisen ajon
ajan.
Leo-Pekka Tähti voitti pronssia 200 metrin
pyörätuolikelauksessa. Tähti jäi ajallaan
25,17 kahden sadasosasekunnin päähän hopeamitalista, jonka vei Thaimaan Saichon
Konjen. Tähti kelasi päämatkallaan 100 metrillä maailmanennätyksen 13,76 pyörätuolikelauksen alkuerissä Pekingissä. Entinen ME
oli Tähden kaksi vuotta sitten Ibachissa
Sveitsissä kelaama 13,88.
Suomen neljännen mitalin, pronssin, voitti
judoka Jani Kallunki 7. syyskuuta.
Osmo Kinnunen ylsi jousiammunnan W1-luokassa pronssiotteluun. Amerikkalainen Jeff
Fabry voitti sen 111-101. Keihäänheittäjä
Marjaana Väre sijoittui luokkien F42, F44 ja
F46 finaalissa yhdeksänneksi.
Suomi jäi viidenneksi MM-endurossa

(Helsingin Sanomat 6.9.2008)

Suomen miehistön haarukassa ollut himmein
mitali vaihtui pettymykseen ja viidenteen sijaan enduron MM-joukkuekisan päätöspäivänä Kreikan Serresissa, jossa mestaruutta
juhli Ranska.
Suomi menetti mahdollisuutensa MM-pronssiin dramaattisessa loppucrossissa, kun 2luokkaa ja yleiskilpailua viiden ajopäivän jälkeen selvästi johtanut Juha Salminen kaatui
kohtalokkaasti.
"Tämä on tätä jatkoa minun Sixin tarinalleni.
Onneksi ei käynyt sentään mitään pahempaa. Vähän on kyynärpää ja lonkka kipeinä",
kertoi Salminen.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Motocrossiin startattiin lähtövaloilla, ja ensimmäiset 200 metriä olivat asfalttipintaa
ennen jyrkkää mutkaa hiekkaradalle.
"Ensimmäinen startti meni ihan ok ja olin
kärjessä, kunnes erä keskeytettiin punaisilla
lipuilla kaatumisten takia. Uusintastartti onnistui sekin, mutta sitten kaaduin lähtösuoran päässä olevaan mutkaan, jossa oli hiekkaa asfaltilla. Oma moka, pyörä lähti alta",
myönsi Salminen.
Historian saatossa seitsemän mestaruutta
saavuttanut Suomi jäi järjestyksessään jo
83. kerran ajetulla Sixillä 18.22 minuuttia
kultaa huuhtoneen Ranskan taakse. Italia
tuli toisena 53,59 sekuntia ja USA kolmantena jo 8.20 minuuttia voittajan jäljessä.
Suomen ainoan luokkavoiton Kreikassa ajoi
Marko Tarkkala. Hän nousi loppucrossin kärkisijan ansiosta 3-luokan voittajaksi 13,29
sekunnin erolla Ranskan Sebastien Guillaumeen.
"Tosi tiukkaa taistelua aivan loppuun asti.
Kyllähän tämä luokkavoitto lämmittää mieltä", totesi Tarkkala.
Suomen nuorten kvartetti, loppucrossissa
kaatunut Antti Hellsten, Olli Turma, Oskari
Kantonen ja Jari Pulkkinen ei pystynyt puolustamaan viime syksyn MM-pronssia, vaan
jäi viidenneksi 23.46 minuuttia täysin ylivoimaista maailmanmestaruutta juhlineesta Italiasta jääneenä.
Hurja Thorkildsen ja yllättäjä Kovals kukistivat suomalaiset

(Helsingin Sanomat 23.8.2008)

Tero Pitkämäki sai tyytyä pronssimitaliin Pekingin olympialaisten keihäskilpailussa. Kilpailun voitti Norjan Andreas Thorkildsen, joka oli ylivoimainen.
Hopealle heitti yllättäjä Latvian Ainars Kovals, joka kiskaisi viimeisellään 86,64.
Pitkämäki ei missään vaiheessa saanut parastaan esiin. Nurmolaisen paras heitto tuli
viimeisellä heitolla ja kantoi 86,16.
Suomalaiset olivat ennen Kovalsin viimeistä
heittoa kiinni sijoissa 2–4. Tero Järvenpää
heitti ensimmäisellään 83,95 ja oli lopulta
neljäs. Viidennellä heitollaan tamperelainen
kiskasi 90 metrin tuntumaan, mutta syöksyi
heittonsa perässä yli viivan ja suoritus hylättiin.
Teemu Wirkkalan heitto kangerteli kaksi
kierrosta, mutta kolmannella hän kiskaisi aivan maanmiestensä tuntumaan tuloksella
83,46. Samalla Wirkkala pudotti jatkokierroksilta Ateenan kisojen hopeamiehen Latvian Vadims Vasilevskiksin, joka sai parhaallaan 81,32.
Ateenan olympiakultansa uusinut Thorkildsen oli ylivoimainen. Hän johti kilpailua selvästi jo tuloksellaan 87,93 ennen kuin kiskaisi viidennellään yli 90 metria. Tulos 90,57 on
myös uusi olympiaennätys.
Australian Jarrod Bannister oli kuudes sentin
Wirkkalalle hävinneenä. Venäjän Ilja Korotkov ja Valko-Venäjän Uladzimir Kazlou ottivat viimeiset pistesijat.
Jatkokierroksilta putosivat Kanadan Scott
Russell (80,90), Ruotsin Magnus Arvidsson
(80,16) ja ainoana alle 80 metrin jäänyt Tšekin Vitezslav Vesely (76,76).
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Mäkelä-Nummela ampui kultaa ja Häkkinen
pronssia

(Helsingin Sanomat 11.8.2008)

Maanantai oli mahtava suomalaispäivä Pekingissä: kultaa ja pronssia. Olympiamitalit
tulivat ammunnasta.
Kullan ampui Satu Mäkelä-Nummela, 37,
trapissa olympiaennätyksellä 91 (70+21).
Pronssia tähtäsi Henri Häkkinen, 28, ilmakiväärillä.
Satu Mäkelä-Nummela liittyi vahvaan, mutta
harvalukuiseen joukkoon. Suomella oli ennen maanantaita vain kaksi voittoisaa naisurheilijaa nykyisissä kesäkisalajeissa: meloja
Sylvi Saimo ja keihäänheittäjä Heli Rantanen.
”Ihan totta? Eipä noista kultamitaleista kovin
pitkää ketjua rakenneta”, voittaja naurahti.
Hän teki historiaa myös sikäli, että maanantain kulta oli Suomen ensimmäinen haulikkokulta olympiakisoista.
Henri Häkkinen taas ampui ilmakiväärin ensimmäisen olympiamitalin.
Lisää triviatietoa tuleviin urheiluvisoihin:
toista kertaa Suomi otti kaksi ampumamitalia
samana päivänä henkilökohtaisessa kilpailussa. Edellinen kerta osui Helsingin kisoihin
1952.
Satu Mäkelä-Nummela pyyhki silmiään palkintopallilla, lauloi pontevasti Maamme-laulua ja pyyhki taas.
Silmät kostuivat monta kertaa vihreiden kukkuloiden reunustamalla ampumastadionilla.
Ja myöhemminkin.
Samaan aikaan pukuhuoneen uumenissa
kännykkä keräsi onnitteluviestejä tukuittain.
Sana oli kiirinyt.
Ampuminen on eleetöntä, keskittynyttä urheilua. Kilpailijat eivät juuri pelehdi kisan aikana. Yleisö hönkäisee tai taputtaa hyväksyvästi osumien kohdalla. Ohilaukauksille huokaistaan.
Satu Mäkelä-Nummelan esiintyminen näytti
katsojan silmiin hyvin tyyneltä. Kisan toisen
ohilaukauksen jälkeen hän kuitenkin kiersi
vartaloaan vähän kärsimättömän tuntuisena.
”Rupesin miettimään, että voi ei, tähänkö
tää nyt meni.”
Hän pystyi kuitenkin pistämään karkailleet
ajatukset kuriin ja varmuus palasi.
Finaalin ensimmäinen ja ainoa selvästi katsomoon näkynyt mielenliikahdus oli hymy ja
lievä tuuletus viimeisen laukauksen jälkeen.
Mäkelä-Nummela vilkaisi heti tauluun ja tajusi voittaneensa.
”Aivan ihmeellinen tunne”, hän kuvaili.
Vielä tunnin kuluttuakin hän toisteli: ”Tää on
ihmeellistä”.
Kotoa eli valmentaja-aviomies Matti Nummelalta oli tullut ohjeet: ”Älä purista” ja ”nauti
työstä”.
Kultamitalisti toimi ohjeiden mukaan. Niinpä
Matti Nummela saattoi kehottaa kotipuolessa
Orimattilassa lapsille, että katsokaa, äiti on
telkkarissa. Patrik ja Sara pääsivät ihailemaan televisiosta äitiään, olympiavoittajaa.
Kultamitalisti ja häntä halailleet Ampumaurheiluliiton ja olympiakomitean onnittelijat vakuuttivat, että voittoa juhlitaan. Tiedossa oli
ainakin kakkua ja kahvia.
Joukkueenjohtaja Leena Paavolainen vihjasi,
että illalla poksahtaa myös sampanjapullon

korkki. Päivä oli hänellekin ikimuistoinen.
”Nyt nautitaan.”
Kuohujuomaa nautittiin jo illan mitalitilaisuudessa. ”Täähän on kuivaa”, kultamitalisti
huudahti.
Satu Mäkelä-Nummelan kisaurakka on ohi.
Kohta edessä on paluu normaalielämään,
mikä tarkoittaa perhettä ja kotitöitä pariin.
Syksyllä hän palaa töihin Lahdentien varren
Tuuliharjun kahvilaan. Jossain välissä jatkuu
myös savikiekkojen ammunta.
Suomen soutajanaiset saivat timantin kruunun päälle – olympiahopeaa

(Helsingin Sanomat 17.8.2008)

Suomen kevyen pariairokaksikon mitalitoivot
Sanna Stén ja Minna Nieminen lunastivat
odotukset hienolla tavalla soutustadionilla
sunnuntaina.
Suomen kaksikko souti 2 000 metrillä upeasti hopealle Hollannin jälkeen. Stén ja Nieminen paransivat suoritustaan nousujohteisesti
koko olympialaisten ajan. Finaalista tuli heille
upea huipennus pitkälle työlle. Hopea maistui makealta.
"Soudettu sydämellä. Tämä oli kruunun
päälle timantti", Stén runoili pian rantauduttuaan.
Myös Nieminen oli kuin ällikällä lyöty onnistumisen jälkeen. Suomalaiset eivät olympialaisten alla kuuluneet suurimpiin mitalisuosikkeihin, eikä vielä alkueräkään antanut viitteitä tulevasta.
"Tämä hipoi meidän täydellisyyttämme, vaikka tietenkin aina voi soutaa paremmin", Nieminen pohti onnellisena.
Hollannin kaksikko Kirsten van der Kolk –
Marit van Eupen meni ohi suomalaisista pian
1 500 metrin väliaikapaikan jälkeen. Suomi
oli hetkeä aiemmin siirtynyt johtoon tasaisesta neljän veneen rintamasta.
Hollanti ratkaisi voiton noin sata metriä ennen maalia ja ehti maaliin yli sekunnin ennen Sténiä ja Niemistä. Suomi piti helposti
kakkossijan, vaikka pronssille soutaneet kanadalaiset kuroivatkin eron 0,65 sekuntiin.
Saksa jäi mitalien ulkopuolelle.
Suomen miehet voittivat Ruotsin maaottelussa (Suomen Sillan Uutisviikko 33/2008)
Suomen miehet voittivat Helsingin olympiastadionilla perjantaina ja lauantaina järjestetyn yleisurheilumaaottelun Ruotsia vastaan
pistein 215-193. Suomen naiset hävisivät
pistein 197,5-209,5.
Suomen tytöt ja pojat kärsivät tappion Ruotsille 17-vuotiaiden yleisurheilumaaottelussa.
Pojissa Ruotsi voitti suomalaiset pistein 11881. Tytöissä Ruotsin voitto merkittiin pistein
117-84.
Miesten keihäässä tuli kaksoisvoitto, kun Tero Järvenpää oli ykkönen ja Tero Pitkämäki
kakkonen. Antti Ruuskanen heitti neljänneksi.
Miesten pituushypyssä Petteri Lax voitti ennen Juho-Matti Pimiää. Otto Kilpi tuli neljänneksi. Tommi Evilän oikea etureisi venähti
keskiviikkona nopeusharjoituksessa Tampereella, eikä hän siten kilpaillut maaottelussa.
Pekingin olympialaisissa naisten 100 metrin
vapaauinnissa neljänneksi tullut uimari Hanna-Maria Seppälä osallistui maaottelussa vi-

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

rallisena kilpailijana naisten 100 metrin juoksuun. Seppälää ei laskettu mukaan maaottelun pisteisiin, vaan hän oli kisan ulkopuolinen, ylimääräinen urheilija. Seppälä on ollut
halukas kokeilemaan nopeuttaan myös juoksussa. Suomen viralliset edustajat kisassa
ovat Sari Keskitalo, Anna Heiniö ja Jenna Jokela.
Siltala ja Lehtonen Kreikan liigaan

(Yle.fi 3.6.2008)

Lentopallon maajoukkuemiehet Antti Siltala
ja Jukka Lehtonen ovat tehneet vuoden sopimuksen Kreikan liigan kärkijoukkueisiin
kuuluvan Aris Thessalonikin kanssa. Aris oli
viime kaudella Kreikan liigassa neljäs ja sillä
on ensi kaudeksi paikka myös CEV-cupiin.
Arisin ensi kauden joukkueessa pelaa kahden suomalaisen ja kreikkalaispelaajien lisäksi kaksi brasilialaista vahvistusta.
- Joukkueen pitäisi olla hyvä ja sillä pitäisi olla mahdollisuudet ihan Kreikan liigan kärkeen. Thessaloniki on mukava ja hieno kaupunki ja lämmintäkin pitäisi olla, Siltala tuumii.
Siltala pelasi viime kaudella Maaseikissa, Belgiassa ja sitä ennen hän sai hiukan ulkomaista kokemusta kaudella 2004-2005, kun
hän kävi ranskalaisessa Chaumontissa pelaamassa kevätkaudella.
Santasportissa SM-kultaa tällä ja viime kaudella voittanut keskitorjuja Jukka Lehtonen
puolestaan pelasi kauden 2001-2002 Saksassa, Bad Saulgaun joukkueessa.
- Ihan loistavaa lähteä ensimmäistä kertaa
oikeaksi ammattilaiseksi. Saa treenata ja pelata täyspäiväisesti. Vuoden kävin silloin
Saksassa pyörimässä, mutta sitä ei voi sanoa ammattilaisvuodeksi.
- Ulkomaat ovat aina olleet tavoitteena sen
jälkeen kun tiesin, että alan pärjätä SM-liigassa ja että on realismia lähteä ulkomaille.
Siltala ja Lehtonen kysyivät sopimusta tehdessään mielipidettä myös maajoukkueen
päävalmentajalta Mauro Berrutolta, joka viime kaudella valmensi Kreikan liigassa Panathinaikosin joukkuetta.
- Mauro sanoi, että Aris on hyvä porukka.
Siihen uskon, Lehtonen sanoo.
Siltala ja Lehtonen lähtevät Kreikkaan maajoukkuekauden ja pienen lomailun jälkeen
elokuun puolivälissä.
Mikko Hirvonen nousi palkintopallille Kreikan
rallissa, Loeb voitti

(Helsingin Sanomat 1.6.2008)

Kaikkien vaikeuksien jälkeen Mikko Hirvonen
nousi kuin nousikin palkintopallille Kreikan
rallissa voittaja Sebastien Loebin ja Petter
Solbergin rinnalle.
Hirvosen piti varmistella sunnuntaina neljättä tilaansa, mutta kun edellä ajaneen Henning Solbergin auto alkoi reistailla, Hirvonen
kiilasi kolmanneksi. Solbergin autosta alkoivat sähköt pätkiä, ja se sammui useita kertoja erikoiskokeille.
Solbergin epäonni auttoi myös Jari-Matti Latvalaa, sillä norjalainen putosi hänenkin taakseen. Latvalan lopullinen sijoitus oli seitsemäs, ja siitä heltisi kaksi MM-pistettä. Toni
Gardemeister taas sijoittui yhdeksänneksi.
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Akropolis-rallin kaksi ensimmäistä päivää olivat Hirvoselle ja Latvalalle pelkkää koettelemusta törmäilyineen ja tekniikkamurheineen,
mutta sunnuntai sujui ongelmitta.
”En olisi lauantaina puolen päivän aikaan uskonut näin käyvän”, Hirvonen sanoi ennen
viimeistä, ultralyhyttä erikoiskoetta.
Kolmannesta sijasta saa pisteen enemmän
kuin neljännestä. ”Se tuntuu hyvältä loppupelejä ajatellen”, Hirvonen tuumi nojaillen
autoonsa.
Loeb ohitti Hirvosen MM-sarjassa juuri yhdellä pisteellä oltuaan ennen Kreikan rallia
kolmen pisteen takaa-ajoasemassa.
”Tämä oli rankin Kreikan ralli, jonka olen
ajanut. Tiet täällä tuntuvat huononevan vuosi vuodelta”, Hirvonen sanoi.
Hirvonen oli vakaasti sitä mieltä, että hän ja
Jari-Matti Latvala olisivat ilman vastoinkäymisiä taistelleet voitosta Loebin kanssa.
”On vaikea voittaa, kun on joka siirtymällä
työkalut kädessä”, Hirvonen viitasi jatkuviin
remonttitöihinsä reitin varrella.
Taistelu MM-sarjan voitosta jatkuu pian kestopäällysteellä, jolla ranskalainen on tunnetusti vahva.
Seuraavana on kuitenkin vuorossa Turkin soraralli, ja sieltä Hirvonen odottaa paljon,
koska sai paremmat lähtöasetelmat.
MM-sarjan johtoon noussut Loeb joutuu nyt
vuorollaan tienavaajaksi.
Jussi Pinomäki varmisti Euroopan mestaruuden (Suomen Sillan Uutisviikko 35/2008)
Renault Clio -kuljettaja Jussi Pinomäki on
rallicrossin 1A-divisioonan Euroopan mestari
voitettuaan Puolan osakilpailun sunnuntaina.
Hän varmisti siten tittelin jo ennen kauden
päätösosakilpailua. Pinomäki oli taas ylivoimainen, sillä hän oli nopein aika-ajossa, ensimmäisessä sekä toisessa alkuerässä.
Euroopan mestaruussarjan yhteispisteissä
Pinomäki nosti saldonsa 167:ään. Puolassa
kolmanneksi jäänyt Olivier Bossard on yhteispisteissä toisena (151 p), eikä voi enää
tavoittaa Pinomäkeä.
Kauden kymmenessä ajetussa kilpailussa Pinomäki starttasi paalupaikalta yhdeksässä ja
voitti niistä seitsemän. Pinomäen taustalla
on Set Promotion -yksityistalli.
Mestaruus on Pinomäelle uran kolmas rallicrossissa. Vuonna 2004 ja 2005 hän voitti 2divisioonan Euroopan mestaruudet. Jatkossa
Pinomäki tähtää kuninkuusluokkaan 1-divisioonaan ja sen lähes 600-hevosvoimaisiin nelivetoautoihin.
Suomi voitti keilailumaaottelun

(Helsingin Sanomat 3.8.2008)

Suomi voitti viiden maan keilailumaaottelun
viikonloppuna Göteborgissa. MM-kisojen testiksi tehdyssä kamppailussa Pasi Uotila sopeutui hankaliin pelioloihin parhaiten ja jätti
toiseksi sijoittunutta Tore Torgersenia lähes
sata pistettä.
Suomi keräsi kolmen päivän aikana pari-,
trio-, joukkue- ja singlepelissä kaikkiaan 94
sijoituspistettä. Ruotsin pistemäärä oli 109,
Tanskan 139, Norjan 140 ja Itävallan 167.
Maaottelussa radanhoito noudatti MM-kisojen radanhoitoa, ja hankalaa oli. Osuvimmin
olojen outoutta ehkä kuvaa Suomen kokenut

Lasse Lintilä, joka aloitti sunnuntaina henkilökohtaisen neljän sarjan pelin lyhyellä öljyllä
sarjoilla 137 ja 158, mutta pinnisti sen jälkeen sarjat 279 ja 279.
Uotila oli tasaisin ja keilasi 25 sarjaa yli
220:n sarjakeskiarvolla (5 509). Konkari Lasse Lintilä oli viides tuloksella 5 164. Väliin
änkesivät Torgersen ja Ruotsin kova kaksikko Tomas Leandersson ja Peter Ljung.
"Hyvä treeni se oli. Olosuhteet olivat sopivan
haastavat. Saa nähdä, ovatko olot MM-kisoissa samanlaiset", Uotila pohti maaottelun
antia.
Sunnuntaina Suomi voitti joukkuepelin tuloksella 3 174 ennen Ruotsia ja Norjaa. Petri
Mannonen voitti henkilökohtaisen 4 sarjan
pelin tuloksella 905 ennen Torgerseniä (891)
ja Uotilaa 861.
Kimi Räikkösestä tuli EU:n liikennemannekiini (Suomen Sillan Uutisviikko 28/2008)
F1-maailmanmestari Kimi Räikkönen on ryhtynyt EU:n tieliikenneturvallisuuden puolestapuhujaksi.
Räikkönen tapasi Brysselissä EU-nuoria seminaarissa, jossa keskusteltiin liikenneturvallisuudesta.
Räikkösen keksi tieturvallisuuden mannekiiniksi italialainen liikennekomissaari Antonia
Tajani.
Komission mukaan Räikkönen on nuorisolle
tärkeä roolimalli. Siksi suomalaiskuskin halutaan kertovan eurooppalaisnuorisolle hillityn
ajotavan eduista.
Tajanin mukaan kampanjan tärkein tavoite
on tiekuolemien vähentäminen. Räikkönen
muistutti Euroopan nuorisofoorumia, että radan ulkopuolella ajoturvallisuus tulee aina
ensimmäisenä.
Viidennes liikenneonnettomuuksissa kuolleista eurooppalaisista on 1525-vuotiaita. Joka
päivä liikenteessä kuolee 25 nuorta EU-kansalaista.
TUTKIMUS JA TERVEYS
Suomalaistutkijat löysivät lupaavan hoitotavan syöpään (Helsingin Sanomat 25.6.2008)
Helsingin yliopiston tutkijat ovat löytäneet
uuden mekanismin, joka säätelee verisuonten muodostumista syöpäkasvaimiin. Löytö
on tärkeä, sillä sen avulla ollaan jo kehittämässä syöpäkasvainten kasvua hillitsevää
lääkettä. Akatemiaprofessori Kari Alitalon
tutkimusryhmän tulokset julkaistiin keskiviikkona tiedelehti Naturessa.
Syöpäkasvaimet kasvavat verisuonten tuoman hapen ja ravintoaineiden avulla. Ilman
niitä kasvaimet jäisivät muutaman millimetrin kokoisiksi. Syöpäkasvainten verisuonet
koostuvat tavallisista soluista eivätkä villiintyneistä soluista kuten muu kasvain. Kasvaimet houkuttelevat tavallisia verisuonia ympäröivistä terveistä kudoksista sisäänsä.
"Kasvainten verisuonituksen estäminen on
houkutteleva tapa estää syövän kasvua", sanoo tutkija Tuomas Tammela.
Tutkijat havaitsivat, että VEGFR-3-reseptori
aktivoituu syöpäkasvainten verisuonissa ja
säätelee niiden kasvua. Tämän reseptorin
toimintaa voidaan estää ihmiselle luonnolli-
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sella vasta-aineella. Estäminen hidasti syöpäkasvainten kehittymistä.
Tuomas Tammelan mukaan erityisen tärkeä
oli havainto, jonka mukaan nyt tehty löytö
voi tehostaa jo olemassa olevia verisuonitusta estäviä syöpähoitoja.
Yhdysvaltalainen lääkeyritys on jo lisensoinut VEGFR-3-vasta-aineen. Se valmistelee
ensimmäisen vaiheen lääketutkimuksia potilaskokeita varten.
Åbo Akademin tutkijat tehneen kansainvälisesti kiinnostavan löydön

(Suomen Sillan Uutisviikko 30/2008)

Åbo Akademin tutkijat ovat tehneet uuden,
kansainvälistä mielenkiintoa herättäneen löydön.
Akatemiaprofessori Lea Sistosen laboratoriossa Åbo Akademissa työskentelevät tutkijat
Malin Åkerfelt ja Eva Henriksson havaitsivat,
että hiirien Y-kromosomissa lukuisina kopioina esiintyviä geenejä säätelee proteiini
HSF2. Tämä aiemmin stressinsietoon yhdistetty proteiini vaikuttaa siihen, miten perintöaines pakkautuu siittiöihin sekä siittiöiden
ulkomuotoon. Jos pakkaus epäonnistuu, tuloksena voi olla siittiöitä, jotka eivät kykene
kunnolla uimaan saati hedelmöittämään munasolua.
Siittiölle tyypillinen pakkausmenetelmä suojaa myös perintöainesta siittiön sukkuloidessa kohti munasolua varmistaen, että isän perintöaines siirtyy vaurioitumattomana seuraavalle sukupolvelle.
Pienetkin poikkeamat Y-kromosomin perintöaineksessa aiheuttavat siittiöiden laadun ja
määrän alenemista, mikä pahimmillaan johtaa hedelmättömyyteen.
Turkulaistutkimus julkaistaan lähiaikoina
merkittävässä amerikkalaisessa biologian ja
biokemian julkaisussa.
Sydänkuolleisuus vähentynyt rajusti

(Suomi.fi 22.9.2008)

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden väheneminen kolmen viime vuosikymmenen
aikana on pelastanut kaikkiaan 126 000 työikäisen suomalaisen hengen, Kansanterveyslaitos arvioi.
Sydän- ja verisuonitautien aiheuttamalta
kuolemalta on välttynyt kolmen viime vuosikymmenen aikana myös 117 tuhatta 65–74vuotiasta suomalaista.
"Jos sydän- ja verisuonitautien kuolleisuus
olisi pysynyt 1970-luvun alun tasolla, olisi
Suomessa kuollut 243.000 alle 75-vuotiasta
enemmän kuin reilun kolmenkymmenen
vuoden aikana on tapahtunut. Vuotuinen sydänkuolleisuus on tähän mennessä vähentynyt kahdeksankymmentä prosenttia", Suomen Sydänliiton puheenjohtaja, pääjohtaja
Pekka Puska sanoi Maailman Sydänpäivän
tiedotustilaisuudessa Helsingissä.
Puska muistutti, että terveyden edistäminen
ja sairauksien ennaltaehkäisy on ylivoimaisesti tehokkain tapa edistää väestön terveyttä ja lisätä terveitä elinvuosia.
Suomalaisten keskimääräinen verenpaine on
alentunut viime vuosikymmeninä selvästi,
mutta lasku pysähtyi vuosina 2002–2007.
Hyvän kehityksen saivat aikaan ruokavaliomuutokset ja parantunut hoito, mutta laskun

13

pysäytti lisääntyvä ylipaino ja alkoholin kulutus sekä hoidon herpaantuminen.
Maailman sydänpäivää vietetään 28. syyskuuta. Maailman Sydänjärjestö ja Suomen
Sydänliitto kehottavat Sydänpäivänä kaikkia
arvioimaan oman riskin sairastua sydän- ja
verisuonitauteihin.
Antibiootteja hylkivä MRSA leviää nopeasti

(Helsingin Sanomat 25.8.2008)

Tavallisille antibiooteille vastustuskykyinen
MRSA-bakteeri leviää Suomessa tänä vuonna
ennätysvauhtia. Uusia tartuntoja on ilmoitettu jo reilusti yli tuhat, pian yhtä paljon kuin
koko viime vuonna yhteensä.
Useat Helsingin Sanomien haastattelemat
johtavat infektiolääkärit ovat sitä mieltä, että
ratkaisuja pitää tehdä nyt, jos vitsaus aiotaan saada kuriin.
"Voi sanoa, että olemme vaa'an kielellä", sanoo Kansanterveyslaitoksen (KTL) infektioepidemiologian ja -torjunnan osaston johtaja
Petri Ruutu.
Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut yliopistosairaaloiden johtoa tiistaiksi kokoukseen, jossa mietitään keinoja bakteerin pysäyttämiseksi.
Pirkanmaalla on pitkään ollut vaikein MRSAtilanne suurista sairaanhoitopiireistä.
Tämä vuosi käänsi suunnan synkäksi myös
pääkaupunkiseudulla, jossa MRSA-tartunnat
alkoivat lisääntyä vuodenvaihteessa.
Töölön sairaalan neljän vuoden takaisen epidemian jälkeen aloitettu kampanja ei enää
pure.
"Epidemian kuva on muuttunut. Se on siirtynyt sairaaloista pitkäaikaishoitoon ja avohoitoon", HYKS:n infektiosairauksien klinikan
ylilääkäri Ville Valtonen sanoo.
Esimerkiksi vanhainkodissa bakteeri pääsee
leviämään salassa, koska tulehduksia ei tutkita yhtä tarkasti kuin sairaaloissa.
MRSA:han tehoavia lääkkeitä on olemassa,
mutta ne ovat kalliimpia ja tehottomampia
kuin normaalit antibiootit. Lisäksi niillä on
vaikeammat sivuvaikutukset.
Pirkanmaalla MRSA:n on laskettu maksaneen
viime vuonna suorina kuluina noin 2,5 miljoonaa euroa. MRSA-tulehduspotilas on
osastolla keskimäärin viikon pidempään kuin
normaalitapaus, ja oireeton kantajakin saa
usein oman hoitajan ja huoneen.
Tärkein ase infektioiden torjunnassa on, että
henkilökuntaa on riittävästi ja hygieniassa
ollaan huolellisia.
"Voi olla, että kun tilanne saatiin hallintaan,
sitten taas lipsuttiin. Se on inhimillistä",
KTL:n ylilääkäri Jaana Vuopio-Varkila pohtii.
Myös arkkitehtuuri vaikuttaa leviämiseen.
Valtosen mielestä enää ei pitäisi rakentaa
sairaaloita ilman riittävää määrää yhden
hengen huoneita omalla vessalla.
"Rakenteet ovat halpoja, infektiot kalliita."
Suursuon sairaalassa Helsingissä on maan
vanhin, kahdeksanvuotias, MRSA-potilaille
omistettu yksikkö. Osastonhoitaja Marjo Savolainen kertoo, että bakteeriin kohdistuu
paljon turhaa kauhua.
"Juuri yhdeltä meidän papalta evättiin vanhainkotipaikka vain MRSA:n vuoksi", hän pahoittelee.
KTL:n ohje on, että MRSA:n kantaja saa elää
normaalia elämää sairaalan ulkopuolella.

Sen sijaan osastolla käsien desinfiointiliuosta
kuluu Savolaisen mukaan sellaisia määriä,
että sitä joskus laitoshuoltajatkin ihmettelevät.
MRSA ei suinkaan ole ainoa antibiooteille
vastustuskykyinen bakteeri.
Kreikassa esimerkiksi leviää suolistobakteerikanta, johon ei tehoa käytännöllisesti katsoen yksikään antibiootti.
"Sitä pelätään, että se rantautuu. Suomalaiset käyvät paljon Kreikassa", Valtonen toteaa.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
eReseptin levittämisen valmistelu alkaa

(Suomi.fi 1.8.2008)

Kansaneläkelaitos on aloittanut valmistelut
valtakunnallisesti levitettävän eReseptin
käyttöönottamiseksi, sosiaali- ja terveysministeriö kertoi.
eReseptillä tarkoitetaan toimintamallia, jossa
lääkäri kirjoittaa potilaalle lääkemääräyksen
potilaskertomusjärjestelmässä ja lähettää
sen sähköisesti keskitettyyn tietokantaan.
Potilas voi mennä mihin tahansa apteekkiin
noutamaan hänelle osoitetun lääkemääräyksen.
Sähköistä lääkemääräystä koskeva laki tuli
voimaan viime vuoden huhtikuun alussa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset sähköisestä lääkemääräyksestä ja lääkkeen
määräämisestä annetun asetuksen muuttamisesta tulevat voimaan elokuun alusta.
Asetuksissa säädetään muun muassa varmennepalvelun toteuttamisesta, reseptinkirjoitus- ja uudistamiskäytännöistä sekä potilaan katseluyhteyden toteuttamista. Ensimmäiset sähköiset reseptit kirjoitettaneen Kotkassa ja Turussa ensi tammikuun loppuun
mennessä.
Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut
www.stm.fi
Automaatti voi nyt tarkastaa biometrisen
passin

(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2008)

Turkista, Yhdysvalloista tai Isosta-Britanniasta palaava lomalainen saattoi tiistaina käyttää uudenlaista passintarkastusta HelsinkiVantaan lentokentällä. Tuolloin alkoi kokeilu,
jossa rajatarkastuksen hoitaa automaatti.
Automaatteja voivat käyttää kaikki EU-kansalaiset, joilla on voimassaoleva biometrinen
passi. Biometrisessä passissa on mikrosiru,
jonka tiedot lukija tarkistaa.
Ensiksi passintarkastukseen tuleva matkustaja syöttää passinsa lukijaan, joka tarkistaa
matkustajan tiedot passin mikrosirulta. Kone
vertaa matkustajan kasvoja passin kasvokuvaan.
Kone tunnistaa kasvot, vaikka matkustaja
saisi silmälasit tai kasvattaisi parran.
Perinteiset rajatarkastukset jatkuvat kuten
ennenkin, eikä automaatteja ole pakko käyttää.
Automaattien toivotaan helpottavan pahimpia ruuhkia, kun mikrosirullisen passin omistajan ei tarvitse jonottaa perinteiseen tarkastukseen.
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Vuoden loppuun kestävä kokeilu testaa, miten automaatit sopivat Schengen-alueen ulkorajat ylittävään liikenteeseen.
Automaatit tulevat Portugalista, jossa kokemukset ovat olleet pääasiassa myönteisiä.
Passeja lukevia automaatteja on käytössä
mm. Lontoon ja Frankfurtin lentokentillä,
mutta ne vaativat matkustajalta rekisteröintiä. Suomi ja Portugali ovat ainoat maat, jossa ennakkorekisteröintiä ei tarvita.
Suomalaissofta kiertää maapallon alle kahdessa tunnissa (Digitoday 3.9.2008)
Space System Finlandissa nostellaan maljoja
ensi viikon keskiviikkona. ESA laukaisee ensi
viikon keskiviikkona maapalloa kiertämään
uudentyyppisen satelliitin, jonka ohjausjärjestelmä on SSF:n seitsemän vuoden työn
tulos.
Space Systems Finlandissa järjestetään
Goce-satelliitin laukaisun aikaan pienimuotoinen juhla.
– Ensimmäisen puolen tunnin aikana tiedetään, onko kantoraketti saanut satelliitin radalleen. Noin puolentoista tunnin päästä tiedämme, toimiiko meidän ohjelmistomme.
Jos kaikki sujuu hyvin, poksautamme auki
vähän kuohuvaa. Huonossa tapauksessa haemme kossun pakkasesta, kertoo Space Systems Finlandin toimitusjohtaja Mika Jahkola.
Euroopan avaruusjärjestö lähettää SSF:lle
suoraa kuvaa satelliitin laukaisusta. Ensi viikon keskiviikon iltajuhlaan on kutsuttu kaikki
SSF:n entiset ja nykyiset työntekijät, jotka
ovat seitsemän vuoden aikana osallistuneet
ohjelmiston tekoon.
ESA:n Goce-satelliitin tehtävänä on ultraherkkä maapallon painovoimakentän mittaus, josta on hyötyä ilmastotutkijoille. Tarkkaa tietoa painovoimakentän muodosta voidaan käyttää esimerkiksi merivirtojen massavirtojen selvittämiseen, mistä taas saadaan ensimmäistä kertaa tarkkaa tietoa niiden kuljettaman lämmön määrästä.
Goce-satelliitti on uudentyyppinen avaruusalus, sillä vaativan mittaustehtävänsä takia
se lentää suhteellisen matalalla, ilmakehän
rajalla. Ilmanvastus jarruttaa hieman koneen
lentoa, joten satelliitista on tehty lähes lentokoneen näköinen.
– Aurinkopaneelit muistuttavat lentokoneen
siipiä, ja kone lentää terävä pää edellä. Ionimoottorin voimalla se menee kuin höyhenen
työntämänä, Jahkola kuvaa.
Kone lentää kaksikymmenkertaisella äänennopeudella eli hieman nopeammin kuin höyhenellä työntäen luulisi pystyvän. Space Systems Finlandin ohjausjärjestelmä on satelliitin toiminnassa erittäin keskeinen, sillä kovan nopeuden ja matalan lentoradan takia
sen pitäminen kurssissa vaatii jatkuvaa tarkkailua. SSF:n ohjelmisto säätää muun muassa sähköisiä magneettivääntimiä, jotka maapallon magneettikentästä tukea ottamalla
korjaavat satelliitin asentoa.
GOCE kiertää maapalloa lähes napojen yli, ja
maapallon kiertoliikkeen ansiosta se pyyhkii
maan yli kierros kierrokselta hieman eri kohdalla. Satelliitin saattaa silloin tällöin nähdä
aamu- tai iltahämärässä myös Suomen yllä,
kulkemassa etelä-pohjoissuunnassa jommallekummalle navalle.
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Suomen IT-kilpailukyky maailman 13. paras

(Suomen Sillan Uutisviikko 36/2008)

Suomi on säilyttänyt 13. sijansa kansainvälisessä tietoteknisen kilpailukyvyn vertailussa.
66 maan vertailun ykkössijalla pysyi Yhdysvallat.
Pohjoismaista Ruotsi ja Tanska sijoittuivat
viiden parhaan joukkoon.
20 johtavan maan joukko on pysynyt vertailussa ennallaan. Kärkimaiden järjestyksessä
on tapahtunut muutoksia, sillä mm. Japani
putosi toiselta sijalta 12:nneksi.
Economist Intelligence Unitin toteuttamassa
tutkimuksessa selvitetään maiden tietoteknistä kilpailukykyä vertailemalla mm. kunkin
maan liiketoimintaympäristöä, tutkimusta,
tuotekehitystä ja lainsäädäntöä.
Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran viime
vuonna.
Economist Intelligence Unit on osa konsernia, joka julkaisee mm. Economist-talouslehteä. Kyselyä rahoitti myös ohjelmistoalan
etujärjestö Business Sofware Alliance.
Lähes kaikki alle 40-vuotiaat suomalaiset
käyttävät internetiä

(Helsingin Sanomat 25.8.2008)

Vajaat neljä viidesosaa suomalaisista käyttää
internetiä viikoittain, kertoo Tilastokeskuksen tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus. Nettiä käyttävien määrä on kasvanut
tasaisesti viime vuodet.
Alle 40-vuotiaista lähes kaikki käyttävät nettiä, mutta 60-74-vuotiaista vain neljä kymmenestä. Käyttö on kuitenkin kasvanut eniten juuri yli 60-vuotiaiden keskuudessa.
Internetiä käytetään eniten pankkiasioiden
hoitamiseen sekä matka- ja majoituspalveluiden etsimiseen. Kolmannes vastanneista
oli tehnyt ostoksia verkkokaupassa.
Tilastokeskuksen vuosittaiseen tutkimukseen
haastateltiin 3 000 suomalaista.
Kansainvälinen IBM-palkinto Tampereen teknilliselle yliopistolle

(Helsingin Sanomat 27.8.2008)

IBM on myöntänyt Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan laitokselle kansainvälisesti arvostetun IBM Faculty
Award -palkinnon.
IBM:n mukaan yhtiö haluaa Faculty Award –
palkinnolla osoittaa tukeaan ja arvostustaan
akateemisille henkilöille ja yhteisöille, jotka
työskentelevät elinkeinoelämän tulevaisuuden kannalta tärkeiksi koettujen uusien tutkimusalojen parissa.
IBM kertoo, että palkinto on tunnustus työstä, jolla yliopisto on edistänyt tieto- ja palvelutaloutta tutkivan ja opettavan tieteenalan,
Service Sciencen, kehitystä ja tunnettuutta.
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on ainoa pohjoismaalainen vuoden 2008 palkinnon saaja.
Palkinto luovutettiin tiistaina TTY:lle. Palkinnon vastaanottivat teknis-taloudellisen tiedekunnan dekaani Olavi Uusitalo sekä tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen johtaja, professori Mika Hannula.
Hannula toteaa, että palkinto on laitokselle
merkittävä tunnustus pitkäjänteisestä tutkimus- ja opetustyöstä tietointensiivisten pal-

veluiden alueella. Hän kiittää ansiosta myös
alan tutkimuksen TTY:llä aloittanutta professori Marjatta Maulaa.
- Tunnustus on merkki siitä, että TTY on tulkinnut oikein elinkeinoelämältä puoli vuosikymmentä sitten tulleita signaaleja. Tuolloin
tietointensiiviset palvelut eivät olleet edes
kansainvälisten tutkimusyhteisöjen keskeisenä tutkimuskohteena, joten laitoksemme
joutui hakemaan tutkimusaiheen hyväksyntää erilaisilla rintamilla. Nykyisin palveluita
tutkitaan hyvin monilla eri aloilla, Hannula
sanoo.
IBM kertoo, että se ja Tampereen teknillinen
yliopisto ovat tehneet yhteistyötä palvelutieteen sekä sen opetuksen alueella eri muodoissa jo pitkään.
Millennium-palkinto meni lääkeannostusmenetelmille (IT viikko 12.6.2008)
Tämän vuoden Millennium-teknologiapalkinto myönnetään lääketieteellisestä innovaatiosta.
Järjestyksessään kolmas palkinnon saaja,
MIT:n professori Robert Langer vastaanotti
palkinnon innovaatiostaan lääkeaineiden annostelemiseksi ja keinokudosten kasvattamiseksi.
Tasavallan presidentti Tarja Halonen ojensi
hetki sitten 800 000 euron pääpalkinnon sekä Millennium-palkintoesine "Huipun" professori Langerille Finlandia-talossa pidetyssä tilaisuudessa.
Langer on tutkinut polymeerimateriaaleja.
Hänen kehittämillään teknologioilla lääkkeitä
voidaan annostella tarkasti sairaaseen kudokseen ja säädellä lääkeaineiden vapautumista.
Langerin innovaatio on helpottanut esimerkiksi syöpä- ja sydänsairauksien hoitamista,
ja hänen kehittämäänsä lääkeannostusmenetelmää käyttää vuosittain yli 100 miljoonaa ihmistä.
Muut vuoden 2008 Millennium-voittajat palkittiin seremoniassa 115 000 euron kunnianosoituksilla ja Millennium-palkintoesineillä.
– Jokainen palkituista innovaatioista täyttää
erinomaisesti tärkeimmän kriteerimme: innovaatio, josta on hyötyä ihmiskunnalle, Tekniikan akatemia -säätiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson sanoi.
Kreikka investoi kaksi miljardia televerkkoon

(Digitoday 4.9.2008)

Kreikka investoi 2,1 miljardia euroa televerkkoon lähivuosina. Maa haluaa ratkaisevasti
parantaa laajakaista- ja kaapelitelevisioverkkoaan.
- Olemme päättäneet investoida moderniin
kuituoptiseen verkkoon, sellaiseen, joka
muuttaa kreikkalaisten elämän, talousministeri George Alogoskoufis totesi AFP:lle.
Projekti kestää seitsemän vuotta ja maksaa
arviolta 2,1 miljardia euroa. Se sisältää teräväpiirto-tv- ja videopuhelinyhtyksiä, nopeita
verkkoyhteyksiä ja muita laajakaistapalveluita.
Projekti rahoitetaan yksityisellä ja julkisella
rahalla. Varoja anotaan myös Euroopan investointipankilta. Tarjouskilpailu urakasta
käydään ensi vuoden lopulla.
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Tällä hetkellä 12 prosentilla kreikkalaisista
on laajakaistayhteys.
MUUT UUTISET
Ulkomailta muutetaan Helsinkiin ahkerasti

(Suomen Sillaan Uutisviikko 27/2008)

Viime vuonna helsinkiläisten määrä kasvoi
4.010 henkilöllä. Vuodenvaihteessa Helsingissä asui 568.531 henkilöä.
Muutto ulkomailta Helsinkiin kasvoi viime
vuonna ennätyslukemiin. Ulkomailta muutti
Helsinkiin 6.630 henkilöä, ja Helsingistä ulkomaille muutti 3.195 ihmistä.
Seudun sisäisessä muuttajavirtojen vertailussa Helsinki oli vuonna 2007 jälleen häviäjä. "Muuttotappio" oli 4.200 kuntalaista, eli
Helsinkiin muutetaan vähemmän lähikunnista kuin mitä Helsingistä muutetaan lähikuntiin.
Helsinkiläiset löytävät uuden kodin useimmin
Vantaalta, Espoosta, Keravalta, Tuusulasta,
Sipoosta tai Nurmijärveltä.
Lentokenttäbussien tunnistaminen helpottuu

(Helsingin Sanomat 7.8.2008)

Helsinki-Vantaan lentokentälle ajavat bussilinjat 61 ja 615 saavat oman graafisen tunnuksensa, joka YTV:n mukaan helpottaa niiden tunnistamista.
Linjojen uusi tunnus näkyy aikatauluissa, linjakilvissä ja pysäkkikatoksissa Vantaalla sekä
myöhemmin myös busseissa.
Lentokentille ajavien bussien ulkonäköä
muutetaan siten, että ne erottuvat muista
busseista.
Bussilla myös pääsee lentokentälle entistä
sujuvammin Tikkurilasta, kun talviliikenne alkaa ensi sunnuntaina. Linjan 61 nykyinen
pitkä reitti katkaistaan välille Tikkurila–lentoasema.
Tavoitteena on, että bussit pysyvät nykyistä
paremmin aikataulussaan ja palvelevat entistä luotettavammin junalla Tikkurilaan tulevia, jotka jatkavat matkaansa lentoasemalle.
Passinhakijoilta aletaan kerätä sormenjälkiä?

(Yle.fi 11.9.2008)

Sisäasiainministeriön esityksen mukaan sormenjäljet otettaisiin henkilöltä, joka hakee
tavallista tai väliaikaista passia, diplomaattija virkapassia tai merimiespassia sekä ulkomaalaisilta, jotka hakevat Suomessa myönnettäviä matkustusasiakirjoja eli muukalaispassia ja pakolaisen matkustusasiakirjaa.
Passin hakijalta otetut sormenjäljet talletettaisiin passin sirun lisäksi myös kansalliseen
tietokantaan.
Ministeriön mukaan uudistuksen tavoitteena
on sormenjälkien lisääminen passeihin EU:n
edellyttämällä tavalla.
Esityksessä myös ehdotetaan, että tietokantaan talletettuja passin hakijan sormenjälkitietoja voitaisiin käyttää henkilöllisyyden varmistamiseksi passinhakutilanteessa tai rajatarkastuksessa. Lisäksi poliisille säädettäisiin
laajempi oikeus käyttää tietokantaan talletettuja passin sormenjälkitietoja henkilöllisyyden selvittämiseksi muun muassa erityisen vakavien rikosten ehkäisemisessä.
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Luonnos passilain muuttamista koskevasta
esityksestä on lähetetty lausuntokierrokselle
keskeisille viranomaisille ja järjestöille.
YK huomautti Suomea ihmisoikeuksista

(Suomen Sillan Uutisviikko 24/2008)

Suomen ihmisoikeustilanteessa on YK:n mukaan edelleen parannettavaa. Ihmisoikeusneuvosto kehottaa Suomea tehostamaan
syrjinnän vastaisia toimia. Määräaikaistarkastelussa huomautettiin erityisesti etnisten
ja seksuaalisten vähemmistöjen asemasta.
Suomen tulisi torjua rasistisia ilmiöitä myös
internetissä.
Ihmisoikeusneuvosto suositteli Suomelle
esim. ILOn alkuperäiskansojen asemaa koskevan yleissopimuksen hyväksymistä ja allekirjoittamista.
Tarkastelu tehtiin Suomen antaman lyhyen
raportin perusteella. Raportin laativat valtioneuvoston kanslia ja ministeriöt, mutta myös
kansalaisjärjestöillä oli mahdollisuus kommentoida sen sisältöä.
Ihmisoikeusneuvosto tekee tarkastelun joka
neljäs vuosi jokaisessa YK:n jäsenmaassa.
Suomi kuului ensimmäiseen tarkasteluryhmään.
Presidentti Haloselle Itämeri-palkinto

(Helsingin Sanomat 27.8.2008)

Maailman luonnonsäätiön WWF:n Itämeripalkinto on myönnetty presidentti Tarja Haloselle.
WWF:n pääsihteeri Lasse Gustafsson perusteli Halosen palkitsemista sillä, että tämä on
osoittanut hyvää johtajuutta. Halosen aloitteesta Itämeren maiden valtionpäämiehet
ovat kokoontuneet yhteen keskustelemaan
Itämeren pelastamisesta, Gustafsson kertoo.
Ruotsin kruununprinsessa Victoria luovuttaa
Itämeren johtajuuspalkinnon presidentti Haloselle iltapäivällä Tukholmassa.
Helsinki on maailman toiseksi turvallisin kaupunki (Taloussanomat 10.6.2008)
Helsinki sijoittui yhdessä Geneven ja Zürichin
kanssa toiselle sijalle sveitsiläistutkimuksessa
kaupunkien
turvallisuudesta.
Turvallisin
kaupunki oli Luxemburg ja vaarallisin Bagdad.
Sveitsiläisen Mercer-konsulttiryhmän vuosittainen kaupunkitutkimus rankkaa Helsingin
toiselle sijalle turvallisuudessa. Elämänlaatua
mittaavassa indeksissä Helsinki on viime
vuosien tapaan vasta 29.
Sveitsiläistutkimus selvitti 215 kaupungin
elinoloja yhteensä 39 tekijän perusteella. Eurooppalaiset maat pärjäsivät tutkijoiden mukaan erityisen hyvin infrastruktuurin, terveyden ja poliittisen vakauden osalta. Tutkimus
laskee kaupunkien elinoloista indeksin ja tietoja vertaillaan New Yorkiin, jonka pisteluku
on 100.
Helsinki saa elintasoindeksissä 103 pistettä.
Edelle menevät niin Tukholma kuin Kööpenhaminakin. Turvallisuudessa Helsinki taas
jättää ruotsalaiset ja Oslon niukasti taakseen.
– Henkilökohtainen ja lähiperheen turvallisuus ovat äärimmäisen tärkeitä tekijöitä, kun
työntekijät pohtivat lähtöä ulkomaille. Tur-

vattomaksi koettujen kaupunkien voi olla
vaikea saada osaavinta työvoimaa, vanhempi tutkija Slagin Parkatil varoittaa.
Eurooppalaiset kaupungit dominoivat rankingia selvästi. Maailman suurista kaupungeista
Lontoo oli 38. ja New York 49. elintasojen
osalta.
Sveitsiläistutkimuksessa tuntuivat erityisen
hyvin pärjänneet Sveitsin omat kaupungit.
Zürichissä on paras elintaso ja se on yhdessä Bernin, Geneven ja Helsingin kanssa toisiksi turvallisin.
Henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta
Irakin Bagdad, Kongon Kinshasa ja Pakistanin Karachi ovat maailman turvattomimmat
pääkaupungit. Karachin turvallisuusindeksi
oli tutkimuksen mukaan vain viidesosan Helsingin vastaavasta.
Helsinki on maailman 21. kallein kaupunki

(Suomen Sillan Uutisviikko 30/2008)

Moskova on maailman kallein kaupunki, selviää Mercer-yhtiön vuosittain tekemästä selvityksestä.
Toiseksi kalleimmaksi on noussut Tokio, ja
kolmannella sijalla on Lontoo. Helsinki yltää
sijalle 21.
Tutkimuksessa vertailtiin yli 200 tuotteen
hintoja yli 140 suurkaupungissa. Halvimmaksi pääkaupungiksi osoittautui jo kuudennen
kerran Paraguayn pääkaupunki Asuncion.
Pohjoismaiset pääkaupungit kuuluvat Euroopan kalleimpiin. Lontoon jälkeen kallein eurooppalainen kaupunki on Oslo, joka on
maailmanlaajuisessa vertailussa neljäs. Kööpenhamina on maailman seitsemänneksi kallein kaupunki, ja Tukholma on sijalla 31.
Yhdysvaltain kaupunkien suhteellista kalleutta alensi heikko dollari.

Suomi putosi viidenneksi korruptiotutkimuksessa (Aamulehti 23.9.2008)
Suomi putosi viidenneksi virkamiesten ja poliitikkojen lahjontaa mittaavassa kansainvälisessä tutkimuksessa. Vielä viime vuonna
Suomi oli maailman vähiten korruptoitunut
valtio. Yhtenä syynä Suomen sijoituksen tippumiselle pidetään kohua poliitikkojen vaalirahoituksesta: vaikka suoria todisteita lahjonnasta ei olisikaan, pelkkä epäily lahjonnan mahdollisuudesta tai sen helppoudesta
riittää heikentämään mainetta.
Transparency Internationalin tutkimuksen
mukaan maailman vähiten korruptoituneimmat maat ovat tasaväkisesti Tanska, UusiSeelanti ja Ruotsi. Eniten lahjontaa esiintyy
Somaliassa, Burmassa ja Irakissa. Venäjä on
sijalla 147 kaikkiaan 180 maan joukossa.
Suomalaisissa yrityksissä ja valtionhallinnossa tarvittaisiinkin nyt koulutusta korruption
vastaiseen työhön, sanoo Transparency Suomen hallituksen jäsen Pentti Mäkinen.
Suomella Pohjoismaiden heikoin imago

(Aamulehti 22.9.2008)

Suomi sijoittui sijalle 18 maamielikuvaa käsittelevässä tutkimuksessa.
Kaikki Pohjoismaat sijoittuivat Suomea paremmin tutkimuksessa, jossa selvitettiin 50
maan maamielikuvaa. Korkeimmat arviot
Suomi sai ruotsalaisilta ja venäläisiltä, alhaisimmat Latinalaisesta Amerikasta ja Afrikasta.
Asiasta kertoi Yle Uutiset.
Suomi-kuvaa eli Suomen maabrändiä pohtii
ulkoministeri Alexander Stubbin asettama
valtuuskunta. Kahdessa vuodessa pitäisi tulosta syntyä.

Rauhanomaisin maa

Kaapattujen lasten määrä nousi

Vision of Humanity -järjestö on selvittänyt
globaalin rauhan indeksin (Global Peace Index - GPI) avulla, mikä maa on rauhanomaisin. Selvityksessä on mukana 140 valtiota.
Vertailussa käytettiin 24 laadullista ja määrällistä tekijää: mm. maan osallistuminen
YK-operaatioihin, ihmisoikeudet, asekauppa
sekä väkivaltarikollisuus. Vertailu tehtiin viime vuonna ensimmäisen kerran, jolloin mukana oli 121 maata. Ensimmäiselle sijalle ylsi
tuolloin Norja.
Tänä vuonna mukaan tuli Islanti ja se nappasikin ykköstilan. Muita rauhallisia kolkkia
ovat selvityksenkin mukaan Tanska, Norja,
Uusi-Seelanti ja Japani. Suomi ylsi 8. sijalle.
Jumbosijan sai odotetusti Irak ja sen vanavedessä Somalia, Sudan, Afganistan ja Israel.
Vision of Humanity netissä:
www.visionofhumanity.org

Kaapatut lapset ry:n mukaan lapsikaappaukset lisääntyivät viime vuonna monen vuoden
jälkeen.
Viime vuonna lapsikaappauksia oli 25, kun
vuotta aiemmin niitä oli 12.
Kaappaukset ovat nimenomaan maan rajan
ylittäviä. Erityisesti sellaiset tapaukset ovat
lisääntyneet, joissa lapsi tuotiin muusta
maasta luvatta Suomeen, mutta myös Suomesta vietiin aikaisempaa enemmän lapsia
ulkomaille.
Lapsikaappaukset koskettivat viime vuonna
yli viittäkymmentä lasta. Lapsia vietiin yhteentoista maahan, ja Suomeen tuotiin luvatta lapsia ainakin viidestä maasta. Eniten
tapauksia tuli vireille Ruotsista ja Yhdysvalloista.
www.kaapatutlapset.fi

Välimerenmaiden sijoituksia:
Portugali, 7. sija
Italia, 28. sija
Espanja, 30. sija
Kypros, 52. sija
Kreikka, 54. sija
Turkki, 115. sija
Israel, 136. sija

(Helsingin Sanomat 25.8.2008)

(Expatriumin uutiskirje elokuu 2008)
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(Suomen Sillan Uutisviikko 22/2008)

Sateet lisääntyvät Suomessa ilmastonmuutoksen vuoksi
Suomen ilmaston muuttuminen jatkuu ja jopa kiihtyy lähivuosikymmeninä. Sateet lisääntyvät talvella, mutta kesistä tulee aiempaa aurinkoisempia ja kuivempia.
Ilmasto muuttuu Suomessa todennäköisesti
vielä nopeammin kuin keskimäärin maapallolla, ilmenee valtioneuvoston kanslian teet-
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tämästä selvityksestä. Talvet lämpenevät
vuosina 2070–2099 neljästä kuuteen astetta
ja kesät kahdesta neljään astetta.
Ennusteet perustuvat siihen oletukseen, että
maapallon keskilämpötila ei nouse kahta astetta enempää esiteolliseen aikaan verrattuna. Jos ilmasto lämpenee vielä enemmän,
ovat myös muutokset suurempia.
Hallituksen ilmastopoliittisen asiantuntijan
Oras Tynkkysen (vihr) mielestä ilmastonmuutosta on mahdollista rajoittaa siedettävälle tasolle, mutta se edellyttää ripeitä toimia ja päästöjen vähentämistä.
Kreikasta löydettiin antiikin hevosvankkurin
jäänteet (Yle.fi 12.6.2008)
Koillis-Kreikasta on löydetty Rooman valtakunnan ajalta peräisin olevat 16 hevosen
luurangot ja niiden vetämien kärryjen jäänteet. Puolet hevosista oli haudattu pareittain.
Löytö sisälsi myös kahden ihmisen luurangot
sekä kilven ja aseita. Löytö tehtiin Kavalan
kaupungin lähellä.
Hevoskärry, jonka uskotaan periytyvän ensimmäiseltä vuosisadalta ennen ajanlaskun
alkua, on Kreikan kulttuuriministeriön mukaan epäilemättä sotimiseen tai metsästykseen käytetty.
Kärryn pronssisissa koristepatsaissa esiintyy
kolme Kreikan mytologian puolijumalan Herakleen 12:sta urotyöstä: Kerberos-koira,
Erymanthoksen villisika ja Stymfaloksen linnut.
Viime vuonna arkeologit löysivät samalta
alueelta kärrynpyörän, joka oli haudattu
kahden hevosen alle.
Ruokapalsta
Suomalainen syö kasviksia vain noin puolet
EU-keskiarvosta

(Helsingin Sanomat 8.6.2008)

Suomi on EU-maiden häntäpäässä, kun lasketaan kasvisten ja hedelmien kulutusta. Euroopan kasvistuotannon etujärjestön Freshfelin tänä vuonna julkaiseman tutkimuksen
mukaan EU-maista vain Liettuassa, Virossa
ja Luxemburgissa syödään vähemmän vihanneksia kuin Suomessa.
Keskivertosuomalainen syö runsaat 55 kiloa
vihanneksia vuoden aikana, kun tilaston kärkimaassa Belgiassa vihanneksia päätyy lautaselle 208 kiloa. EU-maiden vihannesten
syönnin keskiarvo on 98 kilon tuntumassa.
Hedelmät maistuvat suomalaisille vihanneksiakin heikommin. Vain slovenialaiset syövät
niitä suomalaisia vähemmän.
"Suomalaisien vihannesten ja hedelmien
käyttö on huomattavasti maailman terveysjärjestön WHO:n asettamaa 400 gramman
päivätavoitetta alhaisempaa", neuvotteleva
virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva sosiaalija terveysministeriöstä sanoo.
"Vähäinen kasvisten käyttö on suurin ravitsemukseen liittyvä haaste Suomessa."
Helsinkiläisen kasvisravintolan Zucchinin ravintoloitsijan Tomi Kotirannan mielestä kasviksille on viime vuosina raivattu yhä enemmän tilaa suomalaisten ruokavaliossa.
"Kasvisruoka tuntuu maistuvan nykyään yhä
paremmin myös miehille. Kasviksia ei enää

pidetä pelkkinä pihvin lisukkeina", Kotiranta
sanoo.
Myös Kotimaiset kasvikset ry:n toimitusjohtaja Riikka Seppälä on varovaisen luottavainen. "Kasvisten kulutus on nousussa, joskin
hyvin rauhallisessa."
Kansanterveyslaitoksen suomalaisen aikuisväestön terveyttä selvittäneestä tutkimuksesta käy ilmi, että viime vuonna 30 prosenttia miehistä ja 47 prosenttia naisista söi
tuoreita kasviksia päivittäin.
"Nuorison kohdalla kasvisten syöminen on
vielä alhaisempaa", Sarlio-Lähteenkorva toteaa ja viittaa taannoiseen Sitran selvitykseen. Vain kolmasosa nuorista kertoi syövänsä tuoreita kasviksia päivittäin.
Ruoka-ohjeita
Punajuuripihvit
keitettyjä perunoita tai monilajiriisiä
soijakermaan
tai
kasvisliemeen
yrttikastike

tehty

Pihvit:
3-5 liemeen säilöttyä punajuurta / henkilö
korppujauhoja
margariinia / öljyä
Leikkaa punajuuret ohuiksi viipaleiksi. Pyöräytä ne joka puolelta korppujauhossa, ja
paista pannulla ruskeahkoiksi ja rapeiksi. Kokoa lautaselle keko paloiteltuja, keitettyjä
(lämpimiä) perunoita tai monilajiriisiä ja
asettele paistetut pihvit päälle. Kaada oheen
vielä kastikeraidoitus, ja nauti kuumana
leivän (esim. patongin) ja salaatin kanssa.
Respti on nopeatekoinen, ja saat helppoa,
mutta maistuvaa ruokaa.
Papu-makaronisalaatti
keitettyjä kikpapuja n.4-6 dl
keitettyjä soijapapuja (voi jättää poiskin)
1 pss makaronia keitettynä
1 pss herne-maissi-paprikaa
purjoa
tomaattia
kurkkua
Kastike:
1-3 dl öljyä
½-1 dl omenaviinietikkaa
valkosipulia
mustapippuria
suolaa
sokeria
Keitä makaronit. Huuhtele ne siivilässä. Laita
kulhoon ja sekoita joukkoon keitetyt pavut
sekä keitetyt herne-maissi-paprikat.
Huuhtele ja paloittele purjo, tomaatit ja
kurkku. Sekoita ne muiden ainesten
joukkoon.
Valmista kastike. Sekoita kaikki ainekset
kannellisessa astiassa ja kaada kastike salaatin sekaan.
Lämmin kasvislisäke
2
1
1
1
3
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- 3 porkkanaa
palsternakkaa tai pala selleriä
sipuli
purjo
- 4 perunaa

2 - 3 valkosipulin kynttä
1 - 2 dl vettä
1 - 2 tl provencelaista yrttisekoitusta
1 -2 dl suikaloituja herkkukurkkuja
(1 dl kermaa)
1. Raasta kuoritut porkkanat ja palsternakka
karkealla terällä.
2. Halkaise sipuli sekä purjo ja leikkaa ne viipaleiksi. Leikkaa perunat ohuiksi suikaleiksi.
3. Hauduta kasviksia padassa tilkassa öljyä
miedolla lämmöllä silloin tällöin sekoittaen
noin 10 minuuttia.
4. Puserra joukkoon valkosipulin kynnet. Lisää vesi ja anna hautua kannen alla n. 5-10
minuuttia.
5. Mausta seos yrttiseoksella ja lisää joukkoon kuumenemaan kurkkusuikaleet ja (kerma).
Linssikeitto
(4 henkilölle)
1 l vettä
0,5 dl täysjyväriisiä
1 tl merisuolaa
1 sipuli
1 rkl oliiviöljyä
2 dl punaisia linssejä
2 tl paprikajauhetta
cayennepippuria
1 punainen paprika
1. Kiehauta vesi ja suola. Lisää huuhdeltu riisi. Keitä miedolla lämmöllä kannen alla 30
minuuttia.
2. Lisää silputtu sipuli, linssit, paprikajauhe
ja öljy. Keitä edelleen 10 minuuttia
3. Mausta cayennepippurilla ja sirottele hienoksi pilkottu paprika päälle.
Avokadotahna
1 pieni sipuli
2 avokadoa
1/2 sitruunan mehu
1/2 rkl öljyä
1 keitetty muna
1/4 tl suolaa
1/4 tl mustapippuria
1. Kuori ja raasta sipuli.
2. Halkaise avokadot. Poista kivet ja koverra
hedelmäliha lusikalla kulhoon sipulin joukkoon.
3. Kaada heti päälle sitruunan mehu, ettei
avokado tummu.
4. Lisää öljy ja soseuta avokado sauvasekoittimella.
5. Lisää tahnan joukkoon hienonnettu muna
ja mausteet. Anna maustua kylmässä ennen
tarjoilua.
Syödään leivän kanssa.
Toimitus surffaili Internetissä
Jippo – Lasten luonnontiedeverkkolehti
www.helsinki.fi/jippo/
Ilmatieteen laitoksen verkkopalveluun on lisätty kokonaan uusi sivusto, jossa käsitellään ilmastonmuutoksen keskeisiä ilmiöitä ja
ongelmia. www.fmi.fi/ilmastonmuutos
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Eduskunnan täysistuntoja voi seurata suorana internetissä syysistuntokauden alusta lähtien. www.eduskunta.fi
Kreikan suomalaisten ”ilmoitustaulu”, jossa
ilmoitellaan suomalaisia mahdollisesti kiinnostavista tapahtumista. Lisäksi sivuilla käsitellään Kreikassa asumiseen ja elämiseen
liittyviä asioita. http://kreikka.multiply.com
Maailman elintarvikeohjelman vuosi sitten
lanseeraama nettipeli on kerännyt ruokaa
päivän tarpeisiin jo kahdelle miljoonalle ihmiselle. Peli on pelaajalle ilmainen, mutta maailman elintarvikeohjelman yhteistyökumppanit lahjoittavat 20 jyvää riisiä jokaisesta oikeasta vastauksesta. Pelin tuotoilla on ruokittu
nälkäisiä Bangladeshissa, Ugandassa, Nepalissa ja Myanmarissa. www.freerice.com
Ulkosuomalaisen horoskooppi kaudelle
lokakuu-joulukuu

Laatinut: Sipsu Suomalainen, Italia

Oinas
Syksy ei tuo tullessaan miellyttäviä uutisia
työ- ja rakkausrintamalla, jossa eripura näyttää olevan jokapäiväistä. Tilanne on kuitenkin hieman parempi marraskuussa, jolloin
kannattaa käyttää tilaisuutta hyväkseen
myös sosiaalisessa kanssakäymisessä.
Härkä
Hermostuneisuutta, ja huonoa tuuria sekä
työ että rakkausrintamalla. Pieniä syyskipuja,
kuten vilustumisia on tiedossa. Onneksi Jupiter suosii härkää eikä tämä näin jää alakynteen tämän hetkittäisen huonon tilanteen
vuoksi, vaan jaksaa hymyillä läpi huoliensa.
Kaksoset
Alkusyksy näyttää alkavan hyvissä merkeissä, sillä sekä sosiaalisella puolella, että työympyröissä, näyttää onni suosivan, ja saavutukset ovat sen varassa. Marras-joulukuu olisikin otettava rauhallisemmin, sillä vilustumiset antavat yllättäviä käänteitä, ja rahallisestikaan aika ei ole mitä kannattavin.
Rapu
Loka- ja joulukuu on ravulle hermoja raapivaa aikaa. Silloin ei oikein mikään näytä pelaavan. Marraskuun alussa helpottaa hieman, mutta ei kannata ottaa sitä pitkäntähtäimen onnena, vaan ohimenevänä kiitotähtenä, ja nauttia siitä pienestä ilosta.
Leijona
Jos leijona malttaa laskeutua korokkeeltaan,
ja kylvää joka alalla, on sato tuottoisa, ja
sen saa miltei heti.
Marraskuussa lupauksia vain rakkausrintamalla, muuten tasapaksua arkea.
Joukuussa kannatta panostaa uusille projekteille, ja ulkopuolisen apu saattaakin yllättää!
Neitsyt
Onneksi neitsyen positiivinen asenne elämään ei hetkauta juurikaan marraskuun lopun pikkuhaavereita. Onnetar suosii tätä horoskooppimerkkiä, ja varsinkin lokakuun
alusta aina seuraavat 6 viikkoa ovat suotuisia. Joulukuussa flunssa yllättää!

Vaaka
Alkusyksyn työpaineet rassaavat, ja hermostuttavat tasaista vaakaa. Marraskuussa kinaa
puolison/kumppanin kanssa. Muuten kausi
on kohtalaisen hyvä ja tuottava.
Skorppioni
Skorppionin syksy ei ala juhlalla. Vasta marraskuun loppupuolella kohtalontoverit tulevat vastaan empaattisuudellaan. Joulukuussa paineet hellittävät, vaikka sisäinen hermostuneisuus jää vielä pyhienkin ajaksi kylään.
Jousimies
Kauden lottovoitto osuu osittain jousimiehelle, sillä kaikki, mihin hän tällä kaudella koskee, muuttuu kullaksi. Jos ystäväpiirissänne
on jousimiehiä, hakeutukaa ihmeessä seuraan. Edes oma huono tuurinne ei vahingoita tätä onnen suosimaa sankaria.
Kauris
Lottovoiton toinen osuus menee kauriille.
Vaikka kauris onkin luonnostaan egoistisempi kuin jousimies, hänen seuraa kannattaa
myös suosia. Ties vaikka onni suosisi osallisia.
Vesimies
Jos ei oteta huomioon marraskuun alun työpaineita ja kireyttä, hermostuneisuutta, sekä
liiallista impulssiivisuutta, kausi on erinomainen vesimiehelle ja luo hyvät pohjat myös
sosiaaliselle kanssakäymiselle.
Kalat
Tilanne on kaloilla aika epävakaa. On ajoittaista hermostuneisuutta, rakkaushuolia, tavaroiden hukkaamista, ja muita pikkuharmeja. Kalojen on myös oltava varovaisia liikenteessä: Uraani voi tehdä kepposia niille jotka
ovat syntyneet 15–20.3. Onneksi iloinen elämän asenne auttaa kulkemaan näidenkin
pikkuharmien lävitse.
Hyvää syksyä kaikille ulkosuomalaisille toivottaa:

Topakka myyjä vastasi tiskin takaa: 'Ei –
täällä saa vain maksaa ja kärsiä!'
Palveluhakemisto
Fysioterapeutti Päivi Voutilainen
Melina Merkouri 33, Sikies
(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
Puh. 2310–206096
Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.
Hammaslääkäri Yannis Koutsouridis
Kivelis 2 ja Delfon 37 kulmauksessa
(bussipysäkki: Kivelia, bussit 7 ja 39)
Puh. 2310–854482
Yksityisvastaanotto avoinna arkisin klo 9–13
ja 17.30–21, hätätapauksissa sovi tapaamisesta (kännykkä: 6972-649143)
Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi
Vuokralle tarjotaan
Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren
rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua
kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapiirissä.
Ajalla 1.4. – 31.10.2007. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö,
makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta.
Lisätietoja:
54m: Satu Vuorinen, puh. +30 2310 841136
e-maili panagoudis@yahoo.gr,
64m: Asta Koskela-Dimitriou, puh. +30 2310
344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr
Tapahtumakalenteri
01.10 Kuukausitapaaminen, klo 19.00.
Olympion Cafe Bar Restaurant, Platia
Aristotellus 10, kahvila baarin puolella. Puh 2310284001.
05.10

Mikkelinpäivä

10.10

Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä
Kansainvälinen luonnononnettomuuksien torjunnan päivä

Sipsu Suomalainen

Voit tilata myös ilmaisen luonnehoroskooppisi osoitteesta: sipsu.astro@gmail.com

12.10

Uskonpuhdistuksen muistopäivä

24.10

Rukouspäivä, YK:n päivä

Vitsejä

26.10

Kesäaika päättyy, kelloja siirretään
yksi tunti taaksepäin

Matkustaja taksissa kumartui eteenpäin tehdäkseen kuljettajalle kysymyksen ja koputti
häntä olkapäähän. Kuljettaja kirkaisi, menetti auton hallinnan törmäten melkein bussiin,
suistui ajotieltä ja pysähtyi juuri ennen suurta näyteikkunaa. Taksissa oli hetken täysin
hiljaista, ja sitten yhä tärisevä kuski rikkoi
hiljaisuuden sanoen, 'Olen pahoillani mutta
pelästytit minut pahanpäiväisesti.' Järkyttynyt matkustaja esitti pahoittelunsa kuljettajalle ja sanoi, ettei tajunnut, että pieni koputus olkapäälle voisi pelästyttää hänet niin totaalisesti. Kuljettaja vastasi, 'Ei ei, olen pahoillani, se on kokonaan minun syytäni. Tänään on ensimmäinen työpäiväni taksikuskina. Olen ajanut ruumisautoa viimeiset 25
vuotta.'

01.11

Pyhäinpäivä

Vaativa asiakas tuli lihakauppaan ja kysyi kovalla äänellä: 'Saako täällä potkia ja sorkkia?'

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

02.11 Kuukausitapaaminen
06.11

Ruotsalaisuuden päivä

09.11

Isänpäivä

14.11

Thessalonikin 46.elokuvafestivaali alkaa

16.11

Valvomisen sunnuntai

23.11

Tuomiosunnuntai

30.11

1. adventtisunnuntai

--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy marraskuussa 2008. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja
tiedotteeseen.
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