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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät lukijat,
Istun tiekoneella viimeistelemässä tiedotettamme, vielä viimeiset lisäykset – tämä palsta – ja tiedote oikolukuun.
Vastahan minä viimeistelin syyskuun tiedotetta…
Syksy on tänä vuonna hurahtanut hirmuista
vauhtia. Ehkä siihen edesauttoi suhteellisen
lämmin syksy, joka jatkui melkein näihin päiviin asti. Ei ole tuntunut talven tulo.
Koulut sulkevat ovensa joululoman ajaksi ja

ALOITTEET
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran yleiskokouksessa helmikuussa 2009 käsiteltäviksi halutut aloitteet on toimitettava
seuran sihteerille 31.12.2008 mennessä!

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

ainainen kysymys tulee mieleen: minne laittaa lapset? Onneksi meillä on nykyään appivanhemmat täällä Thessalonikissa. He asuivat aikaisemmin n. 160 km päässä, Kavalassa, ja silloin sitä olikin ruljanssia aina, kun
koulut olivat kiinni.
Suomi-koulukin sulkee ovensa, tosin aiheuttamatta meille vanhemmille päänvaivaa, ja
lapset ja opettajat pääsevät ansaitulle joululomalle. Suomi-koulun syyslukukausi huipentuu joulujuhliin, jotka tänä vuonna pidetään
sunnuntaina 13.12.
Tervetuloa mukaan!

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivätervehdys
ulkosuomalaisille yhteisöille 6.12.2008
Suomi on tänä päivänä osa yhä kansainvälisempää maailmaa; olemme jäsenenä Euroopan unionissa ja olemme aktiivisesti mukana kansainvälisissä järjestöissä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien toiminnassa. Myös talouselämämme ja järjestötoimintamme on
kansainvälistynyt globalisaation myötä.
Tämä näkyy lisääntyneenä liikkuvuutena. Suomesta mennään ja Suomeen tullaan työtehtäviin, opiskelemaan, eläkepäiviä viettämään. Ihmiset liikkuvat maasta toiseen jokaisessa elämänkaarensa vaiheessa.
Te, suomalaiset maailmalla, olette keskeisesti vaikuttamassa siihen, millainen kuva Suomesta muodostuu. Jokainen teistä tekee tärkeää työtä Suomen ja suomalaisuuden lähettiläinä. Te myös välitätte Suomeen ulkomailla saamianne vaikutteita ja rikastutatte
näin suomalaisuutta. Teidän tekemänne työ ja luomanne verkostot ovat korvaamattomia. Suomelle on tärkeää, että teidän ulkosuomalaisten siteet kotimaahan säilyvät.
Lämmin tervehdykseni Suomen 91. itsenäisyyspäivänä!
Tarja Halonen
Tasavallan presidentti

Joulupukki suosittelee
Suomikauppa on Joulupukin virallinen
verkkokauppa.
Tilaa 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.
www.suomikauppa.fi?a_aid=pksuomi
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SUOMI-KOULUN JOULUJUHLAT
TERVETULOA SUOMI-KOULUN JOULUJUHLIIN
LAUANTAINA 13.12.2008 KLO 17:00
Suomi-koulu toimii Kalamarian 4. peruskoulun tiloissa, osoitteessa Mitropolitou Kallidou
– Alexandrou Papagou (Apollon urheilukentän alapuolella)
Lisätietoja: e-maili thsuomi-koulu@suomi-seura.gr
Katso paikka kartalta painamalla tästä linkistä: http://maps.google.com/
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Jos aika menee vuoden vaihteen jälkeen yhtä nopeasti keväällä, meillä on kohta taas
kesä. Joten eiköhän pysähdytä hetkesi, ja
nautita joulusta perheidemme ja ystäviemme kanssa.
Toivotan teille kaikille oikein rauhallista joulua ja menestystä uudelle vuodelle 2009,
omasta ja seuran johtokunnan puolesta!

Marko Suomalainen
Puheenjohtaja

Seuran ja jäsenten toimintaa
Kuukausitapaaminen
Lokakuun kuukausitapaaminen pidettiin sunnuntaina 5.10 Olympion Cafe Bar Restaurant:ssa Thessalonikin keskustassa.
Marraskuun kuukausitapaamisen piti Rauni
Puurunen kotonaan. Rauni oli valmistanut
maukasta syötävää, ja ilta sujui rattoisasti
takkatulen ääressä, hyvän viinin ja
seurustelun lomassa.
Näytelmäkerho
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran näytelmäkerho kokoontui sunnuntaina 23.11 Outi Holopaisen luona jolloin näytelmäkerholaiset lukivat Eugene Ionescon näytelmän ”Oppitunti”.
Seuraavan kerran näytelmäkerho kokoontuu
sunnuntaina 14.12 klo. 18:00 Päivi Voutilaisen työpaikalla.
Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan näytelmäkerhon toimintaan!
Adventtijumalanpalvelus
Thessalonikissa pidettiin Adventtijumalanpalvelus keskiviikkona 3. joulukuuta 2008, klo
18:00, Vapaan Evankelisen kirkon tiloissa
Thermissä.
Adventtijumalanpalveluksen toimitti Rodoksen turistipappi Erkki Helander ja kanttorina
toimi Jarkko Lavaste.
Pikkujoulujuhlat
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran pikkujoulut
pidettiin sunnuntaina, 7. joulukuuta 2008,
Music Bar Don Quijote:ssa Thessalonikin
keskustassa. Tähän saakka oli aina ollut tapana järjestää pikkujoulut tavernassa. Tällä
kertaa ajattelimme kokeilla paikkaa, jossa
olisi mahdollisuus liikkua ympäriinsä ja siten
paremmin seurustella kaikkien kanssa.
Pikkujouluihin olivat vanhaan tapaan tervetulleita myös kreikkalaiset puolisot sekä
muut, jotka halusivat ottaa osaa meidän
suomalaisten juhlaan.
Osanotto jäi kuitenkin tänä vuonna pienehköksi, koska moni pikkujouluihin ilmoittanut
jättikin tulematta. Liekö syynä ollut kaupungilla riehuvat mielenosoittajat, sillä maassa
reagoitiin kiivaasti poliisin ammuttua 15-vuotiaan pojan, ja mellakoita oli Ateenassa ja
Thessalonikissa sekä muissakin Kreikan kaupungeissa. Niinpä poliisit olivat sulkeneet
monet kaupunkiin johtavista pääväylistä aikaisemmin illalla.
Paikka oli tunnelmallinen ja palvelu erittäin
ystävällistä ja ylitsevuotavaa. Taustalla soivat suomenkieliset joululaulut, ja seisova

pöytä suorastaan notkui ruokaa. Oli lohivoileipiä, kaviaaria, erilaisia leikkeleitä, salaattia, kanaa kermakastikkeessa, sianfileetä sienikastikkeessa ja vielä mitä: kotona tehtyjä
jauhelihapullia ja uuniperunoita! Kunniakonsuli Ioannis Kasazis tarjosi meille lopuksi jopa leivokset. Söimme niin paljon, kuin jaksoimme, mutta silti n. kolmasosa pöydän antimista jäi jäljelle! Siispä meitä pyydettiin
tulemaan seuraavana päivänä ”rääppijäisiin”.
Olihan sääli heittää niin paljon hyvää ruokaa
pois!
Loppuilta sujui viiniä lipitellen ja hauskasti
rupatellen. Viimeiset vieraat pistivät jopa
tanssiksi discomusiikin tahdittamina.
Kyllä meillä oli hauskaa!

Outi Holopainen

Varapuheenjohtaja
Suomi-koululaisten töitä
Viimeisen vuoden aikana Thessalonikin Suomi-koulussa on panostettu kirjoittamiseen,
sillä mitä tehdään kielioppi- ja oikeinkirjoitussääntöjen pänttäämisellä, ellei joskus
pääse kokeilemaan siipiään käytännössä?
Nuorisoryhmän tytöt sekä neljäsluokkalaiset
tutkivat suomalaisia runoja. Erityisesti oppilaita viehätti Kirsi Kunnaksen ja Kaija Pakkasen rytmikkäät ja hauskat runot. Heikki Sarmanto on säveltänyt Pakkasen runoja
upeiksi lauluiksi, ja niistä me opettelimme
varsinkin "Harakan joulupuuta". Runo innoitti nuoria valmistamaan humoristisen esityksen tämän vuoden koulun kuusijuhlaan! Tässä muutamia lasten "omia löydöksiä": kotitehtävänä oli poimia mieleinen runo annetusta kirjasta, kirjoittaa se ja mahdollisesti
myös kuvittaa.
Puutarhurin laulu
Jonna Asimoglou, 13-v.
Taimi kasvaa puuksi
eikä täysikuuksi.
Kukka kasva kukaksi
eikä villasukaksi.
Tilli kasvaa tilliksi
eikä rasvasilliksi.
Minä kasvan suureksi
enkä punajuureksi.
Lasihevonen jatkoi laulua
itsekseen:
Miksei kukaan keksi
kasvaa lasihevoseksi?

ihan

Uni
Elisa Vlahopoulou, 12-v.
Uni on piika pikkuinen,
voikukanhahtuva-hattuinen,
vyöllä siniset unikonkukat,
jalassa vihreät sammalsukat.
Kädessä on pähkinänkuorikoppa,
kopassa pieni sokeritoppa,
maitopullo ja mansikoita,
ja tyhjiä ruusunkiulukoita.
Sitten mansikkamaitoa noissa
pienissä ruusunkielukoissa
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hiljaa

unen piikanen lapsille kantaa,
jokaisen nukkujan maistaa antaa.
Newtonin omana
Elisabet Paraskevaidou, 15-v.
Putosi omena omenapuusta.
- Mikä kiihtyvyys! Mikä massa!
huusi omenamato omenassa.
- Mikä painovoima kaikilla, Mikä vetovoima
omenalla!
Sen kuuli suoraan madon suusta
muuan mies puun alla
ja omenan söi
ja sillä tiedolla maailman ällikällä löi!
Mietipä miksi
Matilda Bletsa, 10-v.
Miksi kukko on kopea?
Miksi jänis on nopea?
Miksi pääskynen laulaa?
Miksi kurjella kaula?
Miksi konnalla kuori?
Miksi norsu kuin vuori?
Miksi tiikeri lymyy?
Miksi apina hymyy?
Miksi kaikki on miksi?
Niin, mietipä miksi.
Neljäsluokka aloitti kouluvuoden "kertomuksen esikoululla" eli tehtävänä oli kirjoittaa
apukysymysten johdattelemana autoretkestä. Kaikki saivat jotakin aikaan: pojat saivat
luonnokset vihkoon valmiiksi, mutta vain
Matilda sai jutun myös paperille asti!
Autoretki
Matilda Bletsa, 10-v.
Tänä aamuna päätimme Helenan kanssa, että lähdemme matkalle. Päätimme myös, että
Kiki tulee mukaan.
Helena on minun paras ystävä. Hänellä on
vaaleat hiukset ja siniset silmät. Minun nimeni on Matilda. Minullakin on vaalea tukka,
mutta vihreät silmät. Kiki taas on jättikokoinen papukaija, joka on valkoinen, ja sillä on
keltaista siivissä, ja sillä on myös keltaisia
töyhtöjä päässä.
Aioimme matkustaa rannalle, ja halusimmekin lähteä aamulla niin, että pääsisimme sinne illalla, ja saisimme nähdä auringonlaskun.
Kuljimme pitkin pientä kreikkalaista kylää.
Auto tuli niin täyteen, että minä otin vain uimapukuni, koska halusin uida, ja nalleni,
koska ilman sitä en voinut nukkua. Helena
otti aivan samat tavarat aivan samojen
syiden takia. Kiki taas otti siemenpussinsa,
jos sen tulisi nälkä.
Ajoimme nopeasti ikkunat auki. Kiki innoissaan nokki ikkunalasia.
Kun meidät yllätti nälkä, me pysähdyimme
viereiseen ravintolaan syömään. Kun oltiin
syöty ja juotu, pysähdyttiin huoltoasemalle.
Sillä aikaa kun autoomme laitettiin bensaa,
me ostimme kaksi vesi pulloa ja palattiin autoon. Mutta kun olimme jo menossa, huomasimme, että bensatankin korkki oli unohtunut huoltoasemalle. Lähdimme nopeasti
takaisin huoltoasemalle. Kiki nokki koko ajan
siemenpussiaan kunnes saatiin korkki takaisin. Sitten lähdimme huoltoasemalta.
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Kun vihdoin pääsimme perille, niin ensimmäinen, joka oli ulkona, oli Kiki, joka oli jo
lentänyt ulos avoimesta ikkunasta. Kun
mekin pääsimme ulos, huomasimme että
rannalla ei ollut ketään muita paitsi me.
Pantiin uikkarit päälle ja hypättiin uimaan,
kunhan olimme antaneet puhtaan valkean
tyynyn Kikille. Kiki nukkui ja me pulikoimme
meressä pari tuntia.
Sitten meidän tuli nälkä, ja Kikikin oli jo herännyt. Annoimme vettä ja siemeniä Kikille,
ja söimme juustovoileipämme ja joimme appelsiinimehumme.
Sitten oli auringonlaskun aika. Aurinko hehkui aivan punaisena, meri oli kultainen ja taivas vaalean punainen. Uimme vielä vähän
aikaa ja sitten tuli pimeää.
Lähdimme kohti kotia, mutta emme jaksaneet ajaa sinne asti. Onneksi olin pakannut
teltan mukaan. Pysähdyimme yhdelle aivan
ihanalle apilaniitylle ja nukahdimme pehmeisiin makuupusseihimme, kunhan olimme
pystyttäneet telttamme.
Aamulla kävimme uimassa apilaniityllä olevassa järvessä, ja sitten menimme aamupalalle kahvilaan.
Sitten lähdimme iloisina kotiin.

Kun taputin hevosta, katsottiin toisiamme.
Seuraavana aamuna menin aikaisin salaa
talliin, avasin hevosen portin ja rupesin harjaamaan. Kun olin harjannut hevosen, lähdimme maastoon.
Ajattelin mikä voisi olla hyvä nimi sille, koska
hevonen oli vielä nuori, ja sillä ei ollut vielä
nimeä. Sen nimi voisi olla Spirit, koska se oli
nopea ja voimakas.
Kun äiti ja isi olivat heränneet, he huolestuivat minusta ja hevosesta.
Palasin talliin, harjasin Spiritin ja soitin vanhemmille, jotta he rauhoittuisivat.
Spiritistä oli minulle iloa moneksi vuodeksi ja
joka päivä rakastin sitä aina vain enemmän!

Viime kevään kuudes luokka sai helpohkoja
aiheita omiin kirjoitelmiin: "Tapahtuma, joka
sai minut iloiseksi" ja "Lemmikkini". Totta
on, että kaikkien on helpompi kirjoittaa omakohtaisesta, tutusta aiheesta. Tässä muutama näyte tuotoksista:

Pesukone on pyykkien eli vaatteiden ja muiden kodin tekstiilien pesemiseen tarkoitettu
kone. Pesukoneessa on rumpu, jossa pyykit
pyörivät veden ja pesuaineen sekoituksen
kanssa. Pesun jälkeen pyykit yleensä lingotaan ja ripustetaan kuivumaan.

Tapahtuma joka sai minut iloiseksi
Elisa Vlahopoulou, 12-v.

Historia

Sunnuntaiaamuna heräsin jännitykseen. Kello oli 5:00 ja nukutti, mutta en pystynyt nukkua enää. Mutta kuitenkin nukuin vielä 2
tuntia.
Kun heräsin, kaikki oli kiireisiä; äiti teki
ruokaa, isä teki hommia, ja siskoni siivosi
huonettani.
Äiti käski minun mennä markettiin ostamaan
jouluservettejä.
Joulukuusi olohuoneen nurkassa oli nätti ja
valoisa, niin myös koko koti, kun olimme
laittaneet kynttilöitä ja joulukoristeita.
Tänään meille on tulossa vieraita ja joulupukki. Vieraat olivat tulleet, ja yhtäkkiä joku
koputti ovea. Kukahan siellä on? Siellä oli
joulupukki! Hän kantoi 2 isoa säkkiä täynnä
lahjoja!
Joulupukki tuli peremmälle istumaan joulukuusen vieressä olevalle tuolille. Pakettien
päällä luki nimiä, ja me jaoimme niitä vieraille.
Kun joulupukki lähti, niin kaikki avasi lahjat.
Minulle oli tullut monta lahjaa. Kun avasin
viimeisen paketin, niin näin kännykän!!! Minä toivoin sitä joulupukilta, ja hän antoi sen
minulle! Kiitos joulupukki!!
Tapahtuma, joka sai minut iloiseksi
Jonna Asimoglou, 13-v.
Yhtenä lauantaina heräsin hevosen hirnuntaan. Avasin silmäni, ja katsoin ulos ikkunasta. Näin yhden upean pikimustan orin.
Juoksin heti ulos katsomaan minun uutta hevosta. Juostessani ajattelin, että minun unelmani vihdoin oli toteutunut.

Nuorisoryhmän tehtävänä oli lisäksi perehtyä
asiatekstin tekemiseen. Muisteltiin, millaisia
kiinnostavia laitteita ja koneita ollaan nähty
tai itse käytetty viime aikoina. Lisätietoa etsittiin Internetistä sekä haastattelemalla koneiden "takuukäyttäjiä": äitiä tai isää.
Tässä Elisabetin juttu pesukoneesta. Tiesitkö
sinä tämän kaiken?
Pesukone
Elisabet Paraskevaidou

Ennen pyykkikoneita pyykit pestiin käsin.
Pyykkejä liotettiin saaveissa ja liikuteltiin kepeillä tai hangattiin pyykkilautaa vasten.
Pyykkejä pestiin myös virtaavissa joissa ja
järvissä. Ennen rumpukonetta pyykit pestiin
pulsaattorikoneella. Siinä koneen sisäseinässä oleva pulsaattoriratas pyöritti säiliössä
olevaa vettä ja pyykkejä.
Pesuaineena on käytetty mm. lipeää. Saippuaa tehtiin kotioloissa teurastetun karjan
rasvoista.
Suomalaistapahtumia Kreikassa
The Rasmus Ateenassa
The Rasmus esiintyi 3 Mad Live in Athens by
VODAFONE CU -tapahtumassa tiistaina
28.10. Ateenassa Apostolou Pavlou - kävelykadulla Thisionin alueella.
Aki Rissanen Trio jazzaili
Aki Rissanen Trio jazzaili Ateenan Guru
bar/Jazz Upstairs klubilla 14.-15.11.
Aki Rissanen Trio - Aki Rissanen (piano),
Tero Tuovinen (basso) ja Ville Pynssi (rummut) – soittivat jazzia belgialaisen Robin
Verheyenin kera.
Trio perustettiin vuonna 2002, ja se on esiintynyt festivaaleilla Suomessa ja Ranskassa.
Trio esittää Rissasen sävellyksiä sekä valittuja kappaleita jazzin ja klassisen musiikin valikoimista. Trion debyyttialbumi on tarkoitus
julkaista vuoden 2009 helmi-maaliskuussa.
www.akirissanen.com
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Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
Liikkuva passinhakupiste
Suomen Ateenan suurlähetystö, on lausunnossaan, 12.11.2008 ulkoministeriölle puoltanut liikkuvan passinhakupisteen hankintaa
Kreikkaan.
”Ateenan suurlähetystö pitää liikkuvan passinhakupisteen käyttöönottoa erittäin sopivana ja tarpeellisena Kreikassa”, todettiin suurlähetystön lausunnossa.
Perusteluissa todettiin, että suurlähetystö ja
kunniakonsulaatit saavat jatkuvasti valituksia
suomalaiselta siirtokunnalta passihakemuksen jättämisen hankaluudesta.
Suurin osa Kreikassa asuvista n. 1600 suomalaisesta asuu saarilla tai Kreikan pohjoisosassa Thessalonikin alueella. Matkat pääkaupunkiin ovat kalliita ja aikaa matkustamiseen kuluu vähintäänkin kokonainen päivä usein yöpyminen on välttämätöntä. Matkat
vaativat myös poissaoloja työpaikalta sekä
kouluista.
”Suurlähetystöllä ei ole tiedossa mitään teknisiä, laillisia tai turvallisuuteen liittyviä esteitä järjestelmän käyttöönotolle” todettiin lausunnossa.
Suurlähetystöstä arvellaan, että järjestelmä
tulee käyttöön luultavasti vuoden 2009 lopulla.
Toimituksen lisäys:
Muun muassa Pohjois-Kreikan Suomi-Seura,
saatuaan tietää ko. mahdollisuudesta ulkosuomalaisparlamentin kautta, pyysi suurlähetystöä puoltamaan liikkuvan passinhakupisteen hankkimista Kreikkaan.
Virtual Finlandin joulusivut

(www.finland.gr)

Virtual Finlandin uudistetut joulusivut Christmas with Virtual Finland antavat monipuolisen kuvan joulunvietosta Suomessa.
Virtual Finlandin joulusivuilla voi tuttuun tapaan katsella kuvia, kuunnella musiikkia ja
lukea joulunvietosta Suomessa. Perinteiset
joulureseptit palautuvat mieliin Christmas
Recipes –osiossa; Kidzone Finland -kalenteri
virittää jouluvalmisteluihin.
Suurta suosiota viime vuonna nauttinut Kidzone Finland -joulukalenteri vie lukijat tutustumaan joulupukin ja tonttujen 24-päiväisiin
jouluvalmisteluihin.
Joulukalenterin tarina ja kuvitukset on otettu
graafikko Elina Warstan hurmaavasta lastenkirjasta ”Aattojen aatto”. Tarina päästää lukijat kurkistamaan joulun kulissien taakse:
miten joulupukki tonttuineen valmistautuu
jouluaaton lahjanjakoreissuun ympäri maailman?
Kidzonen joulukalenterin on tuottanut Lontoon suurlähetystö yhteistyössä Virtual Finlandin ja WSOY:n kanssa.
Jouluiloa löytyy Virtual Christmas - sivuilta
http://virtual.finland.fi/xmas/ ja joulukalenteri Kidzone Christmas Calender - sivuilta
http://www.kidzonefinland.org.uk/christmas/
flash_content/mainpage2.html.

3

Suurlähetystön ja Kreikan teollisuusliiton yhteinen kilpailukykyseminaari

Seuraava ulkosuomalaisparlamentin istunto
järjestetään Helsingissä 24 .- 25. toukokuuta
2010. www.usp.fi, www.suomi-seura.fi

Suomen suurlähetystö järjesti yhteistyössä
Kreikan teollisuusliiton kanssa 25.11.2008
kilpailukykyä koskevan seminaarin Ateenassa.
Suomi on ollut maiden kilpailukykyä mittaavissa tutkimuksissa kärkisijoilla viime vuosina, ja tämä on lisännyt kiinnostusta maamme elinkeinopolitiikkaa ja sen toimintamallia
kohtaan. Suomen vahvuuksia esiteltiin jo
kolmannen kerran yhteistyössä Kreikan teollisuusliiton kanssa Kreikan valtionhallinnon ja
yksityissektorin edustajille.
Suomalaista mallia esittelivät suurlähettiläs
Erkki Huittinen, ETLA:n toimitusjohtaja Sixten Korkman, TEKES:in varatoimitusjohtaja
Martti af Heurlin sekä Nokia Siemens Networks:in johtaja Lauri Kivinen.
Kreikkalaista näkökulmaa esittelivät Kreikan
teollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja D.
Daskalopoulos, Kreikan kehitysministeriön
varaministeri S. Kalafatis, kilpailukykyasioista
vastaava pääjohtaja E. Stavropoulos, Kreikan sisäministeriön hallinnollisesta kehittämisestä vastaava alivaltiosihteeri D. Andronopoulos sekä kaksi yritysjohtajaa (Titan ja Uni
Systems).

Opiskelemaan Suomeen!

(www.finland.gr)

Suurlähetystö kävi tilaisuuden aikana jo keskusteluja seuraavan seminaarin teemasta,
joksi teollisuusliiton taholta esitettiin koulutuskysymyksiä, erityisesti Kreikassa huonossa kantimissa olevaa ammattikoulutusta.
Suomi-Seura ja USP tiedottavat

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

USP:n puhemiehistö kokoontui syyskokoukseensa (Sutinat 11/08 - Suomi-Seuran jär-

jestötiedote)

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) puhemiehistö piti syyskokouksensa Helsingissä16. 17. lokakuuta 2008. Kokouksen pääaiheina
olivat passien myöntämiskäytäntö ulkomailla, tuen ulottaminen alle kolmevuotiaiden
opetukseen Suomi-kouluissa, suomalaisen
sosiaaliturvan vaikutus ulkosuomalaisiin sekä
maahanmuutto- ja kansalaisuusasiat.
Suomen valtion myöntämän tuen ulottamisesta alle kolmivuotiaiden opetukseen maailmalla toimivissa Suomi-kouluissa puhemiehistö keskusteli peruspalveluministeri Paula
Risikon kanssa.
Passin anomisen helpottamisesta ulkomailla
keskusteltiin sisäasiainministeriön poliisiosaston ja ulkoasiainministeriön edustajien kanssa. Tapaamisessa Kelan edustajien kanssa
saatiin tietoa ulkosuomalaisia koskevista sosiaaliturvakäytännöistä etenkin EU-alueella.
Yhteenveto kokouksesta on luettavissa ulkosuomalaisparlamentin internetsivuilta kohdasta ”Ajankohtaista”.
USP:n puhemiehistöön kuuluu seitsemän
maailman eri alueiden ulkosuomalaisia edustavaa varapuhemiestä sekä maailmalla asuvia suomenruotsalaisia edustava varapuhemies. USP:n puhemiehenä ja kokouksen puheenjohtajana toimii Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Pertti Paasio.
USP:n sihteeristönä toimii Suomi-Seura ry.

(Sutinat 11/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Yhteishakujen aikataulut Suomessa 2009
Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus:
Syksyllä 2009 alkavan koulutuksen yhteishaku 2.3.–20.3.2009.
Lisätietoja: www.haenyt.fi
Ammattikorkeakoulut:
Syksyllä 2009 alkavan vieraskielisen (englanninkielisen) koulutuksen yhteishaku 12.1. 13.2.2009.
Lisätietoja: www.admissions.fi
Syksyllä 2009 alkavan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen yhteishaku 23.3. 9.4.2009.
Lisätietoja: www.amkhaku.fi
Yliopistokoulutus
Syksyllä 2009 alkavan koulutuksen yhteishaku 2.2. - 30.4.2009 (joidenkin koulutusten
osalta hakuaika päättyy jo helmikuun lopussa).
Lisätietoja: www.yliopistohaku.fi.
Joissakin yliopistoissa järjestetään oma erillishaku hakijoille, jotka hakevat koulutukseen ulkomailla suoritetulla tutkinnolla (niin
sanotut kansainväliset hakijat). Erillishakujen
ajat vaihtelevat yliopistoittain. Esimerkiksi
Helsingin yliopistossa kansainvälisen hakijan
hakuaika alkaa 17.11.2008 ja päättyy
2.2.2009. (Huom! joidenkin kansainvälisten
maisteriohjelmien hakuaika saattaa päättyä
myöhemmin).
Kun haet yliopistoon, tutustu hyvissä ajoin
hakuohjeisiin sen tiedekunnan hakuoppaasta, johon sinua kiinnostava koulutus kuuluu.
Hakuoppaat löytyvät tiedekuntien kotisivuilta. Jokaisella yliopistolla on myös hakijapalvelu, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.yliopistohaku.fi (lisätietoja ja yhteystiedot).
Maahanmuutto voimistui lähes viidenneksellä (Sutinat 11/08 - Suomi-Seuran järjestötie-

dote)

Suomen vetovoima maahanmuuttomaana on
alkuvuonna lisääntynyt entisestään. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset ovat hakeneet oleskelulupaa Suomeen 17 prosenttia
vilkkaammin kuin viime vuonna. Tammi–elokuussa vireille tuli 16 235 hakemusta, kun
vuonna 2007 vastaavan ajankohdan luku oli
13 844.
Eniten, 26 prosentilla, lisääntyivät perhesiteen perusteella vireille tulleet hakemukset,
joita tuli kahdeksan kuukauden aikana 4 962
(2007: 3 924). Jo viime vuonna arvioitiin, että perheenjäsenten hakemukset lisääntyvät
erityisesti voimakkaan työperusteisen maahanmuuton seurauksena. Vuoden 2007 aikana työperusteinen maahanmuutto kasvoi ennätykselliset 63 prosenttia (2006: 3 895,
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2007: 6 333). Alkuvuonna 2008 kasvu jatkui
hieman maltillisempana yltäen 22 prosenttiin
(2007: 4 127, 2008: 5 023).
Perheen ja työn lisäksi Suomeen houkuttaa
myös opiskelu. Pitkälti kesäkaudelle keskittyvät opiskelijan oleskelulupahakemukset lisääntyivät tammi–elokuussa 18 prosentilla
edellisvuodesta (2007: 3 139, 2008: 3 699).
Eniten oleskelulupahakemuksia ovat panneet
vireille venäläiset (3 712), kiinalaiset (1 244)
ja intialaiset (1 103). Perhesidehakemuksissa
kärkimaat ovat Venäjä, Somalia ja Intia,
työntekijöissä Venäjä, Ukraina ja Kiina. Opiskelijan oleskelulupaa on haettu vilkkaimmin
Venäjältä, Kiinasta ja Nigeriasta.
Päätösmäärät on saatu pysymään samassa
tahdissa sisään tulevien hakemusten kanssa.
Maahanmuuttovirasto ratkaisi tammi–elokuussa 15 558 oleskelulupahakemusta, mikä
on noin 20 prosenttia edellisvuotta enemmän (2007: 13 019). Myönteisen päätöksen
sai hakijoista noin 90 prosenttia, 13 951
henkilöä. Opiskelijoista oleskelulupa myönnettiin jopa 97 prosentille, työntekijöistä 87
prosentille ja perheenjäsenistä 86 prosentille. Opiskelijoiden ja perheenjäsenten hakemuksiin tehtiin ratkaisut jopa edellisvuotta
nopeammin.
Tarkka analyysi tammi–elokuun oleskelulupa-asioista on luettavissa internetissä:
www.migri.fi > Tilastot > Oleskelulupa > Tilastoanalyysit oleskelulupa-asioista.
Monikulttuurisista perheistä kirja

(Sutinat 11/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Päivi Oksi-Walterin, Ritva Viertola-Cavallarin
ja Jonna Roosin kirjoittama teos Monikulttuurinen perhe kuvaa asiantuntevasti elämää
perheissä, joissa asuu eri kulttuurien edustajia. Kirja käsittelee monikulttuuristen avioliittojen ongelmakohtia, ilon aiheita sekä sitä,
millaista lapsen on kasvaa perheessä, joka
poikkeaa maan valtaväestöstä.
Kirjassa asiantuntijat kertovat, mitä tapahtuu sopeutumisprosessissa, millaisia monikulttuurisen avioliiton kehitysvaiheet ovat ja
kuinka konfliktitilanteista ja kasvuvaiheista
voi selviytyä. Teoksessa on myös tiivis tietopaketti niille, jotka ovat menossa toisen kulttuurin edustajan kanssa avioliittoon.
Kirjan kirjoittajilla on ammatillisen asiantuntevuuden lisäksi omakohtaista kokemusta
avioliitosta toisen kulttuurin edustajan kanssa.
Kustannus Oy Arkin julkaisema Monikulttuurinen perhe -kirja ilmestyy tammikuun lopussa. Sitä voi tilata ennakkoon hintaan 25 euroa (normaalihinta on 27,90 euroa) osoitteesta www.kustannusarkki.fi.
Suomen kielioppi on nyt internetissä

(Sutinat 11/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus
tarjoaa suomen kieliopista ilmaisen verkkoversion. Verkkokielioppi sisältää kieliopin, siinä käytetyn termistön ja tiedonhakua helpottavia toimintoja.
1700-sivuinen Iso suomen kielioppi ilmestyi
painettuna versiona vuonna 2004 ja herätti
ilmestymisensä aikaan keskustelua lähesty-
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mistapansa ansiosta. Opus ei pyri muuttamaan normeja tai antamaan ohjeita, vaan
ottaa myös arkisen puhutun kielen huomioon.
Kielioppi on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille, opettajille ja muille kielen ammattilaisille.
http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

POLITIIKKA

Valittajia on 15. Ryhmävalitusta avustaa
mm. kansalaisten sähköisiä oikeuksia ajava
Effi-järjestö.
Valittajien oikeusasiamies Mikko Välimäki pitää todennäköisenä, että vaalit joudutaan
uusimaan.
Hallinto-oikeus ottaa kantaa ryhmävalituksiin
kiireellisessä menettelyssä. Valitus sähköisestä äänestämisestä ei välttämättä jää ainoaksi, sillä kuntavaalien valitusaika jatkuu
vielä esimerkiksi Vihdissä ja Karkkilassa.

Yli miljoona äänesti ennakkoon

Katainen Euroopan paras

Kunnallisvaalien ennakkoäänestyksessä annettiin alustavien tietojen mukaan 1.012.656
ääntä, joten ennakkoon äänesti 24,2 prosenttia äänioikeutetuista. Ennakkoon äänestäneiden luvut tarkentuvat vielä lähipäivien
aikana. Vuonna 2004 kunnallisvaaleissa äänesti ennakkoon noin 22,9 prosenttia äänioikeutetuista.

Suomen valtiovarainministeri Jyrki Katainen
(kok) on Euroopan paras valtiovaraiministeri,
mikäli talouslehti Financial Times (FT) saisi
tämän päättää. Katainen sai tänään FT:ssä
roppakaupalla mainetta ja kunniaa.
FT teki vertailun 19 eurooppalaisen valtion
ministerien välillä. Lehti arvioi ministerien taloudellisia ja poliittisia kykyjä ja laittoi heidät
järjestykseen.
Katainen sijoittui neljänneksi sekä talous- että politiikkakategoriassa ja kolmanneksi talouden vakautta arvioivassa osuudessa. Kokonaisarvosanaltaan hän oli silti ministereistä paras.
– Vaikka Suomi on pieni, se on harvinaisuus
Euroopan maiden joukossa – taloudellisesti
vakaa ja sen talouden odotetaan olevan ensi
vuonnakin ylijäämäinen, FT hehkutti.
Listan kakkosena oli Saksan Peer Steinbruck
ja kolmosena Luxemburgin Jean-Claude
Juncker.

Uutiskatsaus

(Oikeusministeriö 22.10.2008)

Yli 6 000 kuntavaaliääntä ulkomailta

(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2008)
Kuntavaalien ennakkoäänestyksessä annettiin ulkomailla 6 421 ääntä, mikä on runsaat
1 300 ääntä enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa.
Äänistä runsaat 200 annettiin laivoilla ja loput Suomen edustustojen äänestyspisteissä.
Vilkkainta äänestys oli Espanjassa. Fuengirolassa äänesti noin 800 henkilöä ja Torreviejassa yli 200. Brysselissä annettiin noin 330
ääntä.
Kuntavaaleissa saavat äänestää ne ulkomailla oleskelevat, joilla on kotipaikka Suomessa.
Sähköinen äänestys sujunut ilman ongelmia

(Helsingin Sanomat 26.10.2008)

Sähköinen äänestys on päivän aikana sujunut ilman ongelmia. Etelä-Suomessa riehunut syysmyrsky ei ennakkopeloista huolimatta katkonut sähköjä äänestyspaikoilla Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä, missä sähköistä äänestystä kokeiltiin.
Sähköisen äänestämisen valitsi ennakkoäänestyksessä noin joka toinen äänestäjä, ja
todennäköisesti näin tapahtuu myös tänään
varsinaisena vaalipäivänä.
Sähköisen äänestyksen ongelmista ryhmävalitus (Suomen Sillan Uutisviiikko 44/2008)
Ryhmävalitus sähköisen äänestyksen ongelmista on jätetty Helsingin hallinto-oikeuteen.
Lokakuun kuntavaaleissa Kauniaisissa, Vihdissä ja Karkkilassa yhteensä yli 230 ääntä
jäi kirjautumatta sähköisen äänestyksen kokeilussa.
Ryhmävalituksessa vaaditaan vaalien mitätöimistä Vihdissä, Karkkilassa ja Kauniaisissa.
Hallinto-oikeudelle esitetään myös, että sähköinen äänestysjärjestelmä todettaisiin lain
vastaiseksi.
Käytettävyysongelmien lisäksi on raportoitu
järjestelmän toimintaongelmista, kuten äänestyskoneen jumiutumisesta.

(Kauppalehti 18.11.2008)

Condoleezza Rice saapuu Suomeen

(Taloussanomat 13.11.2008)

Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Rice
osallistuu Helsingissä joulukuussa pidettävään Etyjin ulkoministerikokoukseen.
Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Rice
on vahvistanut puhelimitse ulkoministeri
Alexander Stubbille osallistuvansa Helsingissä järjestettävään Etyj-kokoukseen, kertoo
YLE Uutiset.
Kolmen viikon kuluttua pidettävästä kokouksesta on tulossa harvinaisen korkean tason
tapaaminen, sillä paikalle saapuvat myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Britannian ulkoministeri David Miliband.
Kaiken kaikkiaan kokoukseen tulevat yli 40
maan ulkoministerit. Kokouksen asialistalla
on esimerkiksi Georgian tilanne ja Euroopan
turvallisuusrakenne.
Alexander Stubb lupasi vieraillessaan taannoin Yhdysvalloissa järjestää Ricelle liput
jääkiekko-otteluun, jos tämä saapuu Suomeen. Stubb vitsaili Helsingin Sanomissa järjestävänsä SM-liigan jääkiekkomatsin, jos
sellaista ei muuten sattuisi olemaan tarjolla.
Kokoomus, perussuomalaiset ja vihreät vaalien voittajat

(Helsingin Sanomat 27.10.2008)

Kokoomus selvisi kuntavaaleissa koko maan
suurimmaksi puolueeksi. Puolue keräsi 23,4
prosenttia äänistä.
Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen
sanoi Ylen haastattelussa uskovansa, että
puolueen ”rehellinen puhe upposi kansaan”.
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Kokoomus on nyt ensimmäistä kertaa kuntavaalien suurin puolue.
Suurin vaalivoittaja oli kuitenkin ylivoimaisesti perussuomalaiset, jonka kannatus kasvoi 4,5 prosenttiyksikköä. Puolue saalisti puheenjohtajansa Timo Soinin johdolla yhteensä 5,4 prosenttia annetuista äänistä.
Vaalivoittajiin lukeutui myös vihreät, joka
nousi vasemmistoliiton ohi maan neljänneksi
suurimmaksi puolueeksi. Vihreiden osuus äänipotista oli 8,9 prosenttia. Vasemmistoliitto
jäi taakse 0,1 prosenttiyksikön erolla.
Vaalien suurimmat häviäjät olivat viime kuntavaalien suurimmat puolueet Sdp ja keskusta. Molempien kannatus putosi neljän vuoden takaisista kuntavaaleista lähes kolmella
prosenttiyksiköllä. Keskustan kannatus putosi myös viimevuotisista eduskuntavaaleista
kolmella prosenttiyksiköllä. Sdp:n kannatus
sen sijaan pysyi samalla tasolla kuin eduskuntavaaleissa. Sdp:n kesällä valittu puheenjohtaja Jutta Urpilainen kuvailikin ensimmäisten vaaliensa tulosta Ylen haastattelussa torjuntavoitoksi.
Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Matti
Vanhanen näki vaalitappion takana raskaan
valtuustokauden. Vanhanen ei halunnut vielä
Ylen haastattelussa illalla pohtia asemaansa
puheenjohtajana.
Pienemmistä puolueista Rkp ja kristillisdemokraatit jäivät nyt rakettimaisesti nousseen
perussuomalaisten taakse.
Äänestysaktiivisuus nousi hieman viime kuntavaaleista. Yhteensä äänioikeutetuista kävi
uurnilla 61,2 prosenttia, kun vuonna 2004
äänensä antoi vain 58,6 prosenttia äänioikeutetuista.
Turkin suurlähetystö yritettiin sytyttää tuleen

(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2008)

Turkin suurlähetystö Helsingissä yritettiin sytyttää viime tiistaina aamuyöllä tuleen. Palon
havaitsi Kaivopuiston lähetystöaluetta vartioiva poliisipartio. Helsingin poliisin mukaan
lähetystön oveen oli ilmeisesti heitetty palavaa nestettä sisältänyt pullo tai pulloja.
Yksi lähetystön henkilökuntaan kuuluva henkilö hengitti savua, mutta kukaan ei loukkaantunut vakavammin palossa. Tuli ei
päässyt leviämään lähetystön ovea laajemmalle ulko-oven panssarilasin ansiosta.
Turkin lähetystön edustalla järjestettiin edellisenä päivänä kurdien mielenosoitus, johon
osallistui parisataa ihmistä. Helsingin poliisi
on pidättänyt viisi nuorta miestä, iskusta
epäiltyinä.
Turkin suurlähetystö epäili kurdijärjestö
PKK:n olevan polttoyrityksen taustalla.
Lehdistötiedotteessaan suurlähetystö tuomitsee teon ja uskoo sen taustalta löytyvän poliittisia motiiveja.
Turkin pääkonsulinvirasto joutui samanlaisen
iskun kohteeksi kaksi päivää aiemmin Itävallan Salzburgissa.
Lähetystöön kohdistunut isku on Suomessa
hyvin poikkeuksellinen. Varsinaisia ulkomaalaisia kohtaan tehtyjä poliittisia terroristi-iskuja ei Suomessa ole ollut. Yksityisiä mielenilmauksia ja tuhotöitä ravintoloihin on tapahtunut, ja niillä on ollut rasistinen tausta.
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EUROOPAN UNIONI

Ympäristörikokset rangaistaviksi koko EU:n
alueella (Finfood 24.10.2008)

Rajat ylittävien velkojen perintä helpottuu
EU-maiden välillä

EU velvoittaa jäsenvaltiot säätämään rangaistaviksi vakavat ympäristöä turmelevat tai
pilaavat teot, kun ne on tehty tahallaan tai
törkeästä huolimattomuudesta. EU:n oikeusja sisäasiainneuvosto hyväksyi ympäristörikosdirektiivin perjantaina. Suomessa direktiivissä mainitut teot on jo pääosin säädetty
rangaistaviksi.
Rangaistaviksi säädettävät teot koskevat
päästöjä, säteilyä, vaarallisten laitosten toimintaa, jätteitä, suojeltuja luonnonvaraisia
eläin- ja kasvilajeja ja niiden kauppaa sekä
suojeltavia elinympäristöjä. Rangaistusten
laji ja taso jää kuitenkin jäsenvaltioiden säädettäväksi. Direktiivin säännökset ovat vähimmäisvelvoitteita, jotka eivät estä jäsenvaltioita toteuttamasta tiukempia toimenpiteitä kansallisesti.
Direktiivi edistää ympäristönsuojelua erityisesti sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa rikoksia ja rangaistusvastuuta koskevat säännökset eivät nykyisellään ole kattavia. Jäsenmaiden on saatettava lainsäädäntönsä yhdenmukaiseksi direktiivin kanssa kahden vuoden
kuluessa.
EU-oikeuden näkökulmasta merkittävää on,
että kyseessä on ensimmäinen Euroopan
parlamentin ja EU:n neuvoston yhteispäätösmenettelyssä hyväksymä direktiivi rikosoikeuden alalla.

(europa.eu.int)

(Oikeusministeriön tiedote 2.10.2008)

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä
ja vähäisiä vaatimuksia koskevilla EU-asetuksilla on luotu kaksi uutta oikeudenkäyntimenettelyä, jotka helpottavat rajat ylittävien
velkojen perintää. Hallituksen esittämissä
kahdessa uudessa laissa annettaisiin EU-asetuksia täydentävät kansalliset säännökset.
Uusissa menettelyissä vireille pantujen asioiden käsittely keskitettäisiin Helsingin käräjäoikeuteen.
Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen
sisällöstä torstaina 9. lokakuuta. Tasavallan
presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.
Eurooppalainen maksamismääräysmenettely
on menettely, jonka avulla velkojat voivat oikeusteitse nopeasti ja yksinkertaisesti periä
erääntyneitä kaikensuuruisia maksuja toisesta EU-valtiosta. Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavalla menettelyllä puolestaan helpotetaan pieniä, korkeintaan 2000 euron arvoisia
vaatimuksia koskevia oikeudenkäyntejä. Molemmissa menettelyissä vaatimukset voi tehdä vakiolomakkeella.
Asetuksissa on myös säännökset maksamismääräyksen ja vähäistä vaatimusta koskevan tuomion täytäntöönpanosta toisessa jäsenvaltiossa.
Menettelyjä sovelletaan vain rajat ylittäviin
asioihin ja ne ovat rinnakkaisia jäsenvaltioiden omille velkomisjärjestelmille. Hallituksen
arvion mukaan ei ole oletettavaa, että Suomessa käsiteltävien rajat ylittävien riita-asioiden kokonaismäärä asetusten voimaantulon
myötä merkittävästi lisääntyisi.
Maksamismääräysmenettelyasetusta sovelletaan 12. joulukuuta 2008 lukien ja vähäisiä
vaatimuksia koskevaa asetusta 1. tammikuuta 2009 lukien.
Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 12. joulukuuta 2008.
EU: Nyt tuli loppu veronkierrolle

(Taloussanomat 13.11.2008)

Euroopan unionin komissio haluaa estää veronkierron, jota sijoittajat harrastavat tiukan
pankkisalaisuuden turvin.
Esityksen taustalla on Liechtensteinin pankkeihin verottajan ulottumattomiin talletetut
varat, jotka nostivat taannoin suurta kohua
Saksassa.
EU:n verokomissaari Laszlo Kovacs sanoi
torstaina, että tällä hetkellä yksityisten kansalaisten on suhteellisen helppoa kiertää verolakeja. Hänen mukaansa unionin verodirektiiviä on syytä laajentaa.
Veronkierto tapahtuu käyttämällä apuna
Liechtensteiniin tai muihin tiukan pankkisalaisuuden maihin rekisteröityjä säätiöitä. EUmaiden kansalaiset ovat siirtäneet korkotulojaan perustamiinsa säätiöihin, joista he ovat
voineet nostaa rahat verotta.
Komissio ehdottaa, että EU-maassa sijaitsevan pankin on on pidätettävä veroa säätiöihin siirrettävistä koroista, jos se tietää säätiön edunsaajan olevan EU-maan asukas.

Jättisuosio jumiutti EU:n digitaalikirjaston

(Helsingin Sanomat 21.141.2008)

EU:n torstaina avattu digitaalinen internetkirjasto Europeana jumiutui heti alkuunsa
odotettua suuremman yleisönsuosion vuoksi.
Multimediakirjaston sivuilla kävi heti toiminnan alkajaisiksi noin kymmenen miljoonaa
kävijää tunnissa. Kävijämäärä ylitti roimasti
Europeanan kapasiteetin, sillä kirjaston tietojärjestelmä pystyy käsittelemään vain noin
viisi miljoonaa kävijää tunnissa.
Perjantaina iltapäivällä digitaalikirjasto ilmoitti etusivullaan pyrkivänsä avaamaan palvelun mahdollisimman pian parannettuna
versiona.
EU-komission rahoittamassa multimediakirjastossa on nettikäyttäjien nähtävillä yli kaksi
miljoonaa kirjaa, valokuvaa, äänitettä, maalausta ja arkistodokumenttia unionimaiden
kansalliskirjastojen ja kulttuurilaitosten kokoelmista.
Kokoelmista löytyy muun muassa Baudelairen, Beethovenin, Danten ja Vermeerin
kaltaisten suurten eurooppalaistaiteilijoiden
teoksia. Suomesta mukana on muun muassa
Sibeliusta käsittelevää materiaalia.
Digitaalisen kirjaston kokoelmia kartutetaan
jatkuvasti, ja vuoden 2010 loppuun mennessä kirjastosta pitäisi löytyä jo kymmenen miljoonaa nimikettä.
TALOUSUUTISET
Työntekijöiden rekrytointiin ulkomailta esitetään uusia joustavia keinoja

(Sisäasiainministeriön tiedote 9.10.2008)

Sisäasiainministeriön työvoiman maahanmuuton edistämistä selvittänyt poikkihallin-
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nollinen hanke esittää uusia joustavia käytäntöjä työntekijöiden rekrytoimiseksi ulkomailta. Hankkeen loppuraportti luovutettiin
torstaina 9.10. maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsille.
Hanketyöryhmä on laatinut suositukset, jotka koskevat julkishallinnon tehtäviä työvoiman maahanmuutossa Suomessa ja ulkomailla, tiedottamista, EU-rahoitteisia ohjelmia, sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön
rekrytointia, lähtömaissa järjestettävää valmennusta ja kielenopetusta, maahanmuuttajien opastusjärjestelmää ja ulkomaalaisten
tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen edistämistä.
Työryhmä ei suosittele kahdenvälisten yhteistyösopimusten tekemistä lähtömaiden
kanssa, koska se ei ole tarpeeksi joustava
järjestelmä.
Suomen edustustojen rekrytointiosaamista
tulisi vahvistaa.
Suomen kannalta merkittävät ulkomaisen
työvoiman lähtömaat ovat edelleenkin EUmaat, lähialueista Venäjä ja Ukraina sekä
Kaakkois-Aasian väkirikkaat maat. EU-alueella jo toimivan Eures-verkoston käyttöä tulisi
tehostaa mm. kouluttamalla lisää neuvojia.
Myös tiedotus-, koulutus- ja liikkuvuusyhteistyötä Luoteis-Venäjän kanssa tulisi kehittää.
Suomen Kaakkois-Aasian maissa olevien
edustustojen rekrytointiosaamista tulisi vahvistaa esimerkiksi palkkaamalla määräaikainen koordinaattori neuvomaan suomalaisia
työnantajia ja muuttoa suunnittelevia työntekijöitä. Siten edustustot voisivat paremmin
tukea kohdennettua rekrytointia sekä ennalta estää henkilöiden taloudellista hyväksikäyttöä lähtömaassa ja päätymistä jopa ihmiskaupan uhriksi. Kokeilu voitaisiin aloittaa
Suomen Vietnamin edustustossa.
Työryhmän mukaan julkishallinnon tulisi välittää selkeää ja ymmärrettävää tietoa suomalaisesta työelämästä sekä muuttoa suunnitteleville ulkomaalaisille että työnantajille.
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön
rekrytointia työryhmä käsitteli erikseen. Ensisijaisesti suomalaisia terveydenhuollon ammattilaisia pitäisi pyrkiä saamaan ulkomailta
takaisin Suomeen. Terveydenhuollon henkilöstön rekrytoinnille pitäisi laatia omat toimenpide-ehdotukset, jotka koskevat pätevöittämistä ja kielitaitovaatimuksia.
Kuntien ja työnantajien välistä yhteistyötä
on tehostettava
Työryhmä suosittaa, että työnantajien tulisi
riittävän ajoissa aloittaa neuvottelut kuntien,
työ- ja elinkeinohallinnon ja muiden maahanmuuttajien palveluista vastaavien kanssa
ulkomaille suuntautuvasta rekrytoinnista.
Näin voidaan paremmin varautua palvelujen
järjestämiseen.
Vastuu lähtömaassa tapahtuvasta valmennuksesta ja kielenopetuksesta kuuluu työryhmän mukaan pääasiassa työnantajalle.
Kuntien, oppilaitosten ja muiden viranomaisten tulisi tehdä suunnitelma, miten alueelle
muuttavien kielenopetus ja muu mahdollinen
täydennyskoulutus järjestetään.
Työryhmässä on ollut edustettuina sisäasiainministeriön lisäksi ulkoasiainministeriö,
opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö. Työryhmä on järjestänyt
myös asiantuntijakuulemisia. Työryhmän pu-
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heenjohtajana on toiminut hallitusneuvos
Eero Koskenniemi.
Hankkeen loppuraportti "Työvoiman maahanmuuton edistämisen yhteistyömuodot
lähtömaiden kanssa" löytyy osoitteesta
www.intermin.fi/julkaisu/312008
Työntekijät taipuivat pyhäkaupan vapautukseen (Taloussanomat 13.11.2008)
Palvelualojen ammattiliiton PAMin edustajisto näytti vihreää valoa sunnuntai- ja yökaupan vapauttamiselle. Tämä tietää sitä, että
aukioloaikojen pidentäminen toteutuu.
Suomen Kaupan Liitto ja PAM sopivat torstaina alustavasti, että kaupat saisivat olla
auki sunnuntaisin ympäri vuoden. Lisäksi alle
400 neliön kaupat saisivat olla auki vaikka
ympäri vuorokauden.
PAMin edustajisto antoi illansuussa liitolle luvan jatkaa neuvotteluja. Tämä tietää sitä,
että alustava sopimus toteutuu. Alustavan
sopimuksen yksityiskohdat voivat tosin vielä
muuttua.
Lopullisesti asian ratkaisevat liittojen hallitukset, eli PAMin edustajisto ei enää käsittele tilannetta.
Uudenkaupungin autotehtaalle uusi tuotantosopimus

(Helsingin Sanomat 15.17 ja 13.11.2008)

Uudenkaupungin autotehdas aloittaa yhdysvaltalaisten Fisker-autojen valmistuksen. Asiasta kertovat Arvopaperi-lehden verkkosivut.
Valmet Automotive ja Fisker Automotive
ovat allekirjoittaneet sopimuksen Fisker Karma -hybridiautojen valmistuksesta Suomessa.
Fisker Karma on neliovinen sähköverkosta
ladattava urheilullinen hybridi, joka esiteltiin
yleisölle ensimmäisen kerran tammikuussa
2008. Ensimmäiset autot toimitetaan Pohjois-Amerikkaan vuoden 2009 viimeisellä
neljänneksellä. Toimitukset Eurooppaan on
tarkoitus aloittaa vuonna 2010.
Vuosituotannoksi on suunniteltu 15 000 autoa. Uudenkaupungin autotehtaalle rakennetaan Fiskerin tuotantoa varten uusi korinvalmistuslinja.
"Yhteistyö Fisker Automotiven kanssa merkitsee suunnitellulla täydellä tuotantotahdilla
työtä noin viidellesadalle autonrakentajalle",
sanoo toimitusjohtaja Ilpo Korhonen.
Nokia on Suomen arvokkain ja taitavin brändi (IT-viikko 10.10.2008)
Nokia omistaa Suomen ylivoimaisesti arvokkaimman brändin. Brand Finance arvioi sen
arvoksi 24,5 miljardia euroa. Seuraavaksi
suomalaiset arvokkaimmat yritysbrändit ovat
Kesko ja Fortum.
Arvokkaimpien brändien omistajat ovat myös
nostaneet brändinsä keskeiseen asemaan liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa.
Torstaina julkistettiin Helsingissä tutkimus,
jossa on kartoitettu Helsinkiin pörssiin listattujen yhtiöiden brändien euromääräistä arvoa sekä brändijohtamisen tilaa yritysten sisällä. Tutkimuksen toteutti alansa johtava
brittiyhtiö Brand Finance yhdessä suomalaisen BrandWorxxin kanssa.

Tutkimukseen osallistui lähes sata pörssiyhtiöitä ja vastaajina oli yritysten ylintä liiketoiminta- ja talousjohtoa.
Nokian ykköstila oli selkeä paitsi brändin euromääräisellä arvolla mitaten myös siinä,
kuinka saumattomasti brändijohtaminen on
valjastettu osaksi koko liiketoiminnan suunnittelua.
Kakkoseksi sijoittuneen, Pohjoismaihin, Venäjälle ja Baltiaan levittäytyneen Keskon
brändi arvotetaan tutkimuksessa 1,7 miljardiksi. Kolmanneksi nousseen ja ympäristövastuuta näkyvästi esillä pitäneen energiayhtiö Fortumin brändi on puolestaan 1,4 miljardin arvoinen.
Toimintojaan uusille urille luotsaava UPM on
neljännellä tilallaan metsäyhtiöiden selkeä
ykkönen. Tutkimus arvioi UPM:n brändin arvoksi runsaat 1,3 miljardia euroa. Viidenneksi tulleen arvo on (1.1 miljardia euroa) Neste
Oil uskoo tulevaisuuden valttinsa olevan
puolestaan rohkeat panostukset biopolttoaineisiin.
Kymmenen arvokkaimman pörssibrändin
joukkoon nousivat edellä mainittujen lisäksi
Sanoma, Amer Sports, Sampo, Cargotec ja
Nasdaq Omx Group.
Marimekko sopi Dolce & Gabbanan kanssa

(Taloussanomat 14.10.2008)

Marimekko on sopinut riitansa Unikko-tavaramerkistä Dolce & Gabbanan kanssa.
Osapuolet ovat Marimekon mukaan allekirjoittaneet tänään sovintosopimuksen ja vetävät pois kaikki asiaan liittyvät oikeusprosessit. Näihin kuuluu myös Dolce & Gabbanan
jättämä hakemus Marimekon rekisteröimän
Unikko-kuviomerkin mitätöimiseksi.
Osapuolet ovat sopineet myös Marimekolle
maksettavasta korvauksesta. Marimekon
mukaan sovinnolla ei ole vaikutusta yhtiön
loppuvuoden näkymiin.
Sopimuksen yksityiskohdat ovat salaiset, joten Marimekon toimitusjohtaja Mika Ihamuotila ei voi tarkemmin kommentoida sopimuksen sisältöä eikä korvaussummaa.
Hän myöntää kuitenkin, ettei kyse ole "astronomisesta summasta".
– Voin vain sanoa, että olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen, sekä palkkioon että sopimuksen yksityiskohtiin.
Jatkaako Dolce & Gabbana edelleen Unikkoa
muistuttavan kuosin käyttöä?
– Olen tyytyväinen sopimukseen, tältäkin
osin, Ihamuotila muotoilee.
Lopputulos oli Ihamuotilan mukaan periaatteellisesti tärkeä.
– Tämä toimii ennakkotapauksena Marimekolle. Voimme osoittaa, että pystymme globaalisti suojelemaan meidän muotoiluamme.
Ihamuotila pitää tapausta myös brändin rakentamisena.
– Olemme osoittaneet muille tämän alan toimijoille, että Marimekko toimii, jos meidän
oikeuksiamme loukataan.
Hän uskoo, että tästä on hyötyä myös muille
design-yrityksille Suomessa.
– On helpompaa suojella teknologisia patentteja. Suomessa ei ole ehkä oltu perinteisesti valmiita puolustamaan muotoiluoikeuksia.
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Unikkokuosi päätyi luvatta myös Victoria's
Secretin mallistoon

(Helsingin Sanomat 15.10.2008)

Myös toinen kansainvälinen muotiyritys käyttää luvatta Marimekon unikkokuosia. Amerikkalainen Victoria's Secret mainostaa paraikaa verkkosivullaan esimerkiksi toppia ja hametta, joiden kankaan kuosi muistuttaa suomalaista esikuvaansa. Kuosia jopa nimitetään unikoksi.
Marimekko ilmoitti eilen sopineensa kiistan
Unikko-kuosin käytöstä italialaisen muotitalon Dolce&Gabbanan kanssa.
Marimekon tiedotuspäällikkö Marja Kokeela
ei halua kommentoida vielä nyt ilmitullutta
tapausta. Korkeelan mukaan vastaavissa tapauksissa asiasta otetaan yleensä yhteyttä
tuotteen valmistajaan, minkä jälkeen tuote
poistuu markkinoilta.
"Tämä on normaalia yrityksille. Suojataan,
valvotaan ja reagoidaan", Korkeela sanoo.
Ruuan arvonlisäveron alennus läpi eduskunnassa (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2008)
Eduskunta on hyväksynyt ruuan arvonlisäveron alentamista merkitsevän lain sisällön.
Ruuan arvonlisävero alenee lokakuun 2009
alusta 17 prosentista 12 prosenttiin.
Eduskunta hyväksyi myös sairausvakuutuslain muutoksen, joka korottaa pienimmän
sairauspäivärahan työmarkkinatuen tasolle
vajaaseen 22 euroon. Uudistus tulee voimaan vuodenvaihteessa. Eduskunta hylkäsi
äänestyksessä vasemmistoliiton vastalauseen, jossa esitettiin päivärahan nostamista
kansaneläkkeen tasolle ja sitomista indeksiin.
Ulkomaiset sijoittajat pakenivat Helsingistä

(Taloussanomat 11.11.2008)

Ulkomaalaisomistus on monessa suomalaisyhtiössä painunut syksyn mittaan jyrkkään
laskuun, kun vikkelä kansainvälinen sijoitusraha on kaikonnut niin sanottujen reunamaiden pienistä pörsseistä. Pääomaa on vetäytynyt suurempien pörssien vilkkaimmin vaihdettuihin osakkeisiin ja valtioiden lyhytaikaisiin velkakirjoihin.
Ulkomaalaisten myynnit ovat osaltaan voimistaneet suomalaisosakkeiden kurssilaskua.
Tämä kertonee siitä, että osakkeita myyneiden ulkomaalaisten myyntihalu on ollut voimakkaampaa kuin ostajiksi jääneiden suomalaisten halu ostaa samoja osakkeita.
Joissakin Helsingin pörssin suosikkiyhtiöissä
ulkomaisten sijoittajien omistusosuus on laskenut vuoden alusta jopa yli 20 prosenttiyksikköä. Muutamissa yhtiöissä ulkomaalaisomistuksen jyrkin lasku on toteutunut syksyllä, jolloin myös osakkeiden kurssilasku on
jyrkentynyt.
Suomalaisyhtiöiden omistustietoja ylläpitävän Arvopaperikeskuksen mukaan ulkomaalaisomistus on supistunut syksyn kuluessa
voimakkaasti esimerkiksi Outokummussa ja
Outotecissä. Kummassakin yhtiössä ulkomaisten osakkaiden omistusosuus pieneni
heinä-lokakuussa yli 20 prosenttiyksikköä.
Outokummussa ulkomaalaiset ryhtyivät toden teolla myymään osaketta vasta syksyllä,
kun alkuvuonna he jopa kasvattivat omistus-
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taan. Outotecissa myynnit ovat jatkuneet
koko vuoden, joskin suurin pudotus tapahtui
tässäkin yhtiössä vasta syksyllä.
Ulkomaalaiset omistivat suurimmillaan lähes
puolet Outokummun osakkeista, kun lokakuun lopussa omistusosuutta oli jäljellä enää
35 prosenttia. Yhtiön osakekurssi on vuoden
alusta pudonnut noin 65 prosenttia.
Outotecissa ulkomaalaiset omistivat vuoden
alussa hetkellisesti jopa yli 85 prosenttia kaikista osakkeista, mutta lokakuun lopussa
enää 63 prosenttia. Osakekurssi on vuoden
alusta laskenut 71 prosenttia.
Syksyn suuriin putoajiin kuuluvat myös YIT
ja Rautaruukki, joissa ulkomaalaisten omistusosuus on heinä-lokakuussa laskenut yli 15
prosenttia kummassakin. Myös näiden osakekurssi on laskenut raskaasti, vuoden alusta Rautaruukin kurssi on pudonnut 58 prosenttia ja YIT:n peräti 69 prosenttia.
Neste Oilissa ulkomaalaisomistus on laskenut vuoden alun jälkeen 18,5 prosenttia.
Osakekurssi on samaan aikaan pudotellut
vajaat 50 prosenttia. Metsossa ulkomaalaiset
ovat supistaneet omistusosuuttaan alkuvuonna 13,1 prosenttia samaan aikaan, kun
kurssi on lasketellut 70 prosenttia alaspäin.
Yli kymmenen prosenttiyksikön pudotuksia
ulkomaalaisomistuksessa on myös Nokian
Renkaissa, jossa koko alkuvuoden muutos
oli -10,4 prosenttiyksikköä, mutta heinä-lokakuun muutos -14,3 prosenttiyksikköä. Alkuvuoden kurssilasku on tässä osakkeessa
runsaat 55 prosenttia.
Ulkomaalaisomistuksen muutoksia tutkinut
Evli Pankin analyytikko Mika Karppinen arvioi
kansainvälisten sijoittajien siirtyneen Helsingin pörssistä kohti likvidimpiä markkinoita.
Joissakin yhtiöissä osaselitys voi hänen mukaansa olla myös ulkomaalaisomistuksen
keskittyminen, jolloin yksittäisenkin sijoittajan myyntipäätös on selvästi näkynyt tilastossa.
– Ulkomaisten sijoittajien myyntipäätökset
eivät välttämättä kerro pelkästään sijoituskohteiden näkymistä, vaan ne voivat yhtä
hyvin kertoa sijoittajien omasta tilanteesta.
Ulkomaisten sijoittajien mittavat osakemyynnit voivat Karppisen mukaan osaltaan selittää osakkeiden viimeaikaista jyrkkää kurssilaskua. Sijoittajan voi kuitenkin olla vaikea
hyödyntää tätä tietoa.
– Toki suuret myynnit voivat painaa osakekurssia suhteettomankin paljon, mutta sijoittajan kannattaa olla huolellinen ennen kuin
lähtee ottamaan koppia suuria myyntimääriä
vastaan, varoittaa Karppinen.
Ilmastomuutos iskee suomalaisfirmoihin

(Taloussanomat 11.11.2008)

Ilmastomuutos koskettaa suomalaisyhtiöitä
paljon tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopersin PWC:n selvityksen mukaan.
– Myönteisten vaikutusten arvellaan olevan
selvästi suurempia kuin kielteisten vaikutusten, sanoo Senior Manager Pirita Mikkanen
PwC:ltä.
Yrityksistä 77 prosenttia on ryhtynyt toimiin
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.
Valtaosa eli 91 prosenttia yrityksistä ilmoitti
ryhtyneensä toimiin ilmastomuutoksen haittojen torjumiseksi.

Kaikki kyselyyn vastanneet yritykset kokivat
energia- ja materiaalitehokkuuden vaatimusten koskevan myös heitä.
Lähes kaikki kyselyyn vastanneet 44 yritystä
olivat tarkastelleet ilmastonmuutoksen suoria tai välillisiä vaikutuksia markkinoiden kehitykseen, ja sen aiheuttamia riskejä omalle
liiketoiminnalleen.
Selvityksen mukaan yritykset ottavat myös
laajasti huomioon ilmastonmuutoksen investointipäätöksissään.
Yrityksistä 46 prosenttia arvioi ilmastonmuutoksen vaikuttavan erittäin tai melko myönteisesti yrityksen investointipäätöksiin. Kielteisiä vaikutuksia investointipäätöksiinsä
odottaa alle 10 prosenttia yrityksistä.
Merkittävä osa kyselyyn vastaamatta jättäneistä yrityksistä oli kuitenkin sitä mieltä, ettei ilmastonmuutos vaikuta heihin millään tavalla.
– Näyttää siltä, että yritykset ovat Suomessa
jakautuneet kahteen leiriin. Osa näkee ilmastonmuutoksella olevan suuria ja merkittäviä vaikutuksia oman yrityksen liiketoiminnan kehittymisen kannalta. Osa yrityksistä
on puolestaan sitä mieltä, ettei ilmastonmuutos vaikuta heihin lainkaan, sanoo Mikkanen.
Suomalainen on Ruotsin vuoden yrittäjä
(Taloussanomat 17.11.2008)
Suomalaissyntyinen eläinlääkäri Marjaana
Alaviuhkola sai Ruotsin Vuoden yrittäjä –tunnustuksen.
Yrittäjäjärjestö Företagarna sanoo perusteluissaan, että Alaviuhkolan kaltaiset pienyrittäjät ovat Ruotsin talouden selkäranka.
Hallannissa Lounais-Ruotsissa asuvan Alaviuhkolan johtama eläinsairaala työllistää nykyisin 60 henkilöä. Hallannin maakunnan
yrittäjät valitsivat hänet jo aikaisemmin vuoden hallantilaisyrittäjäksi.
Alaviuhkola muutti Ruotsiin aviomiehensä
kanssa vuonna 1985.
Lyhyesti
Skanska arvioi työvoimatarpeensa vähenevän Suomessa noin 600 työpaikan verran
syksyn ja ensi vuoden aikana.
Stora Enson on saanut yt-neuvottelut päätökseen ja se leikkaa yhteensä 561 työpaikkaa.
Tietoliikennetuotteita valmistava Elcoteq lopettaa tuotannon Salossa ja irtisanoo 36
työntekijää.
Lentoyhtiö Blue1 lomauttaa lentäjänsä keväällä lentomatkojen heikentyneen kysynnän
vuoksi. Yhtiö lomauttaa sata lentäjää noin
kymmeneksi päiväksi.
Paperinvalmistaja Mondi puolittaa henkilöstönsä määrän Lohjan tarrapaperitehtaalla.
Päätös vaikuttaa jopa 180 ihmisen työsuhteeseen.
Rakennusyhtiö OKA, yksi Suomen suurimmista rakennusyhtiöistä, aloittaa yt-neuvottelut työntekijöiden lomauttamisesta ja irtisanomisesta. Lomautukset tai irtisanomiset
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koskisivat 100 - 200 henkilöä eri puolilla
Suomea ja Pietarissa.
Metso suunnittelee koko henkilöstön lomautusta Porissa. Lomautukset koskevat koko
henkilöstöä eli 260 työntekijää. Irtisanominen uhkaa 40 työntekijää.
Lentoyhtiö Finnair lomauttaa ensi vuonna
portaittain koko matkustamohenkilökuntansa. Finnairin viestintäpäällikön Taneli Hassisen mukaan kahden viikon lomautukset koskevat noin 2 000:ta matkustamohenkilökuntaan kuuluvaa työntekijää.
Rocla lomauttaa koko henkilöstönsä, 430
työntekijää, Suomessa
Laitevalmistaja Raute lomauttaa koko Suomessa olevan henkilöstönsä eli yhteensä
noin 400 työntekijää. Nastolassa ja Jyväskylässä tehtävät lomautukset kestävät enintään 90 päivää.
UPM:n Tervasaaren sellutehtaan sulkeminen
aiheuttaa suoraan 166 työpaikan häviämisen.
Teknologiakonserni Teleste lomauttaa yhtiön
Suomessa työskentelevän henkilöstönsä.
Philips aikoo vähentää jopa 220 työntekijää
Suomessa.
Hasan & Partners aikoo siirtää mainonnan
tuotantoa Intiaan.
Kansainvälinen kuljetuskonserni Schenker
suunnittelee 250 työntekijän leikkauksia tai
lomautuksia Suomen toiminnoissaan.
Lahtelainen
rakennusalanyritys
Peikko
Groupissa aloittaa yt-neuvottelut tuotannon
supistamisesta Suomessa. Lomautettavaksi
joutuu alustavan arvion mukaan noin 130
työntekijää ja toimihenkilöä, vaikkakin neuvottelut koskevat kaikkia 390:tä.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Helsingin yliopisto nousi huippuyliopistojen
listalla (Helsingin Sanomat 14.10.2008)
Seitsemän suomalaista yliopistoa on päässyt
maailman 400 parhaimman yliopiston listalle. Parhaiten suomalaisista sijoittui jälleen
Helsingin yliopisto, joka on nyt jo sijalla 91.
Sijoitus parani viime vuodesta yhdeksän pykälää.
Sen sijaan kaikkien muiden listan suomalaisyliopistojen sijoitukset putosivat jopa kymmeniä pykäliä.
Esimerkiksi Teknillinen korkeakoulu oli nyt
sijalla 211, kun viime vuonna se oli vielä sijalla 170.
Turun yliopisto oli nyt sijalla 246 (237), Kuopion yliopisto sijalla 313 (267), Tampereen
yliopisto sijalla 336 (319), Oulun yliopisto sijalla 372 (354) ja Jyväskylän yliopisto sijalla
391 (374).
The Times Higher Education Supplement –
korkeakoululehden laatiman listan kärjessä
on aiempien vuosien tapaan eniten amerikkalaisia ja brittiläisiä yliopistoja. Brittilehti on
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julkistanut listauksensa vuodesta 2004 lähtien.
Ruotsista THE:n listaamien 400 parhaan yliopiston joukkoon pääsi nyt kahdeksan yliopistoa.
Helsingin yliopistoa paremmin sijoittuivat
Uppsalan yliopisto, joka ylsi sijalle 63 (71) ja
Lundin yliopisto, joka löytyy sijalta 88 (106).
Lehti perustaa arvionsa useisiin mittareihin,
joista keskeisin on yli 6 000 akateemisen asiantuntijan tekemä vertaisarviointi. Siinä tieteellistä menestystä arvioidaan muun muassa henkilökunnan määrään suhteutetulla siteerausten määrällä ja opetukseen panostamista opiskelijamäärään suhteutetulla henkilökunnan määrällä. Lisäksi listauksessa on
otettu huomioon yli 2 000 merkittävän työnantajan arviot.
Start-Up Center tuo Aalto-yliopistoa yritysmaailmaan (Digitoday 28.10.2008)
Start-Up Center haluaa tarjota yhden katon
alla Kauppakorkean, Taideteollisen ja Teknillisen korkeakoulun osaamista uusille yrityksille.
Start-Up Centerin tilat Helsingin Salmisaaressa hohtavat vielä uutuuttaan, sillä yrityshautomo muutti sinne vasta syyskuun alussa.
Tiloissa toimii tällä hetkellä 37 tuoretta yritystä.
– Suurin osa yrityksistä on alle kolmevuotiaita, kertoo Start-Up Centerin projektijohtaja
Marika Paakkala.
– Meillä on myös pari vanhempaa yritystä.
Se on hyvä, sillä heillä on arvokasta kokemusta nuoremmille yrityksille. Start-upien on
hyvä nähdä, ettei yrittäminen ole pelkkää alkuponnistelua.
Paakkalan mukaan joukossa on pari yritystä,
jotka olisi voitu perustaa samantien ulkomaille. Ensisijaisesti Start-Up Centerissä kuitenkin tähdätään kotimaan markkinoille.
– Meistä on järkevämpää miettiä, mitkä ovat
tuotteen mahdollisuudet kuin mustavalkoisesti päättää kasvaa ulkomaille. Se riippuu
paljon siitä, mitä yritys tekee, ja miltä markkinaselvityksen tulokset näyttävät.
Paakkalan mukaan Start-Up Centeriin tulevat
yritykset tavoittelevat etupäässä asiakkaita
kotimaasta. Keskuksella on kuitenkin listoillaan noin 160 niin sanottua bisnesmentoria,
liikkeenjohdon asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka voivat neuvoa tai auttaa start-upeja
eteenpäin.
Aloittavat yritykset voivat hakea Start-Up
Centeriin puhelimitse, sähköpostilla tai täyttämällä hakulomakkeen verkossa. Seuraavassa vaiheessa eli henkilökohtaisissa tapaamissa yritysneuvojan kanssa ratkaistaan tarkemmin, mitä keskuksella on yrittäjälle tarjota. Yritys voi vuokrata Salmisaaren toimitalosta tilaa 30 eurolla neliö, jolla saa kalustetun toimiston tietoliikenneyhteyksineen sekä
keskuksen asiantuntijapalvelut. Yritys voi
myös hankkia toimitilansa muualta, jolloin
keskuksen kautta saatava yrityskohtainen
konsultointi ja muu liiketoiminnan tuki maksaa yritykselle 180 euroa kuukaudessa.
Start-Up Center on varsin aloitteleva yritys
sekin, sillä Technopolis Ventures ja Helsingin
kauppakorkeakoulu perustivat sen yhteistyössä viime toukokuussa. Star-Up Centerillä

on kuitenkin taustaa kauppakorkeakoulun
New Business Centerissä, joka on toiminut jo
toistakymmentä vuotta. Nimen ja paikan
vaihdoksessa uusittiin myös toimintaideaa.
– Ideana on ottaa start-upien kehitystyössä
huomioon taloutta, taidetta ja tekniikkaa.
Aalto-yliopisto toimii taustayhteisönä, Paakkala kertoo.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kauppakorkeakoulun tai Technopolis Venturesin
palkkalistoilla olevien yritysneuvojien lisäksi
yritykset voivat saada apua myös Kauppakorkeakoululta, Taideteolliselta korkeakoululta ja TKK:lta.
– Yksityisen yrityksen voisi olla vaikeata
päästä samalla tavalla yhteyksiin kaikkien
näiden asiantuntijoiden kanssa, Paakkala toteaa.
Start-up Centerissä järjestetään myös erilaisia kursseja aloitteleville yrityksille.
Lahjakkaille oppilaille halutaan lisää haasteita (Suomen Sillan Uutisviikko 43/2008)
Lahjakkaille koululaisille yritetään järjestää
nykyistä enemmän oppimisen haasteita ja
mm. vertaistukea. Opetushallitus käynnistää
hankkeen, jossa kehitellään materiaalia ja
työtapoja lahjakkaita peruskoululaisia varten.
Opetushallitus ei kannata lahjakkaiden erityisryhmiä. Vielä 1980-luvulla peruskoulussa
oli tasokursseja. Jo ensi vuoden alkuun pyritään valmistelemaan verkkoon opettajille
materiaalia, joissa mennään opetussuunnitelmia syvemmälle.
Internetin kautta myös pienemmät oppilaat
voivat päästä keskenään yhteyksiin.
Niko - Lentäjän poika voitokas Hollannissa –
tuplapotti! (Iltalehti 26.10.2008)
Kallein Suomessa tuotettu elokuva ja ensimmäinen pitkä animaatio Niko - Lentäjän poika on voittanut juryn pääpalkinnon sekä yleisön äänestämän parhaan elokuvan palkinnon kansainvälisellä Cinekid lasten- ja nuortenelokuvafestivaalilla Hollannissa.
Molemmat palkinnot ovat arvoltaan 15 000
euroa.
Ensimmäistä kertaa sama elokuva kaappasi
molemmat palkinnot.
- Voitto oli viesti Nikon korkeasta tasosta ja
yleisöä viehättävästä tarinasta. Erityisesti
yleisöpalkinto kertoo minulle sen, että tavoittelemamme universaali tarina koskettaa ihmisiä, kommentoi voittoa toinen elokuvan
ohjaajista, Kai Juusonen.
Myös Michael Hegner toimi animaation ohjaajana ja oli vastaanottamassa palkintoja.
Elokuva sai festivaalilla kansainvälisen ensiiltansa ja sen levitysoikeudet on myyty yli
100 maahan. Se on laajimmalle levitetty
suomalainen elokuva.
Joulutarina leviää lähes sataan maahan

(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2008)

Viime vuoden katsotuin kotimainen elokuva,
Joulutarina lähtee kansainväliseen levitykseen.
Juha Wuolijoen ohjaama elokuva nähdään
lähes sadassa maassa, mikä on kotimaisen
näytelmäelokuvan ennätys. Jouluna elokuva
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saa ensi-iltansa mm. Espanjassa, Ruotsissa,
Norjassa, Kreikassa ja Kanadassa. Yhdysvalloissa Joulutarina nähtäneen jouluna 2009.
Elokuva on juuri palannut valkokankaille
Suomessa.
Joulutarinan jälkeen kansainvälisesti menestynein kotimainen näytelmäelokuva on Aki
Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä, joka
on myyty yli 50 maahan.
Mannerheim-elokuvan kuvaukset alkoivat

(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2008)

Mannerheim-elokuvan kuvaukset ovat alkaneet. Kyseessä ovat vähempiarvoiset, niin
sanotut second unit -kuvat, joita kuvataan
pienellä kameraryhmällä ilman näyttelijöitä
ja myös ilman pääohjaaja, Renny Harlinia.
Tuotantoyhtiö Solar Filmsin mukaan kakkoskameraryhmä kuvaa Helsingistä kaupunkikuvia, Mannerheim-museota sekä kovapanosammuntoja Lapissa.
Mannerheim-elokuvaa on valmisteltu lähes
kymmenen vuotta, ja sitä on pidetty Suomen kalleimpana elokuvana noin kymmenen
miljoonan euron budjetilla.
YLE:n Aamu-tv:n haastattelussa Harlin kertoi
haluavansa kertoa tarinan Mannerheimin koko elämästä. 80 vuotta kattavan elokuvan
suunnittelu on ollut haaste, ja siinä on tarvittu paljon asiantuntija-apua. Apuna on ollut
mm. marsalkan ihailijoiden seura Champions
of Liberty. Harlinin mukaan tekeillä on muuta kuin kritiikitön sankaritarina.
- Tarkoituksena on kertoa todellisesta ihmisestä eikä täydellisestä sankarista. Kyllä tässä näkyvät kaikki paremmat puolet ja varjopuolet, jotka liittyvät jokaisen ihmisen elämään, Harlin kertoi.
Yksi näistä varjopuolista on ohjaajan mukaan Mannerheimin yksinäisyys.
Harlin uskoo, että elokuva leviää kaikkialle
elokuvaa katsovaan maailmaan Yhdysvaltoja
myöten.
- Pyrkimyksenämme on luoda tarina, jossa
on niin mielenkiintoinen henkilö, että myös
kansainvälinen yleisö katsoo elokuvaa herkeämättä, Harlin sanoo.
Rölli-elokuva menestyi Chicagossa

(Iltalehti 14.11.2008)

Röllin sydän -elokuva voitti viime sunnuntaina Chicagon lastenelokuvafestivaaleilla parhaan animaation palkinnon.
Palkintoraatiin kuului lapsia. Sen vastaanotti
Chicagossa elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Pekka Lehtosaari.
The Chicago International Children's Film
Festival (CICFF) on Pohjois-Amerikan suurin
ja arvostetuin lapsille suunnattu elokuvafestivaali. Chicagon lastenelokuvafestivaaleilla
nähtiin yli 400 elokuvaa 40 eri maasta.
CICFF on ainoa lastenelokuvafestivaali, jonka Academy of Motion Picture Arts and
Sciences on hyväksynyt Oscar-kelpoiseksi.
Elokuva sai myös Saksassa järjestettävällä
Schlingel 2008 -festivaalilla lokakuussa parhaan animaation palkinnon.
Röllin sydän -elokuvassa Rölli nähdään ensimmäistä kertaa valkokankaalla piirroshahmona.
Nimiroolissa kuullaan näyttelijä Allu Tuppu-
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rainen ja Milli Menninkäisen roolissa Saija
Lentonen.
Rölli-animaatio on myyty ulkomaille kahteentoista maahan.
Los Angeles Philharmonic perusti Salosen nimikkorahaston (MTV3.fi 7.10.2008)
Los Angeles Philharmonic on perustanut
Esa-Pekka Salosen nimeä kantavan rahaston. Rahaston tarkoituksena on varmistaa,
että orkesteri esittää uusia teoksia myös jatkossa.
Orkesterin johtoryhmä ja ystävät perustivat
rahaston kunnioittaakseen Salosen 17-vuotista uraa ja saavutuksia Los Angeles Philharmonicin musiikillisena johtajana.
Tähän mennessä rahastoon on koottu
1.600.000 dollaria eli lähes 1,2 miljoonaa
euroa.
Myrsky korjasi potin Chemnitzin elokuvajuhlilla (Iltalehti 19.10.2008)
Kaisa Rastimon ohjaama perhe-elokuva
Myrsky putsasi viikonloppuna palkintopöydän
Schlingelin
elokuvafestivaaleilla
Saksan
Chemnitzissä. Raati palkitsi Myrskyn parhaana lastenelokuvana ja pääosaa esittävän
Ronja Arvilommin parhaana lapsinäyttelijänä.
Pääpalkinnon arvo on 5 000 euroa.
Elokuva kertoo kaukasianpaimenkoira Myrskyn tarinan. Filmin on Suomessa nähnyt jo
yli 90 000 katsojaa.
Apocalyptica nousi Billboardin rock-listalle

(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2008)

Apocalyptican uusi single I Don't Care on
noussut Yhdysvaltain Billboard Rock-singlelistalla sijalle kuusi. Samaan sijoitukseen ylsi
aiemmin tänä vuonna myös Apocalyptican
I'm Not Jesus-kappale.
Adam Gontierin laulama I Don't Care on saanut paljon radiosoittoa rock-asemilla, joita
Yhdysvalloissa on noin 400. Toissa viikon aikana kappale soi sikäläisissä radioissa yli
2.700 kertaa ja tavoitti yli 10 miljoonaa kuulijaa.
Single on myös Kanadan radioiden soitetuimpien kappaleita.
Apocalyptican uusin albumi Worlds Collide
julkaistiin Pohjois-Amerikassa huhtikuussa.
New York Times pitää Lindberg-levytystä yhtenä vuoden parhaista

(Helsingin Sanomat 1.12.2008)

New York Times -lehti on valinnut Magnus
Lindbergin sävellyksiä sisältävän levyn yhdeksi vuoden 2008 parhaista klassisen musiikin äänitteistä.
"Radion sinfoniaorkesteri ja kapellimestari
Sakari Oramo tulkitsevat dynaamisesti suomalaisen säveltäjän Magnus Lindbergin kolme tuoretta, harmonisesti elinvoimaista ja
soinniltaan jännittävää teosta", kirjoittaa lehden kriitikko Vivien Schweitzer.
Levyllä ovat teokset Sculpture, Campana in
aria ja Konsertto orkesterille.
Levystä on muutenkin tullut kansainvälinen
arvostelumenestys. Esimerkiksi brittilehdet
The Times, The Guardian ja The Sunday Ti-

mes kehuvat sitä vuolaasti. The Daily Telegraphin mukaan Oramo ja hänen loistava
suomalainen orkesterinsa tulkitsevat teokset
tavalla, jota voi kutsua vain täydelliseksi.
Suomalaisella Ondine-levymerkillä julkaistulla äänitteellä esiintyy myös käyrätorvitaiteilija Esa Tapani.
Vuoden levyihin valittiin 24 klassisen musiikin levytystä.
Teosto-palkinto rap-artisti Asalle

(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2008)
Rap-artisti Asan kolmas pitkäsoitto Loppuasukas on voittanut tämän vuoden Teostopalkinnon. 40 000 euron arvoinen palkinto
jaetaan puoliksi Asan ja levyllä esiintyvän
työryhmän kesken.
Palkintoraadin mukaan Asa ja muut Loppuasukas-levyn tekijät rikkovat rohkeasti kotimaisen hip hopin konventioita. Tekijät sukeltavat rohkeasti ja seurauksia pelkäämättä
maailman tilan ja tulevaisuuden pohdintaan,
raati toteaa.
Raadin puheenjohtaja, professori Heikki Laitinen kiittää sekä Asan kielellistä lahjakkuutta että levyn musiikillisia kokeiluja.
- Runo ja musiikki ovat vaihtelevassa tasapainossa ja tukevat toisiaan erinomaisesti.
Runot pursuavat värikkäitä ja omaperäisiä
kielikuvia, jotka viittaavat monikerroksisesti
niin historiaan, nykypäivään kuin tulevaisuuteenkin. Musiikissa on viittauksia maailman
alkuasukkaiden värikylläisiin etnisiin musiikkeihin, Laitinen sanoo.
Kantaaottavista sanoituksistaan tunnettu Asa
aloitti levytysuransa vuonna 2001 nimellä
Avain.
Teosto-palkinnon saajaksi ehdolla olivat
myös mm. Kauko Röyhkä ja Riku Mattila –levy, Sväng-yhtyeen Jarruta-levy ja Markus
Fageruddin säveltämä Seitsemän koiraveljestä -ooppera.
Helsingin Jätkäsaareen tulossa kesällä jättikonsertti (Helsingin Sanomat 14.10.2008)
Tapahtumajärjestäjä Live Nation suunnittelee ensi kesälle jättikonserttia Helsingin Jätkäsaareen.
Kaupungin kiinteistölautakunta myönsi luvan
80.000 kuulijan konsertille tiistaisessa kokouksessaan. Hakemus pitää hyväksyttää
vielä Helsingin kaupunginvaltuustossa.
Tapahtuma on tarkoitus järjestää 25. heinäkuuta.
Live Nationin promoottori Risto Juvonen ei
suostu paljastamaan, mitä artistia konserttiin
on kaavailtu. Hänen mukaansa mitään
sopimuksia ei ole tehty.
Live Nationin lupahakemuksen mukaan
esiintyjät ovat "nimekkäitä maailmanluokan
artisteja".
Järjestäjälle myönnettiin myös lupa pitää
esiintymislava rakenteineen paikalla elokuun
loppuun asti mahdollisia lisäkonsertteja varten.
Konserttilupaa haettiin Juvosen mukaan Jätkäsaaresta, koska konsertteja ei voi järjestää
heinäkuun puolivälin jälkeen Olympiastadionilla naisten jalkapallon EM-kisojen vuoksi.
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URHEILU-UUTISET
Suomalaiset loistivat Elitserienissä Netti-tv
(MTV3 4.12.2008)
Keskiviikkona Bluesille Champions Hockey
Leaguen ottelussa hävinnyt HV71 sai maistaa karvasta kalkkia myös torstaina, kun
Timrå otti 3-2-kotivoiton jatkoajan jälkeen
Elitserienin ottelussa.
Suomalaiset olivat edustettuina ottelun jokaisessa maalissa. Timo Pärssinen oli tekemässä esityötä Timrån 1-0-maaliin ja Kimmo
Lotvonen 2-0-osumaan. Jukka Voutilainen
vastasi HV71:n 1-2-kavennuksesta, johon
toiseksi syöttäjäksi merkittiin Pasi Puistola.
Teemu Laine oli syöttämässä 2-2-tasoitusta.
Jatkoajalla Mikko Lehtonen syötti Eric Moen
3-2-voittomaalin.
Frölunda kaatoi kotonaan Modon 6-1. Tomi
Kallio kokosi tehot 1+1, Riku Hahl 0+2 ja
Janne Niskala 0+1.
Hammarby pestasi Leena Purasen

(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2008)
Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen
keskikenttäpelaaja Leena Puranen siirtyy
Ruotsin pääsarjassa pelaavan Hammarbyn
joukkueeseen.
Puranen, 22, edusti viime kaudella Örebrota.
Puranen on pelannut 13 maaottelua ja tehnyt niissä kaksi maalia
Saku ja Mikko Koivu tekivät historiaa

(Suomen Sillan Uutisviikko 42/2008)

Veljekset Saku ja Mikko Koivu tekivät jääkiekon NHL-liigan historiaa, kun Sakun edustama Montreal ja Mikon Minnesota kohtasivat
perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.
Koivut olivat NHL:n historian ensimmäinen
eurooppalainen veljespari, joka toimi joukkueidensa kapteeneina samassa ottelussa.
Historiallisessa kohtaamisessa Montreal otti
vierasvoiton Minnesotasta maalein 2-1. Koivut jäivät ilman tehopisteitä.
Edellisen kerran kapteeniveljesten kohtaaminen tapahtui NHL:ssä reilut 17 vuotta sitten,
kun Sutterin veljekset Ron ja Brent olivat
joukkueidensa kapteeneina. Ronin Philadelphia kohtasi Brentin New York Islandersin
23.2.1991.
Minnesotan suomalaistrio Mikko Koivu, Antti
Miettinen ja Niklas Bäckström miehitti ottelun tähdistön, kun Wild voitti kotonaan Chicago Blackhawksin 3-2 tiistain vastaisena
yönä Suomen aikaa. Ottelun kakkostähtenä
palkittu Koivu syötti Andrew Brunetten, Miettisen ja Brent Burnsin maalit. Kolmostähden
Miettisen tehot merkittiin 1+1.
Koivun johtama ykkösketju on tehnyt jo 29
pistettä tällä kaudella. Koivu nousi NHL:n
syöttötilaston johtoon 12 syötöllä.
TUTKIMUS JA TERVEYS
EU:lta miljoonarahoitus suomalaiseen syöpätutkimukseen

(Helsingin Sanomat 14.10.2008)

Suomalainen syöpätutkimus on saanut miljoonarahoituksen Euroopan tutkimusneuvostolta. Neuvosto myönsi bio- ja lääketieteen
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alan rahoituksen Helsingin yliopiston professori Päivi Peltomäelle tutkimukseen, joka
koskee perinnöllisiä syöpiä ja niiden genetiikkaa.
Hanketta rahoitetaan enimmillään 2,5 miljoonalla eurolla viiden vuoden aikana. Tutkimuksessa tavoitteena on oppia ymmärtämään syöpien syntymekanismeja ja löytää
tehokkaita keinoja syövän kehittymisen estämiseksi.
EU:n rahoittama Euroopan tutkimusneuvosto
ERC perustettiin viime vuonna. Suomessa se
on aiemmin rahoittanut muun muassa fysiikan tutkimusta.
Geenit erottavat itä- ja länsisuomalaiset

(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2008)

Tuoreen tutkimuksen mukaan itä- ja länsisuomalaisten geneettiset erot ovat selkeästi
suuremmat kuin monien Euroopan kansojen
väliset erot. Tohtori Päivi Lahermon ja professori Juha Keren johtama tutkimus julkaistiin perjantaina brittiläisessä tiedelehti PLoS
ONE:ssa.
Myöhäisen asutuksen, vähäisen määränsä ja
eristyneisyyden takia suomalaiset ovat ajautuneet geneettisesti erilleen Keski-Euroopasta. Suomen maakuntien välilläkin on selviä
geneettisiä eroja. Länsisuomalaiset, etenkin
suomenruotsalaiset, ovat geneettisesti lähempänä ruotsalaisia kuin itäsuomalaiset.
Tarkka geneettinen analyysi kykenee erottelemaan yksilöt lähes maakunnan tarkkuudella.
Suomalaislapsilla nuoruusiän diabetesta eniten maailmassa (Finfood.fi 14.11.2008)
Tyypin 1 diabetesta on suomalaislapsilla
suhteellisesti eniten maailmassa. Sen ilmaantuvuus on nyt viisinkertainen 1950-luvun alkuun verrattuna, ja uusien diabeetikkolasten määrä saattaa kaksinkertaistua
vuoteen 2020 mennessä, arvioi Diabetesliitto. Eniten tyypin 1 diabetes lisääntyy alle
kouluikäisillä. Myös tyypin 2 diabetesta on
todettu Suomessa muutamilla lapsilla ja nuorilla.
Perjantaina vietettävän Maailman diabetespäivän teema on Diabetes ei saa viedä lapselta elämäniloa – Tunne diabeteksen merkit. Lasten diabeteksen hoidossa päätavoitteena on taata lapselle normaali lapsuus ja
hyvä tulevaisuus, mikä nykyisin hoitomenetelmin on täysin mahdollista. Päivän avulla
halutaan myös edistää terveellisiä elämäntapoja lasten ja nuorten keskuudessa tyypin 2
diabeteksen ehkäisemiseksi.
Maailmanlaajuisesti liian korkeasta verensokerista johtuva happomyrkytys on diabetesta
sairastavien lasten yleisin kuolinsyy. Ennen
insuliinin keksimistä kaikki diabetekseen sairastuneet lapset kuolivat insuliinin puutteeseen.
Jos tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeetikko on
ilman insuliinia yli vuorokauden, verensokeri
nousee nousemistaan ja virtsaan ilmaantuu
sekä sokeria että ketoaineita eli happoja. Insuliinin puuttuminen johtaa ensin happomyrkytykseen ja lopulta tajuttomuuteen eli koomaan.
Happomyrkytyksen oireita ovat väsymys, pahoinvointi, vatsakivut, punakka iho ja hengi-

tyksessä asetonin haju. Ääritapauksissa lapsi
on unelias ja vaipuu lopulta tajuttomuuteen
eli koomaan, joka on hengenvaarallinen ja
vaatii välittömän sairaalahoidon. Jo happomyrkytyksen epäily on riittävä syy hakeutua
heti sairaalaan tai terveyskeskukseen.
Tyypin 1 diabeteksen oireita ovat lisääntynyt
virtsaamistarve, uudelleen alkava vuoteen
kastelu, runsas juominen, jatkuva nälkä,
laihtuminen, väsymys, haluttomuus, levottomuus, näköhäiriöt, oksentelu ja mahakipu.
Epäiltäessä tyypin 1 diabetesta, kannattaa
viivyttelemättä mennä lääkäriin.
Tyypin 2 diabeteksen oireet ovat lievemmät
tai oireita ei ole. Sen puhkeamiseen liittyy
yleensä runsas ylipaino ja nopea lihominen.
Tilanne on hyvä selvittää, jos ylipainoisen
lapsen tai nuoren ja perheessä ja lähisuvussa on sydän- ja verisuonisairauksia, lihavuutta ja tyypin 2 diabetesta.
Yhdistyneiden kansakuntien päärakennus
New Yorkissa loistaa siniseksi valaistuna
Maailman diabetespäivänä perjantaina. Kansainvälisen diabetesliiton mukaan sinisenä
hohtavia julkisia rakennuksia on kaikkiaan yli
900 eri puolilla maailmaa. Suomessa tässä
ketjussa ovat mukana Tampere-talo ja Lahden radiomastot. Päivään voi osallistua myös
sytyttämällä ikkunalleen sinisen kynttilän tai
muutoin sinisin valoin.
Diabetesliitot kautta maailman viettävät vuosittain Maailman diabetespäivää insuliinin
keksijän Frederick Bantingin syntymäpäivänä
14. marraskuuta.
Maailmanlaajuisesti noin 440 000 lasta sairastaa nuoruustyypin diabetesta. Määrä kasvaa kolmen prosentin vuosivauhtia kouluikäisillä ja huolestuttavat viisi prosenttia alle
kouluikäisten keskuudessa.
Oululaiset vahvistaneet flunssan ja kylmän
yhteyden

(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2008)

Oululaistutkijat ovat osoittaneet, että kylmälle ilmalle altistuminen lisää hengitysteiden
tulehduksia, jotka aiheuttavat flunssaoireita.
Tutkimuksen mukaan flunssa iskee herkimmin pikkupakkasella.
Kylmän ja flunssan yhteyttä ei ole aiemmin
todistettu, vaikka ihmisten kokemuksen mukaan kylmä ilma aiheuttaa vilustumisen eli
flunssan.
Kylmä on yksi tekijä, joka lisää riskiä sairastua esimerkiksi flunssaan ja nielutulehdukseen, sanoo tutkijatohtori Tiina Mäkinen Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksesta.
Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että
talveen liittyy muita vuodenaikoja suurempi
sairastuvuus ja kuolleisuus. Lisäksi on tiedetty, että tietyt virukset ovat talviaikaan yleisempiä kuin muulloin.
Oululaiset tutkivat kylmäaltistuksen ja hengitystietulehdusten yhteyttä Kainuun prikaatin
varusmiehillä. Seurantajakson aikana lämpötilat vaihtelivat + 30:n ja -30 asteen välillä.
Varusmiehiä seurattiin ympäri vuoden, mutta kaikki hengitystietulehdukset kasaantuivat
aikavälille, jolloin ilman lämpötila oli nollan ja
viiden pakkasasteen välillä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että paria päivää ennen sairastumista ilman kosteus ja lämpötila olivat
laskeneet. Siitä, mikä kylmässä saa virukset
villiintymään, ei ole yksiselitteistä tietoa.
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Mäkisen mukaan yksi syy on todennäköisesti
se, että kylmän ilman hengittäminen tai ihon
jäähtyminen aiheuttaa hengitysteissä sellaisia reaktioita, jotka antavat virukselle paremmat toimintaedellytykset.
Lasten rokotusohjelmaan tulee rotavirusrokote (Suomen Sillan Uutisviikko 46/2008)
Rotavirusrokotus sisällytetään yleiseen rokotusohjelmaan. Neuvolat aloittavat rokotukset
viruksen aiheuttamaa ripulia vastaan syyskuussa 2009. Kansanterveyslaitos hankkii rokotteet ja antaa ohjeistukset lastenneuvoloille.
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan rokotteen lisääminen lasten rokotusohjelmaan
vähentää merkittävästi viruksesta johtuvia
sairaalahoitoja ja infektioita. Suomessa harvinaisilta lasten ripulikuolemiltakin vältyttäneen kokonaan.
Rokote on tarkoitettu kuuden viikon ikäisille
ja sitä vanhemmille lapsille.
Nykyisin joka viides suomalaislapsi saa rotavirusrokotteen vanhempien kustantamana.
Valtiovarainministeriön
budjettiesityksessä
on varattu kuusi miljoonaa euroa rotaviruksen ottamiseksi rokotusohjelmaan.
Rotavirukseen sairastuneita lapsia hoidetaan
terveyskeskuksissa ja sairaaloissa vuosittain
yli 11 000 nestetasapainon häiriintymisen
vuoksi, ja saman verran lapsia sairastaa taudin kotona. Rotavirusepidemioita on Suomessa joka kevät.
Uusi infektioiden pikatesti kehitetty Turussa

(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2008)

Turussa on kehitetty uusi pikatesti infektioiden tunnistamiseen. Testin avulla saadaan
nykyistä tarkempia tietoja bakteeri- ja virustautien aiheuttajista.
Ensi vuonna lääkäreiden käyttöön tuleva testi tunnistaa esim. nielutulehdukset, angiinan
ja influenssan jopa parissakymmenessä minuutissa. Laboratoriokokeita halvempi pikatesti tunnistaa tällä hetkellä noin kymmenen
taudinaiheuttajaa.
Testi on kehitetty Turun yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa väitöstutkimuksessa.
Tutkija Janne Koskisen väitöskirja tarkastettiin perjantaina Turun yliopistossa.
Ilkka Hanskille bio- ja lääketieteen Advanced
Grant (Suomen Sillan Uutisviikko 41/2008)
Kansainvälisesti tunnettu ekologi, akatemianprofessori Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta on saanut bio- ja lääketieteen alan Advanced Grant -rahoituksen. Kahden ja puolen miljoonan euron apurahan myönsi Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) Hanskin tutkimushankkeelle Ecological, molecular, and
evolutionary spatial dynamics.
Hanski johtaa metapopulaatiobiologian tutkimusryhmää, joka tutkii erityisesti pirstoutuneissa elinympäristöissä eläviä lajeja.
Tutkimustuloksia hyödynnetään mm. kansainvälisessä ja kansallisessa suojelualuesuunnittelussa, jonka keskeisenä tavoitteena
on edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
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UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Tietokoneiden näppäimistöihin tulee lisää
merkkejä

(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2008)

Suomalaisiin tietokoneen näppäimistöihin tulee lähiaikoina lisää merkkejä, joiden ansiosta useiden vieraiden kielten kirjoittaminen
helpottuu. Samalla lisätään muutamia suomenkielisen tekstin kirjoittamista helpottavia
merkkejä.
Nykyisissä näppäimistöissä olevat merkit pysyvät entisillä paikoillaan. Merkkejä lisätään
samaan tapaan kuin euron merkki lisättiin Ekirjainnäppäimeen, eli uusia merkkejä käytetään Alt Gr - näppäimen tai vastaavan näppäimen avulla.
Uutuuksia ovat mm. ajatusviiva ja promillen
merkki. Vieraiden kielten opiskelijoiden elämää helpottavat esim. saksalainen kaksois-s,
ylösalainen kysymysmerkki ja huutomerkki
sekä tanskalainen ä- ja ö-kirjain. Näppäimistöön tulee myös lukuisia lisämerkkejä, joita
voi yhdistää perusmerkkeihin. Näiden joukossa on esim. hatuksi kutsuttu v:n muotoinen pikkuviiva, jota käytetään s- ja z-kirjainten yläpuolella osoittamassa suhuäännettä.
Uudella näppäimistöllä on helppo kirjoittaa
suomen ja ruotsin lisäksi norjaa, tanskaa ja
islantia.
Pohjoismaiden virallisten vähemmistökielten
ja alueellisten kielten kirjoittamiseen tarvittavat merkit saa käyttöönsä lisämerkkejä ja
perusmerkkejä yhdistelemällä. Myös EU:n virallisten kielten merkit saa näppäimistöstä
melko helposti kreikkaa ja bulgariaa lukuun
ottamatta. Kreikkalaisia aakkosia tai mm.
bulgarian ja venäjän kielen kirjoittamiseen
käytettyjä kyrillisiä kirjaimia uusi näppäimistö ei sisällä.
Uudet merkit kaiverretaan jatkossa uusiin
näppäimistöihin nykyisten rinnalle. Vanhaan
tietokoneeseen voi ladata ilmaiseksi internetistä ajurin eli ohjelman, joka kertoo koneelle, mikä näppäinyhdistelmä vastaa mitäkin
merkkiä.
Suomen standardisoimisliiton mukaan uusi
näppäimistöstandardi hyväksytään melko
varmasti marraskuun lopulla.
MUUT UUTISET
Martti Ahtisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon

(Helsingin Sanomat 10.10.2008)

Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna
presidentti Martti Ahtisaari. Ahtisaari on jo
parin vuoden ajan ollut veikkausten kärjessä. Tänä vuonna Nobel-komitea päätti palkita hänet rauhanponnisteluista Acehissa ja
Crisis Management Initiative -järjestön (CMI)
rauhanrakentamistyöstä muissa maailman
kriisipesäkkeissä.
Ahtisaari ja tasavallan presidentti Tarja Halonen tapasivat lounaalla tänään. He olivat sopineet tapaamisensa jo aiemmin, eikä Ahtisaari perunut sitä palkintouutisen vuoksi.
"Olen iloinen, että palattiin jälleen perinteisiin palkinnonsaajiin" sanoi presidentti Ahtisaari Helsingin Sanomille kotonaan Helsingissä.
Hän oli saanut tiedon palkinnosta 25 minuuttia ennen sen julkistamista.

Presidentti Ahtisaarella oli jo etukäteen ollut
pieni aavistus, että hän kenties saisi palkinnon juuri tänä vuonna.
"Olen ylpein siitä, että saan tehdä työtä pätevien ihmisten kanssa", Ahtisaari arvioi sitä,
mistä hän on ylpein rauhanrakennustyössään.
Rauhanpalkinto tulee nyt ensi kertaa Suomeen. Rauhannobelin ovat vuoden 1901 jälkeen saaneet viisi ruotsalaista, kaksi norjalaista ja yksi tanskalainen.
Norjan Nobel-komitean puheenjohtaja Ole
Danbolt Mjøs kertoi valinnasta perinteisin
menoin järjestetyssä tiedotustilaisuudessa
Norjan Nobel-instituutissa Oslon keskustassa.
Ehdolla oli tänä vuonna 197 henkilöä tai järjestöä. Palkintosumma on 1,5 miljoonaa dollaria eli noin 1,1 miljoonaa euroa.
Palkinto luovutetaan Ahtisaarelle juhlallisissa
seremonioissa Oslon raatihuoneella joulukuun kymmenentenä päivänä, joka on Alfred
Nobelin kuolinpäivä.
Martti Ahtisaaresta julkaistaan postimerkki

(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2008)

Nobelin rauhanpalkinnon saaneesta presidentti Martti Ahtisaaresta julkaistaan postimerkki.
Erikoispostimerkki julkaistaan 10. joulukuuta, jolloin palkinto luovutetaan Ahtisaarelle.
Sinisävyisen merkin on suunnitellut Antti
Raudaskoski, jonka mukaan merkissä on
muistumaa sekä YK:n että Suomen lipuista.
Merkin lisäksi julkaistaan myös ensipäivänkuori ja -leima, jotka ovat myös Raudaskosken suunnittelemia.
Myös Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaneesta
Frans Emil Sillanpäästä (1888-1964) ja Nobelin kemian palkinnon saaneesta Artturi Ilmari Virtasesta (1895-1973) on julkaistu
postimerkki.
Molemmat saivat merkkinsä vuonna 1980.
Fysiologian ja lääketieteen Nobelilla palkitun
suomalaissyntyisen Ragnar Granitin (19001991) silhuettikuva on vuonna 1989 ilmestyneessä Fysiologia-postimerkissä.
Halonen sai Itämeri-palkinnon

(Helsingin Sanomat 1.12.2008)
Presidentti Tarja Halonen on saanut Baltic
Development Forumin Itämeri-palkinnon.
Halonen otti palkinnon vastaan maanantai-iltana Ruotsin Malmössä.
Palkintoperusteissa kiitettiin presidentti Halosen pitkäaikaista työtä Itämeren alueen hyväksi. Halonen ja pääministeri Matti Vanhanen (kesk) lähettivät alkuvuonna kirjeen Itämeren rantavaltioiden päämiehille, jossa he
kiinnittivät huomiota Itämeren tilaan ja kutsuivat alueen maita yhteistyöhön.
Baltic Development Forum on Itämeren alueella toimiva yhteistyöverkosto, joka kokoaa
kaupunkeja, yrityksiä ja liikealan järjestöjä.
Sen 5 000 euron arvoinen Itämeri-palkinto
jaettiin nyt toisen kerran. Edellisen kerran
sen sai ruotsalainen liikemies Björn Carlson,
joka perusti Itämeren suojelua edistävän
Baltic Sea 2020 -säätiön ja lahjoitti sille 500
miljoonaa kruunua (noin 50 miljoonaa euroa).
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Ere Kokkonen on kuollut

(Iltalehti 16.10.2008)

Suomen merkittävimpiin elokuvaohjaajiin
kuulunut Ere Kokkonen on kuollut. Hän kuoli
70-vuotiaana pitkäaikaisen ja vaikean sairauden jälkeen torstaina 16.10.
Kokkonen leikattiin sappivaivojen vuoksi alkusyksyllä, ja Komediateatteri Arenan syysnäytöksen ensi-illassa syyskuun puolivälissä
hän kertoi toipuneensa siitä kohtuullisen hyvin.
Ere Kokkonen tunnetaan erityisesti Uuno
Turhapuro -elokuvien ohjaajana. Huumori oli
hänen tärkein lajinsa, jonka hän koki vaativaksi mutta haasteelliseksi.
- Koskaan ei saa aliarvioida yleisöään. Menestyksen salaisuus on se, että osaa asettua
katselijan tasolle. Teemme teatteria yleisölle,
emme itsellemme emmekä kriitikoille, Kokkonen sanoi Paukkurauta-Tarja ja huuliharppukostaja -revyyn ensi-illassa.
Hän valmisteli näytelmää kaksi vuotta sitten
ilmestyneiden muistelmiensa pohjalta. Spede
ja kumppanit -näytelmän oli määrä saada
ensi-iltansa ensi helmikuussa. Kokkoselta ilmestyi muistelmateos, Muisti palailee pätkittäin, vuonna 2007.
Tauno Palon syntymästä tuli 100 vuotta

(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2008)

Suomalaisen elokuvan suuren tähden Tauno
Palon syntymästä tuli 25.10. kuluneeksi 100
vuotta. Tauno Palo (alk. Brännäs) eli vuosina
1908-1982.
Palo esiintyi 65:ssä kokoillan elokuvassa, ja
niissä lähes aina pääosassa. Palo aloitti elokuvauransa vuonna 1931 Jääkärin morsiamella ja päätti sen 30 vuotta myöhemmin elokuvaan Tulipunainen kyyhkynen. Palon roolit
ulottuivat
hurmuriherroista
tukkijätkiin.
Hänet nähtiin mm. Kulkurin valssissa, Rosvo
Roopessa, Niskavuori-elokuvissa sekä Tuntemattomassa sotilaassa.
”Tauno Suuri” muodosti Ansa Ikosen kanssa
suomalaisen elokuvan ykkösparin.
Tauno Palon teatteriura oli pitkä ja monipuolinen.
Suomen kansallisteatteriin hänet kiinnitettiin
vuonna 1932, ja hän pysyi talolle uskollisena
vuoteen 1973, jolloin jäi eläkkeelle.
Palo teki myös levytyksiä laulajana.
Palon suosion kestävyydestä kertoo esimerkiksi se, että hänet valittiin muutama vuosi
sitten Suomen kaikkien aikojen parhaaksi
näyttelijäksi Aamulehden yleisöäänestyksessä.
Suomi on Norjan jälkeen tasa-arvoisin maa

(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2008)

Pohjoismaat ovat säilyttäneet paikkansa
maailman tasa-arvoisimpina maina. Maailman talousfoorumin tasa-arvotutkimuksen
mukaan Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa
sukupuolten väliset erot ovat maailman pienimpiä. Suomi on listauksessa toisena Norjan takana.
Viime vuonna Suomi oli kolmas.
Kiina nousi listalla 17 sijaa viime vuodesta,
mutta on edelleen vasta sijalla 57. Yhdysvallat nousi kolme sijaa 27:nneksi. Tilastossa
on mukana 130 maata.
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Maailman talousfoorumi ottaa listauksessaan
huomioon tasa-arvomuutokset taloudellisessa osallistumisessa ja mahdollisuuksissa,
koulutukseen pääsyssä, poliittisessa osallistumisessa ja terveysasioissa, kuten eliniänodotteessa.
Suomi ykkönen tuloerojen kasvuvauhdissa

(Helsingin Sanomat 13.11.2008)

Suomi on rikkaiden teollisuusmaiden selkeä
ykkönen tilastossa, jossa mitataan tuloerojen
kasvua kymmenen viime vuoden aikana.
OECD:n tuoreen selvityksen mukaan tuloerot
kasvoivat Suomessa erityisen nopeasti vuosina 1995–2005. Lähelle tätä vauhtia päästiin
vain Kanadassa.
Nopeasta kasvuvauhdista huolimatta Suomi
on yhä OECD-vertailussa pienten tuloerojen
maa, selvästi alle keskiarvon ja seitsemännellä tilalla 30 maan joukossa. Siinä omaa
luokkaansa ovat Tanska ja Ruotsi.
Suomi on kuitenkin noussut hyvää vauhtia
perinteisestä, progressiivisella verotuksella ja
tulonsiirroilla tasavertaiseksi lanatusta pohjoismaisesta tulonjakomaasta kohti anglosaksisia suurten erojen maita.
Suomi on tutkimuksessa myös yksi niistä
harvoista maista, joissa tuloerot ovat kasvaneet rikkaiden ja keskiluokan, ei vain rikkaiden ja köyhien välillä.
"Syynä on ennen kaikkea vuoden 1993 verouudistus", Palkansaajien tutkimuslaitoksen
erikoistutkija Ilpo Suoniemi sanoo.
Tässä lamanjälkeisessä uudistuksessa ansiotulojen ja pääomatulojen veroprosenttien
ero repäistiin kansainvälisessä vertailussa
hyvin suureksi. Niinpä Suomessa kasvavat
nopeasti nimenomaan verotuksen jälkeiset
tuloerot. Bruttotuloilla mitatut erot jäävät
Suoniemen mukaan selvästi pienemmiksi.
Nettotuloilla mitattuna parhaiten ansaitsevan
prosentin osuus kaikista tuloista kasvoi Suoniemen mukaan Suomessa kymmenessä
vuodessa kaksinkertaiseksi eli 3,5 prosentista seitsemään prosenttiin. Yli puolet tämän
pienen ryhmän tuloista oli pääomatuloja,
joista erityisen paljon kasvoivat osinkotulot.
Tuloeroja kasvattava verojärjestelmä säädettiin porvarihallituksen aikana. Sen jälkeen
hallitusten värit ovat vaihtuneet, mutta lakiin
ei ole puututtu.
Yksi syy on pelko pääomien karkaamisesta
ulkomaille, jos niiden verotusta kiristetään.
Suoniemen mielestä tällaista vaaraa ei kuitenkaan enää juurikaan ole.
Edessä oleva taantuma saattaa kaventaa tuloeroja, jos esimerkiksi yritysten osingonmaksukyky heikentyy. Toisaalta myös työttömyys lisääntyy eikä mikään kasvata rikkaiden ja köyhien tuloeroja niin paljon kuin
joukkotyöttömyys.
Sama kehitys, tuloerojen kasvaminen, kuitenkin jatkuu aikojen jälleen parantuessa,
jos verotukseen ei puututa.
Verotus on yksi avaintekijöistä tuloerojen
selkeässä kasvussa koko OECD-alueella, jossa erot ovat kasvaneet kahdessa kolmasosassa jäsenmaista, kaikissa muissa tosin
paljon hitaammin kuin Suomessa.
Tavallisen kansan keskuudessa joillakin on
mennyt selvästi huonommin kuin joillakin
muilla. Eläkeiän kynnyksellä ja eläkkeellä tulokehitys on ollut suhteessa parasta, mutta

lapsiperheiden asema on sen sijaan heikentynyt. Eniten kolhitaan yksinhuoltajia, joiden
todennäköisyys kärsiä köyhyydestä on kolminkertainen keskimääräiseen väestöön verrattuna.
Monien mielestä tuloerojen kasvaminen ei
ole lainkaan huono asia. OECD:ssä ollaan
toista mieltä.
"Kasvavien tuloerojen jättäminen huomiotta
ei ole vaihtoehto vaan erittäin vaarallinen
tie, jolla on väistämättömiä sosiaalisia ja poliittisia seurauksia", järjestön pääsihteeri Angel Gurria sanoi raportin julkistamistilaisuudessa.
Helsinki-Vantaa luopuu kotimaan- ja ulkomaanterminaaleista

(Yle.fi 9.10.2008)

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalien
nimet muuttuvat vuoden kuluttua. Jako kotimaan- ja ulkomaanterminaaleihin poistuu
syksyllä 2009.
Siitä lähtien terminaalit määräytyvät sen mukaan, millä lentoyhtiöllä matkustaja lentää.
Kansainvälisen käytännön mukaisesti kotimaanterminaalista tulee terminaali 1 ja ulkomaanterminaalista terminaali 2.
Uudistus helpottaa matkustajien liikkumista
kentällä.
Kansainväliseen käytäntöön siirtyminen on
Helsinki-Vantaalla ajankohtaista, sillä ulkomaanterminaalin laajennus ja uusi matkatavaran käsittelykeskus otetaan käyttöön ensi
vuonna.
Saunomisesta en ainakaan tingi

(Taloussanomat 3.12.2008)

Suomalaiset ovat kyllä valmiita hillitsemään
ilmastonmuutosta, kunhan ei tarvitse tinkiä
saunomisesta.
Suomalaisista 92 prosenttia on tuoreen
haastattelututkimuksen mukaan sitä mieltä,
että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pitää
vaikuttaa omilla teoilla ja valinnoilla. Vastuun
he kuitenkin siirtäisivät ennemminkin yhteiskunnan harteille.
Pohjola Vakuutuksen haastattelututkimuksessa kysyttiin, mistä suomalaiset ovat valmiita tinkimään.
Saunomisesta suomalaiset eivät halua tinkiä
ensimmäisenä. Noin 41 prosenttia suomalaisista haluaa saunoa useammin kuin kerran
viikossa.
Vähäpäästöiset autot sen sijaan kiinnostavat. Ympäristöystävällisen auton ostaisi 71
prosenttia vastanneista.
Lähes puolet olisi valmis tinkimään lomamatkoista.
Vakuutusyhtiö Pohjola tekee yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen kanssa ilmastonmuutoksen tuomien uusien riskien tunnistamiseksi.
Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny sanoo, että
vakuutusyhtiön tehtävänä on selvittää, miten
muuttuvat riskit voidaan vakuuttaa.
Vielä ei tunneta tarkkaan, miten esimerkiksi
sademäärien kasvun myötä lisääntyvä kosteus vaikuttaa tiestöön ja rakennuksiin.
Pohjola Vakuutuksen tutkimukseen haastateltiin elo–syyskuussa 2000 suomalaista eri
puolilta maata.
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Suomen sotilaat taistoon merirosvoja vastaan (Suomen Sillan Uutisviikko 45/2008)
Suomi osallistuu EU:n operaatioon Somalian
merirosvoja vastaan. Operaatioon osallistuu
upseereita ja asiantuntijoita, kertoi ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan yksikön päällikkö Timo Kantola STT:lle.
Kyse on todennäköisesti kolmesta henkilöstä, jotka lähtevät esikuntatehtäviin IsoonBritanniaan ja mahdollisesti myös varsinaisella toiminta-alueella sijaitsevalle komentoalukselle.
EU lähettää Afrikan sarven alueelle kymmenkunta laivaa. Operaation on määrä olla
käynnissä joulukuun puoliväliin mennessä.
Suomalaiset voivat jo hakea USA:n "nettiviisumia" (Helsingin Sanomat 14.10.2008)
Suomalaiset voivat alkaa hakea Yhdysvaltoihin matkustavilta ensi vuonna tarvittavaa
sähköistä matkustuslupaa huomenna keskiviikkona.
Matkustuslupaa eli niin sanottua nettiviisumia on voinut hakea englanninkielisenä
(Electronic System for Travel Authorization
eli ESTA) jo elokuun alusta lähtien.
Suomen ja ruotsin kielillä hakemuksen voi
täyttää keskiviikosta lähtien, Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat tiistaina.
Pakollista luvan täyttö ei kuitenkaan vielä
ole, vaan matkustaja voi täyttää sähköisen
lomakkeen niin halutessaan.
Sähköinen matkustuslupa tulee pakolliseksi
tammikuun 12. päivänä 2009. Se täytetään
internetissä ennen matkan alkua.
Matkustajalla pitää olla hyväksytty matkustuslupa jo ennen Yhdysvaltain-laivaan tai –
lentokoneeseen astumistaan.
Sääntö koskee myös niitä maita, joiden kansalaisilta ei vaadita viisumia Yhdysvaltoihin.
Tähän ryhmään kuuluu myös Suomi.
Nettiviisumissa kysytään samoja tietoja kuin
nyt lentokoneissa ja laivoissa täytettävissä
paperilomakkeissa.
Näitä ovat normaalien henkilötietojen lisäksi
tiedot rikostuomioista, tarttuvista taudeista,
viisumin epäämisistä sekä karkotuksista.
Sähköinen matkustuslupa voi olla voimassa
jopa kaksi vuotta. Lupa oikeuttaa useaan
Yhdysvaltain-matkaan, mutta se ei tule olemaan tae maahanpääsystä.
Tietoja sähköisen luvan hakemisesta (englanniksi)
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flo
wExecutionKey=_cF39465D5-B1E5-0A124FE1-F484EC833871_k2F5D5546-574E8145-C891-E034042FB798
Suomalainen syö vuodessa seitsemän kiloa
suklaata (Helsingin Sanomat 9.11.2008)
Suomalaisen suuhun uppoaa vuodessa keskimäärin seitsemän kiloa suklaata. Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalaisen
mukaan suklaan kulutus on kasvanut vuosikymmenen alusta yli kaksi kiloa asukasta
kohden.
Aiemmin suomalaisten ykkösherkku olivat
sokerimakeiset, mutta suklaa kiri niiden ohi
viime vuoden lopussa.
Jyrkimmin myyntiään on kasvattanut tumma
suklaa. Tumman suklaan myynti on kuiten-
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kin edelleen vain murto-osa maitosuklaiden
menekistä.
Cloetta Fazerin suklaa-asiantuntija Reetta
Monto ja Pandan markkinointipäällikkö Johan Jakobsson uskovat, että suklaan myyntiä on lisännyt tarjonnan kasvu. Heidän mukaansa lisäystä selittävät myös hemmottelu
ja elämyksellisyys, joita kaivataan kiihtyvän
elämänrytmin vastapainoksi.
Jo 60 aikakauslehteä luettavissa yhdestä
paikasta verkossa (Digitoday 25.11.2008)
MMD Networks Oy on avannut kaikille aikakauslehdistä kiinnostuneille uuden internetissä toimivan palvelun. Nimeä Lehtiluukku.fi
kantavasta palvelusta löytyvät lehdet ovat
tarjolla kuluttajille perinteisen paperilehden
sijaan digitaalisina näköisversioina.
Palvelusta voi yhtiön mukaan ostaa irtonumeroita tai tilata digitaalisen vuosikerran haluamastaan lehdestä perinteisen lehtitilauksen tapaan. Myös joukko maksutta luettavia
ilmaisjakelulehtiä on mukana palvelussa.
Lehtiluukku perustuu MMD:n omaan ePaper
–julkaisualustaan.
- Lehtiluukku.fi -sivustolla voi lukea ja ostaa
lehtiä paikasta riippumatta 24 tuntia vuorokaudessa. Lisäksi ostetut lehdet löytyvät palvelusta myös tulevaisuudessa, eivätkä joudu
enää esimerkiksi perheen lemmikin kynsiin.
Sähköinen jakelu on myös tehokasta, siksi
olemme saaneet monien lehtien hinnat sovittua kustantajan kanssa jopa 50 prosenttia
edullisemmaksi verrattuna perinteiseen paperijulkaisuun, sanoo MMD Networksin toimitusjohtaja Jouni Ikonen.
Yhtiö selvittää, että mukana on jo nyt noin
kuusikymmentä eri lehteä, ja tarjonta laajenee jatkuvasti. Lehtiluukku.fi kertoo solmineensa jo valmiita sopimuksia kustantajien
kanssa ja uskoo lehtien määrän nousevan
pian yli sataan.
MMD Networks Oy on suomalainen internetsekä mobiilipalvelujen, digitaalisen viestinnän ja ohjelmistoratkaisujen toimittaja. Yhtiö
tarjoaa räätälöityjä verkkoviestinnän kokonaispalveluita, ohjelmistoratkaisuja, konsultointipalveluita sekä ylläpito-, hosting- ja
ASP-palveluita keskisuurille ja suurille yrityksille ja organisaatioille.
Varkaudessa löydettiin uusi supernova

(Suomen Sillan Uutisviikko 43/2008)

Varkautelaiset Markku Nissinen ja Veli-Pekka
Hentunen ovat löytäneet uuden supernovan
eli tähden räjähdyksen, uutisoi Savon Sanomat.
"Tällä kertaa supernova räjähti galaksissa
NGC 3144 ja räjähdyksen muinainen valo
nähtiin
Härkämäen
observatoriossa
4/5.11.2008 yöllä", kirjoittaa Markku Nissinen paikallisen tähtitieteellisen yhdistyksen
Warkauden Kassiopeian sivuilla.
Mittausten mukaan galaksin ja uuden supernovan etäisyys on 290 miljoonaa valovuotta.
Tämä SN 2008gx -nimeä kantava supernova
on jo neljäs Härkämäessä tehty supernovalöytö.
Supernovan tyyppimääritys on tehty Kalifornian yliopiston Lickin Oservatoriossa. Sen
mukaan supernova on tyyppiä II, eli kyseessä on ollut erittäin massiivisen punaisen jät-

tiläistähden räjähdys, jossa tähden keskiosa
luhistuu joko neutronitähdeksi tai mustaksi
aukoksi.
Kyseessä voi olla myös huomattavan harvinainen IIb-tyypin supernova, jossa usein
kaksi superjättiläistähteä kiertää toisiaan.
Myös toinen tähtiparin tähti voi räjähtää supernovana.
Supernovien ajatellaan laukaisevan uusien
tähtien ja aurinkokuntien synnyn. Siten voidaan sanoa, että maapallo ja me olemme
koostuneet muinaisten supernovien ydinjätteistä.
Tiedemiehet puhdistavat antiikin rakennuksia laserilla (Digitoday 20.10.2008)
Kreikkalaiset tiedemiehet ovat ottaneet käyttöön uuden laser-menetelmän muinaisraunioiden puhdistamiseksi saasteista. Kreetan
tiedejärjestö Foundation for Research and
Technology kehitti laserin, joka lähettää yhtaikaa infrapuna- ja ultraviolettisäteitä.
Infrapuna- ja ultraviolettisäteitä on aikaisemmin käytetty erikseen puhdistamiseen,
mutta toinen niistä jättää keltaisen ja toinen
harmaan sävyn marmorin pintaan. Uusi järjestelmä poistaa saastekalvon ja paljastaa
marmorin oikean sävyn.
Tiedemiehet ovat löytäneet kauan peittyneinä olleita värejä, ornamentteja ja kirjoitusta
saastekalvon alta.
Urakka edistyy kuitenkin melko hitaasti, sillä
vaikka puhdistajilla on suojalasit, työtä voidaan tehdä vain kaksi tuntia kerrallaan laserin häikäisyn vuoksi, Reuters kertoo.
Tutkijat ovat kokeilleet vuosien aikana 40
erilaista menetelmää marmorin puhdistamiseksi. Mukana on ollut myös mekaanisia ja
kemiallisia prosesseja.
Kreikkaa syytetään pakolaisten kurjasta kohtelusta (Helsingin Sanomat 29.11.2008)
Kreikka on joutunut ihmisoikeusjärjestöjen
ja YK:n hampaisiin pakolaisten huonon kohtelun vuoksi. Ihmisoikeusjärjestö Human
Rights Watchin tuoreen raportin mukaan
Kreikka pitää maahanpyrkijöitä kelvottomissa oloissa sekä karkottaa heitä salaa Turkkiin.
Raportissa kerrotaan, kuinka Kreikan rannikkovartiosto on käynyt pakolaisveneiden
kimppuun merellä ja sabotoinut niitä. Jos
pakolaiset pääsevät maihin, heitä odottavat
karmeat olosuhteet täpötäysissä vastaanottokeskuksissa, järjestö kuvailee.
Järjestö on saanut lukuisia ilmoituksia, joissa
poliisin kerrotaan pahoinpidelleen pakolaisia.
"He hakkasivat meitä pampuilla saadakseen
meidät veneeseen. Yksi mies kieltäytyi, joten
hänet hakattiin ja heitettiin veteen", kertoo
raportissa turkkilainen mies, jonka kreikkalaiset poliisit kuljettivat yön pimeydessä takaisin Turkkiin.
YK vetosi EU-maihin jo toukokuussa, jotta
ne lopettaisivat turvapaikanhakijoiden palauttamisen Kreikkaan. YK perusteli pyyntöään pakolaisten kehnoilla oloilla sekä Kreikan
tiukalla turvapaikkapolitiikalla.
Palautuksia tehdään, koska EU-säännösten
mukaan pakolaisten pitää anoa turvapaikkaa
siitä maasta, jonka kautta he ovat alun perin
saapuneet unionin alueelle. Siksi hakemus-
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ten paine kohdistuu erityisesti EU:n eteläisiin
rajavaltioihin.
YK on moittinut Kreikkaa siitä, että se hyväksyi viime vuonna vain 0,6 prosenttia saamistaan runsaasta 25 100 turvapaikkahakemuksesta.
"Ihmiset kävelevät ympäriinsä kuin aaveet.
Valtion silmissä heitä ei ole olemassa, mutta
he ovat silti siinä", YK:n pakolaisjärjestön
UNHCR:n Kreikan-johtaja Yiorgos Tsarbopoulos kuvailee.
Tsarbopoulos ymmärtää silti myös Etelä-Euroopan maiden tilannetta. "Tämä on kohtuuton taakka rajavaltioille, eikä edusta eurooppalaista solidaarisuutta."
Tsarbopoulos huomauttaa, että Kreikan hallituksella on useita muitakin ongelmia pakolaisten lisäksi: maassa on yksi EU:n korkeimmista työttömyysasteista, ja viidennes kreikkalaisista elää köyhyydessä.
Kreikan pääministeri Kostas Karamanlis on
vedonnut EU:hun, jotta se auttaisi maata
selviämään pakolaisvirroista.
Ruokapalsta
IMELLETTY PERUNALAATIKKO
1 kg perunoita
1 dl vehnäjauhoja
75g sulatettua voita
5 dl maitoa
1 kananmuna
2 tl suolaa
siirappia tai sokeria
vettä
Kuoritut perunat keitetään kypsiksi, soseutetaan ja lisätään jauhot.
Soseen annetaan imeltyä yön yli kannen alla. Sekoitetaan muutaman kerran imeltymisen
aikana.
Lisätään
sulatettu
voi,
kananmuna ja maito. Seos maustetaan. Jos
seos ei ole tarpeeksi imeltynyt, lisätään
siirappia tai sokeria. Seos kaadetaan
uunivuokaan. Paistetaan 150 asteessa noin
2 tuntia.
ITALIANSALAATTI
100 g keittokinkkua tai mietoa makkaraa
2 kuorineen keitettyä porkkanaa
2 kuorineen keitettyä perunaa
1 hapahko omena
pala tuoretta kurkkua
1 maustekurkku
2 dl pakasteherneitä
(keitettyä makaronia)
kastike:
1 dl kuohu- tai vispikermaa
1 1/2 dl majoneesia
1/2 tl suolaa
1 rkl viinietikkaa ja ripaus valkopippuria
1. Leikkaa kinkku, kuoritut porkkanat, perunat ja omena sekä kurkut tulitikun ohuiksi
suikaleiksi. Lisää joukkoon kylmät herneet.
2. Sekoita vaahdoksi vatkatun kerman joukkoon kastikkeen muut aineet. Sekoita kastike varovasti salaattiainesten joukkoon. Salaattiin voi lisätä esimerkiksi keitettyjä sarvimakaroneja ja parsaa.
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3. Anna salaatin maustua ja vetäytyä muutama tunti. Pane salaatti tarjoiluastiaan kauniiksi keoksi. Koristele tomaattilohkoilla ja
persiljalla. Salaatti säilyy kylmässä useita
päiviä.
JOULUINEN PORKKANAVUOKA
15-20 annosta
1 kg porkkanaa
200 g juuriselleriä
2 sipulia
2 pussia (á 150 g) Aura murua
2 rkl hunajaa tai vaaleaa siirappia
1 tl anista
1 tl paprikaa
1/2-1 tl suolaa
2 munaa
1 dl Valio ruokakermaa, 15 %
Kuori ja paloittele kasvikset kattilaan ja
mittaa vettä päälle sen verran, että kasvikset
juuri peittyvät. Keitä kypsiksi. Kaada
keitinvesi pois, mutta ota n. 1 dl talteen. Lisää kasvisten joukkoon muut ainekset ja soseuta tasaiseksi. Lisää tarvittaessa hiukan
keitinlientä. Tarkista maku. Kaada seos yhteen tai kahteen voideltuun vuokaan. Kuvioi
pintaa ja ripottele päälle korppujauhoa. Paista 175 asteessa 1- 1 1/2 tuntia, kunnes pinta on kauniisti ruskistunut. Tarjoa joulukinkun tai -kalkkunan kanssa.
HUOM! Ruoan voi pakastaa.
KINKUN KASTIKE
3 dl kinkun paistolientä
4 dl ruokakermaa
2 dl omenasosetta
1 dl sinappia
2 rkl voita
2 rkl vehnäjauhoja
jauhettua valkopippuria
1. Sulata voi kattilassa, älä kuitenkaan ruskista sitä.
2. Sekoita mukaan vehnäjauhot.
3. Lisää paistoliemi ja kerma vähitellen koko
ajan sekoittaen. Lisää omenasose ja sinappi.
4. Hauduta noin 5 minuuttia, ja mausta valkopippurilla.
Halutessasi kevyemmän kastikkeen, valmista
se lihaliemestä ja omenasoseesta.
ANOPIN VALKOISET PIPARIT
Ainekset:
500 g voita
500 g sokeria
5 munaa
1 kg hienoja vehnäjauhoja
1 tl soodaa
Ohje:
Vaahdota voi ja sokeri. Lisää muut ainekset.
Anna seisoa hetken. Kauli ja tee piparkakkuja. Paista n. 200ºC kunnes ovat saanet hieman väriä.
HANNA-TÄDIN JOULUKAKUT
noin 75 kpl

2 dl Valio kuohukermaa
3 dl sokeria
1 1/2 tl leivinjauhetta
5,5 dl vehnäjauhoja
3 dl perunajauhoja
1 rkl piparkakkumaustetta
Sulata voi. Anna jäähtyä hetki. Sekoita kerma, voisula ja sokeri. Yhdistä jauhot ja piparkakkumauste keskenään ja lisää joukkoon. Pyöritä taikinasta pieniä pyöreitä kakkuja ja nostele leivinpaperin päälle pellille.
Paista 200 asteessa 10 min. Kakut säilyvät
kuivassa paikassa muutamia viikkoja. Voit
valmistaa niitä jo ennen joulua esim. ruokalahjaksi.
EGG-NOG
kahdelle
2 keltuaista
1 rkl tomusokeria
1 dl kermaa
1 dl maitoa
1/2 dl konjakkia tai rommia
ripaus muskottia
Sekoita kattilassa keltuaiset ja sokeri. Lisää
kerma ja maito. Kuumenna seosta kunnes se
sakenee, mutta älä päästä kiehumaan. Lisää
alkoholi, sekoita ja kaada laseihin. Koristele
muskotilla.
Erilaiset egg-nogit ovat erityisesti Amerikassa suosittuja joulunajan juomia.
MUSTEHERUKKAGLÖGI
2 dl vettä
2 rkl glögimaustetta tai muutama kokonainen neilikka ja kardemumman siemen, pala
inkivääriä ja kanelitanko
mustaherukkamehua
sokeria
vettä
kuorittuja manteleita
rusinoita
Keitä vettä ja mausteita muutaman minuutin
ajan. Siivilöi mausteliemi ja laita se uudelleen kattilaan. Lisää mehua, sokeria ja vettä.
Kuumenna ja tarjoa höyryävänä. Lisää laseihin muutama manteli ja rusina. Lisää halutessasi glögiin punaviiniä.
Uudenvuoden yöpalaksi
SILLIGRATIINI
250 g kukkakaalia
500 g peruna-sipulisekoitusta
1 kevytsuolattu sillifilee
2 valkosipulin kynttä
Juustokastike:
1 rkl voita tai margariinia
1 rkl vehnäjauhoja
75 g juustoraastetta, esimerkiksi sinileimaemmentalia
3 dl maitoa
1 tl muskottipähkinää
1/2 tl mustapippuria

1. Sekoita kukkakaalit ja peruna-sipuliseos
voideltuun uunivuokaan. Pilko sillifilee pieniksi ja ripottele vuokaan.
2. Valmista juustokastike. Sulata kattilassa
rasva ja sekoita siihen vehnäjauhot. Lisää
maito vähitellen joukkoon ja sekoita hyvin.
Lisää juustoraaste ja anna sulaa. Mausta
pippurilla ja muskotilla.
3. Kaada juustokastike vuokaan ainesten
päälle. Paista silligratiinia noin 45 minuuttia
200-asteisessa uunissa.
KYLMÄSAVULOHIRULLAT
15-25 palaa
150 g kylmäsavukirjolohta viipaleina
100 g yrtti-, pippuri-, valkosipuli- tai muuta
tuorejuustoa
Lado kirjolohiviipaleet limittäin kelmun päälle
siten, että saat yhtenäisen suorakaiteen
muotoisen, noin 25 cm leveän levyn. Levitä
tuorejuusto tasaisesti kalan pinnalle ja kääri
levy rullaksi. Kääri rulla tiiviisti kelmuun ja
laita muutamaksi tunniksi pakastimeen, jotta
se kovettuu ja on siten helppo viipaloida.
Toimitus surffaili Internetissä
OTA TOMA on Aurinkorannikolla kolme kertaa vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, jota
jaetaan lukijoille ilmaiseksi lukuisissa eri jakelupisteissä. Nyt Ota Toma on luettavissa
kannesta kanteen myös virtuaalilehtenä.
Klikkaa kannesta ja lähde lukumatkalle!
www.otatoma.fi
Museovirasto on avannut ulkoilureittejä esittelevät verkkosivut. Sivuilla esitellään retkikohteiksi sopivia polkuja, joiden varrella on
muinaisjäännöksiä sekä kulttuuriperintö- ja
luontokohteita.
www.muinaispolut.fi
Helsingissä elettiin historiallista viikonvaihdetta marraskuun lopulla, kun Sörnäisten sataman kalusto siirtyi uuteen Vuosaaren suursatamaan.
Länsisataman
konttiliikenne
muuttaa Vuosaareen vähitellen vuoden loppuun mennessä.
Sataman valmistuminen vaikuttaa mm. liikennesuunnitteluun, kun 3.800 rekkaa eli 80
prosenttia kantakaupungin raskaasta satama-liikenteestä siirtyy Vuosaareen. Vuosaareen kulkee päivittäin myös kymmenen tavarajunaa. Lisäksi satamien siirto vapauttaa
maa-alueita asuinrakentamiseen.
Kuusi vuotta kestänyt satamahanke maksoi
liikenneväylineen lähes 700 miljoonaa euroa.
Satama vihitään virallisesti käyttöön 28.11.
www.vuosaarensatama.fi
Eroakirkosta.fi-palvelua pitävä Tampereen
vapaa-ajattelijat ry perusti uuden et-opetus.fi-verkkosivuston, joka keskittyy elämänkatsomustiedon levittämiseen.
www.et-opetus.fi
Toivontuottajien jouluradio on avattu. Joulumusiikki soi Jouluradiossa tauotta ensimmäisestä adventista tapaninpäivään.
Jouluradio netissä www.jouluradio.fi

200 g Valion voita
Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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Ulkosuomalaisen horoskooppi

Laatinut: Sipsu Suomalainen, Italia
Oinas
Joulu ei välttämättä tuo kuusen alle toivottua lahjaa, ja jotkut pikkuhuolet häiritsevät
mieltä aina jouluaattoon saakka. Onneksi
perhe ja ystävät lämmittävät sydäntä, ja askareiden parissa ei kerkeä murehtia. Tilanne
helpottuu uudenvuoden paikkeilla ja loppiaisen jälkeen. Maaliskuun oinailla pitempi kitka
tilanne.
Härkä
Vierailuja, viestejä ja juhlia. Ystäväpiiri kukoistaa ja töihin on vaikea keskittyä. Jos käden ulottuvilla on rakastettu, niin nyt on oivallinen aika kosia tai muuttaa saman katon
alle asumaan.
Eli sormushankintaan... Se voisi olla toivottu
lahja kuusen alla.
Kaksonen
Joulun alla jokunen huono uutinen ja hermostuneisuutta. Tilanne helpottuu jo joulupukin vierailulla ja vuoden vaihteessa ukkospilvetkin haihtuvat. Juhlia, vierailua, ja kaksosille varsin vierasta - syviä keskusteluja.
Rapu
Pettymyksiä, tavaroiden hukkaamista, juoruja, virheostoksia ym. epämiellyttävää ja epämukavaa. Päiväunia rakastavan ravun olisi
parasta sytyttää tuli takkaan ja hakea lämpöä sieltä sekä muistaa ehdottomasti valvoa,
että tuli takasta on sammunut ennen nukkumaan menoa.
Leijona
Työ ei nyt suju. Riitaa perhepiirissä. Pieniä
pettymyksiä. Rahan tuhlaamista. Okei... onhan joulu, ja lahjojakin tarvitaan. Tämä joulu
kannattaisi nyt viettää kuitenkin leppoisalla
talviunella ja herätä vasta helmikuussa ja
pysyä kaukana ravuista, vaikka takkatulen
lämpö houkuttaisikin.
Neitsyt
Jokunen pikkumurhe työpiirissä. Muuten
neitsyen joululoma on suhtalaisen onnistunut. Ei kannata murehtia työasioita loman
aikana. Kaikki palaset osuvat kohdalleen ilman sen suurempaa apua. On vain kyse
ajasta. Lomien jälkeen olisi aihetta harkita
rahan sijoittamista.
Vaaka
Energinen vaaka jättää vanaveteensä kaikki
tähtiradan muut merkit. Tämä joulu ja sen
juhlat eivät voisi olla onnistuneempia. Kaikki
on niin täydellistä.
Skorppiooni
Sprinttinen alku pyhien alla. Piparit on paistettu, lahjat hankittu ja kuusi koristeltu. Juhla on nyt tervetullut. Vuodenvaihde saattaa
viedä joiltakin marraskuun skorppiooneilta
maan jalkojen alta. Enimmäkseen ammattiin
liittyviä huonoja uutisia.
Jousimies
Päivänsankari juhlii tänä vuonna kolminkertaisesti: synttäreitään, joulupyhiä, sekä vuo-

denvaihdetta. Kukkaron nyörien löystyminen
alkaa huolestuttaa vasta loppiaisen jälkeen minimaalisesti.
Kauris
Jos normaalisti hieman sulkeutunut kauris
ottaa kutsun juhliin ilman kriteereitä
vastaan, ei hauskan pidolta voi välttyä.
Tämä tarjous ei välttämättä toistu joka
vuosi.
Vesimies
Mukavuudenhaluinen vesipeto saattaa joutua tunnemyrskyn uhriksi oman energisyytensä ansiosta, eikä välttämättä osaa kanavoida sitä oikeaan suuntaan. Rennot illat
sohvalla voivat auttaa keskittymiskyvyn lisäämistä.
Kalat
Kalat voivat vihdoinkin alkaa hengittää rauhallisemmin, sillä vaikuttaa siltä, että monien
vuosien kohlinnat alkavat jäädä taka-alalle,
ja rauhallinen joulu saa tulla kylään.
Vuodenvaihde onnekas, ellei jopa rikas.
Vitsejä
- Poliisi löysi aattoiltana tieltä miehen jonka
yli oli ajettu. Poliisi kysyi tältä: "Saitteko ylös
auton rekisterinumeron?" "En, mutta ne kirotut porot tunnistan kyllä varmasti" mies
vastasi.
- Mitä tapahtui tontulle joka hukkasi lakkinsa?
Siltä jäätyi korva tunturilla.
- Milloin on hyvä aika hakea kuusi metsästä?
Silloin kun ei ole ketään näkemässä.

- Säkkipimeää.
Mikä on suurempi kuin joulukuusi?
- Jouluseitsemän.
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-Dimitriadou, puh. +30
2310 344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr
Tapahtumakalenteri
03.12

Adventtikirkko Thessalonikissa

- Mikä on porojen suurin toive?
Päästä vetämään Joulupukkia.

06.12.

Suomen itsenäisyyspäivä

07.12

Seuran pikkujoulu

- Mikä on juopon joulukalenteri?
Kaljakori.

13.12

Suomi-koulun joulujuhlat

21.12

Talvipäivänseisaus

- Mikä on Joulupukin vastakohta?
Juhannuskuttu.

28.12.

Viattomien lasten päivä

31.12.

VIIMEINEN PÄIVÄ LUOVUTTAA
ALOITTEITA SEURAN JOHTOKUNNALLE HELMIKUUN YLEISKOKOUKSEEN 2008

- Mitä dementiapotilaat laulavat jouluna?
Koska meillä on joulu?
- Miksi Joulupukki ei asu Etelänavalla?
Porot eivät tykkää syödä pää alaspäin.

6.1.

Loppiainen

10.1

- Miksi Joulupukilla ei ole lapsia?
Hänellä on leikkikalut.

Thessalonikin Suomi-koulun kevätlukukausi alkaa

1/2008

Miksi joulupukki meni psykiatrille?
- Hän ei enää uskonut itseensä.

Pohjois-Kreikan
Suomi-Seuran
keilailukilpailu. Tarkka ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.

8.2

Laskiaissunnuntai

5.2

Runeberginpäivä

28.2

Kalevalan päivä

Miksi Amerikassa luullaan, että joulupukki on
ruotsalainen?
- Tavallisessa talossa on ainakin kaksi ovea
ja kymmenen ikkunaa, mutta silti pukki tulee
sisään savupiipusta.
Mikä on majavien joululaulu?
- Joulupuu on nakerrettu.

--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy helmikuussa 2009. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja
tiedotteeseen.

Mitä joulupukki pelkää?

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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