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Tutustu ilmaiseksi viikon ajan uuteen TVkaista Alphaan 
painamalla TVkaista:n logoa 

 
 
 
 
 
 
Pikakäyttöohjeet: 
Avaa selaimellasi rekisteröitymislinkki painamalla TVkaista:n logoa ja täytä rekisteröity-
missivulla olevat kentät, hyväksy vaaditut kohdat. 
Valitse sitten ne kanavat, joilta haluat ohjelmat tallentaa. Tämän jälkeen tallentuvat 
kaikki ohjelmat valitsemiltasi kanavilta ilman erillisiä ajastuksia. Ensimmäiset tallenteesi 
ovat katsottavissa noin 1-2 tunnin kuluttua tästä. Kaikki ohjelmat säilyvät tallentimellasi 
aina kaksi viikkoa ensimmäisestä lähetyskerrasta alkaen, voit siis todellakin katsoa oh-
jelmia juuri silloin, kun sinulla on siihen aikaa! 
Kun haluat katsoa ohjelmatallenteitasi, kirjaudu tunnuksillasi palveluun osoitteessa 
http://alpha.tvkaista.fi/ ja valitse ohjelma,  jonka haluat katsoa. 
Otathan aina tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluumme: asikaspalvelu@tvkaista.fi  
 

Mukavia tutustumishetkiä TVkaista Alphaan! 
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Varapuheenjohtajan tervehdys 
 
Kevät tekee arasti, mutta varmasti tuloaan. 
Onneksi! Tämä Kreikan talvi ei ole tieten-
kään verrattavissa Suomen talveen, joka on 
ollut tällä kertaa erityisen kova tai ainakin 
mahdottoman lumirikas. Kuitenkin tuntuu sil-
tä, että nyt nämä sateet ja koleus saisivat jo 
riittää. Pidän enemmän lämmöstä... 
Kuulin juuri uutisista valtavasta maanjäris-
tyksestä Chilessä ja siitä seuraavista tsuna-
meista. Vastahan oli Haitin järistys. Tuntuu 
ikään kuin maapallo olisi alkanut varoittaa 
meitä yhä tiuhempaan tahtiin. Ehkä se yrit-
tää sanoa meille jotakin. On oikeastaan yrit-
tänyt jo kauan aikaa... Ehkä se huutaa 
apua...  
Ilmasto muuttuu koko ajan uskomattomalla 
vauhdilla, ja maaperän varat hupenevat. 
Kohta vesikin on kultaakin kalliimpi, ja onkin 
ollut jo pitkään monissakin maissa. Ilma on 
täynnä myrkkyjä ja sen myötä ravintomme-
kin. Mihinkäs ollaan menossa?  
Aikoinaan maapallon muihin eläviin verrattu-
na etuoikeutetusta ihmisestä on tullut luo-
makunnan ketjun heikoin rengas. Onko niin, 
että ihminen on aina vain kuvitellut olevansa 
paras kaikista, koska hänellä on kehitty-
neemmät aivot? Joka tapauksessa meillä oli 
kaikki edellytykset, mutta olemme pelanneet 
korttimme väärin.  

VENTTIILI 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 

Seuran johtokunta  Pankkiyhteys:  
Puheenjohtaja, Marko Suomalainen puh. 2310 329323 Alpha Bank, 703-00-2310-010761 
Varapuheenjohtaja, Outi Holopainen  puh. 2310 445349 IBAN: GR9301407030703002310010761, SWIFT: CRBAGRAAXXX 
Sihteeri, Marjut Katoniemi-Kutsuridis puh. 2310 860555  
Kassanhoitaja, Päivi Pulkki-Georgopoulou  puh. 2310 950879 Suomi-koulun opettajat: 
Jäsen, Kirsikka Soustiel puh. 2310 231888 Outi Holopainen  puh. 2310 445349 
  Anu Pöytälaakso-Douka puh. 697 4989925 
Postiosoite: PO. Box 18608, 54005 Thessaloniki, Greece Maria Psitillis puh. 2310 445349 
E-maili: seura@suomi-seura.gr  Suomi-kirjaston hoitaja: 
Web sivut: www.suomi-seura.gr  Päivi Pulkki-Georgopoulou puh. 2310 950879 

Talven pakkasennätys Suomessa kiristyi -41,3 asteeseen (kts. muut uutiset) 
 

Uusi väestötietolaki  
velvoittaa ulkomailla asuvan suomalaisen päivit-

tämään henkilötietonsa. Muutoksista tulee ilmoit-
taa maistraattien ylläpitämään Suomen väestötie-

tojärjestelmään. 
Lisätietoja kohdasta ”Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat” 

http://alpha.tvkaista.fi/order?paymentcode=kreikka&campaign=pohjoiskreikka20091008&setview=flash
mailto:asikaspalvelu@tvkaista.fi
mailto:seura@suomi-seura.gr
http://www.suomi-seura.gr/
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Me olemme kaikki syyllisiä omalta osaltam-
me ja omassa mittakaavassamme, suuret 
yhtiöt suuremmassa, mutta jos me ”pienet 
ihmiset” emme reagoi, niin silloin olemme 
kohtalomme ansainneet. 
Ei meillä ole enää varaa olla tekemättä mi-
tään. Milloin tajuamme, että pelkkä asioista 
jauhaminen ei tuo mitään tulosta? Milloin 
aiomme siirtyä sanoista tekoihin? Miksi em-
me usko saman ja yhteisen asian puolesta 
taistelevan ihmismassan sydäntä elvyttävään 
ja ihmeitä aikaansaavaan voimaan?  
Tiedämme, mitä meidän tulisi tehdä. Ei ole 
vielä liian myöhäistä. Mutta meidät on huo-
maamattomasti ja ovelasti eristetty toisis-
tamme, jotta emme pystyisi enää minkään-
laiseen yhteiseen.  
Porskutamme päivät päästämme, ensinnäkin 
tienataksemme elantomme ja toiseksi hank-
kiaksemme mahdollisimman paljon oikeas-
taan aivan tarpeetonta kamaa. Teknologia 
kehittyy ja muoti muuttuu koko ajan luoden 
meille yhä uusia ja uusia kuviteltuja tarpeita 
ja rahanreikiä. Jatkuvat aivopesusysteemit 
ympärillämme kehittyvät nekin samanaikai-
sesti pelottavalla vauhdilla pitäen meidät 
ikuisessa nalkissa. Meillä ei näytä olevan 
enää aikaa eikä energiaa mihinkään muu-
hun. Emme ehdi nähdä ystäviämme emme-
kä kohta edes omia perheenjäseniämme. 
Kaikki pelit ja vehkeet on keksitty, jotta 
kommunikointi olisi vaivatonta ja nopeaa, 
mutta me vain juoksemme oravanpyöräs-
sämme toivoen parempaa huomista. Sulkeu-
dumme koteihimme ja vietämme uskomatto-
man paljon aikaa jossakin facebookissa tai 
muilla keskustelukanavilla uskotellen itsel-
lemme, että olemme sillä tavoin oikeasti ih-
misten kanssa tekemisissä. Emme huomaa, 
että juuri todelliset (eikä ”virtuaaliset”) ih-
miskontaktit, joita muka ajan tai energian 
puutteessa siirrämme aina vain huomiseen, 
ovatkin itse asiassa sitä, mitä me tarvitsisim-

me eniten ja mikä toisi meille sen tyydytyk-
sen, jota turhaan muualta etsimme. Mitä vä-
hemmän olemme toistemme kanssa tekemi-
sissä, sen tunteettomampia ja itsekeskei-
sempiä meistä myös tulee. Lopuksi osallisuu-
temme maailman tapahtumiinkin rajoittuu 
pelkkään päivittelyyn tai kauhisteluun.  
Pysähtykäämme miettimään tätä: Kaikki, mi-
tä elämässäsi tapahtuu, on oikeastaan taval-
la tai toisella sinun oma valintasi. - Se on 
totta. 
 
Outi Holopainen 
Varapuheenjohtaja 

Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Jaakko Thessalonikissa 
 
Thessalonikissa muutama vuosi sitten asu-
nut teologian opikselija Jaakko Olkinuora kä-
vi alkuvuodesta Athos-vuorella ja sieltä pa-
lattuaan piipahti myös Thessalonikissa ta-
paamassa tuttaviaan. 
Osa seuralaisista illasti Jaakon kanssa taver-
nassa 1901. Ilta vierähti aivan liian nopeasti 
hyvässä seurassa ja hyvän ruoan ja viinin 
parissa ja seuralaiset jäävätkin odottomaan 
Jaakon seuraavaa vierailua. 

 
Suomalainen PANSUOLA® nyt myös Kreikassa! 

 
Pansuola on mineraalisuola, jossa on noin puolet vähemmän 
natriumia kuin tavallisessa ruokasuolassa tai merisuolassa, 
mutta silti hyvä suolan maku. 
Pansuola sisältää 28 % kaliumkloridia ja 12 % 
magnesiumsulfaattia.  

Kalium ja magnesium ovat kivennäisaineita, joilla on oma edullinen, jopa natriumin 
vähentämistä voimakkaampi suojavaikutus verenpaineeseen, sydämeen ja 
verisuoniin. Toisaalta ne aktivoivat munuaisten toimintaa tehostaen haitallisen 
natriumin poistumista elimistöstä. Aineenvaihdunnan vilkastuessa ylimääräistä 
nestettä ei keräänny elimistöön, millä on suotuisia vaikutuksia myös 
painonhallintaan. 
 
Pansuola Kreikassa, supermarketeissa: 
 
 
 
 
 

 
ΒΑΣΙΛΑΓΑΣ ΑΕ - SUPER MARKET CASH & CARRY,  
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤ.  

 
Lisätietoja kreikaksi www.pansalt.gr tai suomeksi www.pansuola.fi  
 

 
 
 
 

 

Kuvassa vasemmalta: Jaana Karhunen, Päivi Voutilanen, Jaakko Olkinuora, Päivi Pulkki-
Georgopoulou ja Outi Holopainen 

http://www.pansalt.gr/
http://www.pansuola.fi/
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Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Keilailukilpai-
lut 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 8. vuosittaiset 
keilailukilpailut pidettiin sunnuntaina 17. 
tammikuuta 2010. 
Kilpailuun oli perinteisesti kutsuttu kaikki 
Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen sekä 
kreikkalaisia, jotka olivat ilmaisseet haluk-
kuutensa osallistua seuran toimintaan.  
Kaikki pelaajat suorittivat harjoituskierroksen 
jälkeen yhden pelikierroksen, jonka pistetu-
los ratkaisi voittajat. 
Lastensarjan voitti Kalliopi Theodoraki tulok-
sella 82, toiseksi tuli Alexia Suomalainen tu-
loksella 80 ja kolmanneksi Despina Theodo-
raki tuloksella 73. Lastensarjan voittaja sai 
makeispussin ja kolme parasta saivat sijoi-
tuksistaan kunniakirjat. 
Nuortensarjan voitti Elisa Vlahopoulou tulok-
sella 77 ja toiseksi tuli Nikos Brezes tuloksel-
la 45. Norten sarjassa ei tänä vuonna ollut 
useampia osanottajia. Aikuistensarjan voitti 
tänä vuonna Kostas Theodorakis tuloksella 
129, toiseksi tuli Outi Holopainen tuloksella 
126, sekä kolmanneksi Marko Suomalainen 
tuloksella 119. 
Aikuisten- ja nuortensarjojen voittajille luo-
vutettiin kiertopalkintoina puiset keilat, ai-
kuisten sarjan voittajalle normaalikokoinen 
ja nuorten sarjan voittajalle pienempi. Lisäk-
si molempien sarjojen kolme parasta saivat 
sijoituksistaan kunniakirjat. 
Kiertopalkintokeiloihin poltettiin jälleen ker-
ran kolvilla voittajien nimet. Voittajat luovut-
tavat kiertopalkinnot ensi vuoden keilailukil-
pailuissa uusille voittajille. Jos sama henkilö 
voittaa keilan kolme kertaa peräkkäin, hän 
saa sen omakseen. 
 
Kaija Kivikoski Thessalonikissa 
 
Suomi-Kreikka yhdistysten liiton entinen pu-
heenjohtaja Kaija Kivikoski vieraili puolisonsa 
Yrjön kanssa Pohjois-Kreikassa helmikuussa. 
Seuramme puheenjohtaja Marko Suomalai-
nen sekä USP-vastaava Jaana Karhunen ta-
pasivat heidät Thessalonikissa 11.2. illallisen 
merkeissä. 
Kaija ja Yrjö jatkoivat matkaa seuraavana 
päivänä Nausan karnevaaleihin ja sieltä 
Ateenaan ja taas Thessalonikin kautta Suo-
meen.  
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen 
sääntömääräinen yleiskokous 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran sääntömää-
räinen säännöllinen yleiskokous pidettiin 
21.2.2010, alkaen klo 11:00, hotelli Classical 
Makedonia Palacen tiloissa Thessalonikissa. 
Läsnä oli 8 maksanutta jäsentä. 
Kokouskutsu oli postitettu kaikille jäsenille, 
joita vuoden 2009 lopussa oli 33. Kokouskut-
sun mukaan yleiskokous oli kutsuttu koolle 
15.2.2009, mutta tarvittavaa jäsenmäärää ei 
ollut paikalla (1/3 maksaneista jäsenistä). 
Näin ollen 21.2.2009 pidetyssä yleiskokouk-
sessa päätösvaltaisuus ei ollut sidoksissa 
paikalla olleiden jäsenten määrään. 
Yleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan Suomi-
Seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen, 
joka totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
Edelleen seurasi kreikkalainen perinne, eli 

”vasilopitan leikkaus”. “Flouri”, eli onnenko-
likko, löytyi seuran jäsenen Satu Vuorisen 
pullaviipaleesta, joten perinteen mukaan 
seura toivottaa onnekasta vuotta kolikon 
saajalle! 
Seuraavaksi yleiskokoukselle valittiin pu-
heenjohtajaksi Päivi Voutilainen ja sihteeriksi 
Marko Suomalaisen. Yleiskokouksen pöytä-
kirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin 
Satu Vuorinen ja Tuula Vesala-Tufexi. 
Kokouksessa käsiteltiin seuran toimintaker-
tomus kaudelta 2009–2010, ja edelleen käsi-
teltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti kauden 
2010–2011 toimintasuunnitelma, jonka mu-
kaan: 
- Seuran ja koulun tilaisuuksista ja tapaami-

sista päätettiin seuraavaa: 
1. Kuukausitapaamiset jatkuvat kierto-

luontoisina – jäsenet vuorollaan vas-
tuussa paikasta, kellonajasta ja tapah-
tumasta. Jäsenille ja muille tiedossa 
oleville Pohjois-Kreikassa asuville suo-
malaisille ilmoitetaan tapaamisesta säh-
köpostilla viimeistään viikkoa ennen. 
Kuukausitapaamiset ovat viisi kertaa 
vuodessa, maalis-, huhti-, touko-, loka- 
ja marraskuun ensimmäisenä sunnun-
taina. Maaliskuun kuukausitapaamisen 
järjestää varapuheenjohtaja Outi Holo-
painen. 

2. Suomi-koulun karnevaalijuhlat on jo pi-
detty 14.2.2010. 

3. Osallistutaan Thessalonikin kansainväli-
sille ruokafestivaaleille 

4. Suomi-koulun kevätjuhlat. 
5. Adventtikirkko yhteistyönä Pireuksen 

Merimieskirkon kanssa. 
6. Pikkujoulut 
7. Suomi-koulun joulujuhlat 
8. Keilailukilpailut 

- Seuran Venttiili-tiedote ilmestyy 4 kertaa 
toimikauden aikana (helmi-, touko-, syys- 
ja marraskuussa). 

- Varaventtiili-kuukausitiedotetta toimite-
taan vain jäsenille (10 kertaa vuodessa, 
poikkeuksena heinä- ja elokuu ) 

- Seuran tiedotustoimintaan voidaan sisäl-
lyttää myös mahdolliset artikkelit muissa 
julkaisuissa. 

- Anotaan apurahoja seuraavasti: 
1. Anotaan seuralle helmikuun apurahaa 

Suomi-Seura ry:ltä 
2. Anotaan Suomi-koululle helmikuun 

apurahaa Suomi-Seura ry:ltä 
3. Anotaan helmikuun ulkosuomalaisme-

dia-apurahaa ja erityisapurahaa Suomi-
Seuralta tiedotteelle 

4. Anotaan helmikuun ulkosuomalaisme-
dia-apurahaa ja erityisapurahaa Suomi-
koulun joulu-lehdelle 

5. Anotaan seuralle syyskuun apurahaa 
Suomi-Seuralta 

6. Anotaan Suomi-koululle syyskuun apu-
rahaa Suomi-Seuralta 

7. Tutkitaan mahdollisuuksia hakea apu-
rahoja myös Kreikasta 

Käytiin läpi rahastonhoitaja Päivi Pulkki-
Georgopouloun laatima tilivuoden 2009 tilin-
päätös. Valvova toimikunta vahvisti seuran 
tilinpäätöksen tarkistetuksi. Kokous myönsi 
tili- ja vastuuvapauden seuran johtokunnalle 
koskien vuoden 2009 tilinpäätöstä. 
Edelleen hyväksyttiin tulo- ja menoarvioesi-
tys vuodelle 2010. Seuran liittymis- ja jäsen-

maksut päätettiin pitää samana, eli liittymis-
maksu on € 30 ja jäsenmaksu € 20. Jäsen-
maksu tulee maksaa seuran pankkitilille 
ALPHA BANK: 703-00-2310-010761 tai valin-
naisesti maksun voi hoitaa suoraan rahas-
tonhoitajalle Päivi Pulkki-Georgopouloulle. 
Jäsenmaksut on maksettava 30.4.2010 men-
nessä ja pankkiin maksettaessa on ehdotto-
masti mainittava maksajan nimi. 
Hyväksytyn työjärjestyksen mukaan valittiin 
seuralle valvovan toimikunnan jäseniksi 
kaudelle 2010–2011: jäsen, Satu Vuorinen, 
jäsen, Asta Koskela-Dimitriadou ja varajä-
sen, Tuula Vesala-Tufexi 
Edelleen seuran ulkosuomalaisparlamentin 
vastaavaksi valittiin jäsen Jaana Karhunen. 
Lisäksi kokouksessa valittiin tiedotteiden toi-
mituskunnat kaudelle 2010–2011: 
- Venttiili-tiedotteen toimituskunnan jäseni-

nä jatkavat Marko Suomalainen ja Marjut 
Katoniemi-Kutsuridis. Venttiilin varajäse-
neksi valittiin Outi Holopainen.  

- Vastaavasti Varaventtiili-kuukausitiedot-
teen toimituskunnan jäseninä jatkavat 
Marko Suomalainen ja Päivi Pulkki-Geor-
gopoulou. 

Venttiili-tiedotteen oikolukijana jatkaa Outi 
Holopainen kaudella 2010–2011. 
Seuraavaksi oli vuorossa mahdollisten aloit-
teiden käsittely. Määräaikaan (31.12.2008) 
mennessä ei jäsenkunnalta ollut saapunut 
aloitteita. Johtokunnan aloitteesta seura 
avaa seuran nimissä olevan pankkitilin Euro-
bank:iin.  
Lopuksi käsiteltiin vielä muut asiat. 
Keskusteltiin kahdesta suomalaisesta kan-
sanmusiikkiyhtyeestä, jotka seura tuo yhdes-
sä Suomen suurlähetystön ja Thessalonikin 
tanssiseuran kanssa kesäkuussa Thessalo-
nikiin. Varapuheenjohtaja Outi Holopainen 
kertoi Thessalonikin tanssiseurasta ja lupasi 
selvittää tanssiseuran jäsenmaksun sekä il-
moittaa siitä seuralaisillemme, jos joku ha-
luaa liittyä siihen. 
Jaana Karhunen toivoi, että syksyllä pidettäi-
siin illanistujaiset, joihin kutsuttaisiin kaikki 
Pohjois-Kreikassa olevat suomalaiset ja puo-
lisuomalaiset paikalle. Keskusteltaisiin seu-
ran tulevaisuudesta ja yritettäisiin saada 
nuoria innostumaan seuran toiminnasta. 
Jaana lupasi järjestää tapaamisen ja pitää 
sen kotonaan syyskuussa. 
Seuran johtokunta kiittää kaikkia yleisko-
koukseen osallistuneita jäseniä ja Hotelli  

Suosittelemme! 
 
Tilaa helposti ja turvallisesti salmiakkia, 
Suomi-filmejä, ruisleipää ja samaan pa-
kettiin pari levyä iki-ihanaa Fazerin Si-
nistä suklaata! 
Suomikauppa.fi on verkkokauppa, josta 
voit tilata kotimaisia tuotteita yli 2000 
tuotteen valikoimasta toimitettuna kaik-
kialle maailmaan? Makeisia, elintarvik-
keita, elokuvia ja paljon muuta.  
www.suomikauppa.fi  

http://www.suomikauppa.fi/?a_aid=pksuomi
http://www.suomikauppa.fi/?a_aid=pksuomi
http://www.suomikauppa.fi/?a_aid=pksuomi
http://www.suomikauppa.fi/?a_aid=pksuomi�
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Classical Makedonia Palacen toimitusjohtajaa 
hra Asimogloua hotellin kokoustiloista. 
 
Puheenjohtaja YLE:n aamu-uutisissa 
 
Seuramme puheenjohtajaa Marko Suoma-
laista haastateltiin puhelimitse 23. helmikuu-
ta YLE:n aamu-uutisissa. Aiheena oli Kreikan 
talouskriisi ja ko. päivänä ollut yleislakko. 
 
Roska päivässä - liike  
 
Suomalaisen Tuula-Maria Ahosen tyttärineen 
perustama Roskaliike täyttää tänä keväänä 
10 vuotta. Jokainen, joka kerää yhden 
roskan päivässä ja haastaa yhden tuttavansa 
mukaan on liikkeen jäsen, muuta ei tarvita. 
Tämä yksinkertainen idea on avannut 
monien ihmisten silmät näkemään 
ympäristönsä uudella tavalla, eikä vain 
Suomessa, vaan ympäri maapalloa. 
Roskaliikkeen kotisivut on käännetty jo 20 
kielelle, ja roskaliikkeellä on nyt myös 
kreikankielinen facebook-ryhmä Ένα 
σκουπίδι την ημέρα, linkki alla. 
Tervetuloa mukaan! 
Kreikassa on jo aikaisemmin esim Suomi-
kouluissa toteutettu ideaa. Vinkki siis muille-
kin Suomi-kouluille! 
Tässä vielä Tuula-Marian terveiset Venttiillin 
lukijoille 
Parhaat terveiseni lukijoille, on todella hie-
noa, että suomalaiset myös muualla maail-
massa vievät eteenpäin ympäristön kunnioit-
tamisen ja huolenpidon mitä tärkeintä vies-
tiä!  
Itseäni innoittaa vanha intiaaniviisaus:" Sen, 
minkä ihminen tekee maalle, hän ennenpit-
kää tekee myös itselleen ja toisille ihmisille!" 
Tietoa liikkeestä löytyy osoitteessa 
www.roskapaivassa.net  
Suomen ja englanninkielinen facebook –ryh-
mä Litter Movement, linkki  
http://www.facebook.com/group.php?gid=6
646126686&ref=ts  
Kreikankielinen facebook-ryhmä, Ένα 
σκουπίδι την ημέρα. Linkki 
http://www.facebook.com/home.php#!/grou
p.php?gid=284361044078  
 
Jaana Karhunen 
 
Suomalaistapahtumia Kreikassa  
 
Suomalainen rock-yhtye ”The 69 Eyes” esiin-
tyy Thessalonikissa huhtikuun 23. päivä 
Block 33 – clubilla ja huhtikuun 24. Atee-
nassa Gagarin 205 – clubilla. 
www.69eyes.com  
 
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministe-
riö tiedottavat 
 
Uusi väestötietolaki velvoittaa ulkomailla 
asuvan suomalaisen päivittämään henkilötie-
tonsa. (www.finland.gr 1.3.2010) 
 
Muutoksista tulee ilmoittaa maistraattien yl-
läpitämään Suomen väestötietojärjestel-
mään. 
Maaliskuun alusta voimaan tullut laki väestö-
tietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuk-
sen varmennepalveluista (661/2009) velvoit-
taa ulkomailla oleskelevan Suomen kansalai-

sen ilmoittamaan välittömästi ulkomailla 
oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötie-
tojen muutoksista, muun muassa lapsen 
syntymästä, avioliitosta, avioerosta ja ni-
menmuutoksesta. 
Myös passihakemuksen vireillepanon edelly-
tys on, että hakijalla on suomalainen henki-
lötunnus ja että väestötietojärjestelmässä 
olevat tiedot ovat ajan tasalla. 
Asiakirja, johon ilmoitettu tieto perustuu, 
voidaan lähettää joko henkilön viimeisen ko-
tikunnan maistraattiin tai lähimpään Suomen 
edustustoon nykyisessä asuinmaassa. Ulko-
maisen asiakirjan täytyy olla alkuperäinen tai 
virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Asia-
kirjan pitää myös olla laillistettu ja käännetty 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 
Velvollisuus ei koske Ruotsissa asuvia Suo-
men kansalaisia, koska heidän tietojensa vä-
littämisessä ja tarkistamisessa noudatetaan 
väestökirjaviranomaisten kesken erikseen 
sovittuja menettelytapoja. Henkilöitä, joilla 
on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus 
neuvotaan kuitenkin ilmoittamaan tietojensa 
muutoksista omatoimisesti. 
Lisätietoja:  
Maistraattien kotisivulta www.maistraatti.fi 
Ohje ulkosuomalaiselle. Ohje löytyy suomen, 
ruotsin, englannin ja saksan kielellä. 
Väestötietolainsäädännöstä Finlex – valtion 
säädöstietopankki www.finlex.fi  
 
Itsenäisyyspäivän vastaanotto 
(www.finland.gr, 8.12.2009) 
 
Suurlähettiläs Erkki Huittinen ja puolisonsa 
Marjatta Huittinen pitivät perinteisen itsenäi-
syyspäivän vastaanoton hieman ennen varsi-
naista itsenäisyyspäivää 4.12.2009. 
Suurlähettilään virka-asunnolla pidetyllä viih-
tyisällä vastaanotolla oli diplomaattikunnan 
edustajia, kreikkalaisia vaikuttajia kulttuurin 
ja politiikan aloilta, Suomen ystäviä sekä 
Kreikassa asuvia suomalaisia. 
 
Arkkitehti Pekka Helinin luento 
(www.finland.gr, 7.1.2010) 
 
Pekka Helin piti keskiviikkona 13. tammikuu-
ta kello 19:30 luennon Benaki-museossa. 
Luento kuuluu sarjaan, joka esittelee arkki-
tehtejä Ruotsista, Tanskasta, Suomesta ja 
Norjasta. Luennot pidetään kerran kuukau-
dessa alkaen lokakuussa 2009 ja päättyen 
toukokuussa 2010. 
 
Suomen ammattikorkeakoulut esillä Web 
EXPO:ssa (www.finland.gr, 14.1.12010)  
 
Harkitsetko opiskelua Suomessa? Kaikki 25 
suomalaista ammattikorkeakoulua ovat nyt 
esillä virtuaalisessa näyttelytilassa osoittees-
sa http://www.expoinweb.net/. Ulkomaisia 
opiskelijoita kannustetaan hakemaan vieras-
kielisiin tutkinto-ohjelmiin. 
Web EXPO on helppokäyttöinen tapa tutus-
tua internetissä kaikkiin suomalaisiin ammat-
tikorkeakouluihin. Voit selata eri koulujen 
näyttelytiloja ja liikkua näyttelyhallissa hel-
posti hiiren avulla. Web EXPO sisältää myös 
esittelyn kaikista vieraskielisistä tutkinto-oh-
jelmista. 
Englanninkielistä tietoa kouluihin hakemises-
ta on tarjolla osoitteessa www.admissions.fi.  

Merimieskirkko tiedottaa 
 
Suomen Merimieskirkko – Ateena 
 
Sunnuntaina 07.2. vietetiin Ateenassa St. 
Paul's Anglikaanisessa kirkossa Scandinaavi-
sen kirkon juhlajumalanpalvelus, jonka toi-
mitti piispa Lennart Koskinen. Kutsuvieraiden 
joukossa oli myös Heikki Rantanen Suomen 
Merimieskirkolta, SKUT:n edustajat Kyprok-
selta sekä SKUT:n aluepäällikkö Pelle Sunde-
lin. Messun jälkeen tarjoiltiin virvokkeita ja 
cocktailpaloja kirkkotalon uusissa tiloissa, ja 
samalla vierailla oli mahdollisuus tutustua 
kirkkotaloon. 
Toiminta on alkanut kirkkotalolla, kirkon toi-
miston lisäksi talolla kirjasto-kokoustila, kah-
vila seka mediahuone. Suomi-koulu kokoon-
tuu talolla lauantaisin. 
Kirkkotalon tiloja on myös mahdollisuus 
vuokrata yksityistilaisuuksiin. 
Olemme aivan kaupungin keskustassa, lähel-
lä Syntagma-aukiota, 5 min. kävelymatka, 
hyvien kulkuyhteyksien päässä. 
 
Tervetuloa! 
 
Yst. Terv.  
 
Mari Hilonen 
Sosiaalikuraattori 
 
Suomi-Seura ja USP tiedottavat 
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)  
 
Alueen varapuhemieheltä 
 
Hyvät Välimeren, Lähi-idän ja Afrikan alueen 
yhteisöt, 
 
Haluan muistuttaa jälleen yhteisöjä tulevasta 
USP:n kuudennesta täysistunnosta 24. - 
25.5.2010 sekä sitä edeltävästä alueemme 
aluekokouksesta 23.5.2010. 
Kutsut täysistuntoon on lähetetty marras-
kuussa ja aluekokoukseen alkaneen vuoden 
alussa. Kutsut löytyvät myös USP:n nettisi-
vuilta www.usp.fi. Yhteisöjen ilmoittautumi-
set on tehtävä 24.2.2010 mennessä, jolloin 
myös aloitteiden jättöaika päätyy. Täysistun-
toon osallistuvien edustajien nimet on ilmoi-
tettava 12.4.2010 mennessä. 
Tarkempia tietoja ilmoittautumisista, van-
hoista ja uusista aloitteista ym. on luettavis-
sa edellä mainituilta USP:n kotisivuilta. 
Aluekokouksessa valitaan mm. alueen uusi 
varapuhemies ja hänen varahenkilönsä. 
Toistaiseksi vain yksi yhteisö, Pohjois-Krei-
kan Suomi-Seura on asettanut ehdokkaak-
seen Jaana Karhusen. Muitakin ehdokkaita 
kaivattaisiin, mm. varahenkilöksi. Olisi hyvä, 
jos voisitte etsiä ja harkita omaa ehdokas-
tanne ja ilmoittaa siitä minulle mahdollisim-
man pian, jotta voisin informoida kaikkia 
alueen yhteisöjä asetetuista ehdokkaista.  
 
Terveisin 
 
Arto Heikkinen 
varapuhemies 
 

http://www.roskapaivassa.net/
http://www.facebook.com/group.php?gid=6646126686&ref=ts
http://www.facebook.com/group.php?gid=6646126686&ref=ts
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=284361044078
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=284361044078
http://www.69eyes.com/
http://www.finland.gr/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.finlex.fi/
http://www.finland.gr/
http://www.finland.gr/
http://www.finland.gr/
http://www.admissions.fi/
http://www.suomi-seura.fi/
http://www.ups.fi/
http://www.usp.fi/
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Ulkosuomalaisparlamentin kuudes istunto 
toukokuussa (Sutinat 12/09 - Suomi-Seuran 
järjestötiedote) 
 
Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan osallis-
tuvat yhteisöt ovat tervetulleita ulkosuoma-
laisparlamentin kuudenteen varsinaiseen is-
tuntoon, joka pidetään Helsingissä 24. - 
25.5.2010 Helsingin Yliopiston tiloissa.  
Täysistunto pidetään Helsingin Yliopiston 
juhlasalissa ja valiokuntatyöskentely tapah-
tuu yliopiston päärakennuksen luento- ja se-
minaaritiloissa. 
Jokainen USP:n säännöt vahvistanut yhteisö 
on oikeutettu lähettämään edustajansa is-
tuntoon seuraavasti:  
- Yhteisön jäsenmäärä on alle 500: yksi 
edustaja,  
- Yhteisön jäsenmäärä on yli 500: kaksi 
edustajaa,  
- Yhteisön jäsenmäärä on yli 1000: kolme 
edustajaa  
Yksi henkilö voi edustaa useampia yhteisöjä, 
mutta hänellä on kuitenkin vain yksi ääni 
parlamentin äänestyksissä. Yhteisö voi lisäk-
si lähettää istuntoon tarkkailijoita. Tarkkaili-
joilla ei ole puhe- eikä äänioikeutta. 
Osallistujat vastaavat itse matkajärjestelyis-
tään, majoittumisestaan ja ruokailustaan se-
kä näiden kustannuksista Helsingissä istun-
non aikana. 
Istuntoon ovat tervetulleita myös uudet yh-
teisöt. Tietoa USP:n toimintaan mukaan tu-
losta löytyy USP:n kotisivulta www.usp.fi. 
 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen istuntoon tapahtuu kah-
dessa vaiheessa. Yhteisöjen ilmoittautumi-
nen tapahtuu 24.2.2010 mennessä ja osallis-
tujien ilmoittautuminen 12.4.2010 mennes-
sä. 
Lisää tietoja ilmoittautumisesta on USP:n ko-
tisivulla www.usp.fi  
 
Istunnon aikataulu 
24.11.2009 Kutsut lähetetty istuntoon USP:n 
yhteisöille 
24.2.2010 Yhteisöjen viimeinen ilmoittautu-
mispäivä ja aloitteiden viimeinen jättöpäivä 
12.4.2010 Osallistujien nimet ilmoitettava 
sihteeristölle 
24.4.2010 Aloiteyhteenveto, toimintaraportti 
ja esityslista postitettu ilmoittautuneille ja 
laitettu Internet-sivuille 
24.5. – 25.5.2010 ISTUNTO 
24.7.2010 Istunnon pöytäkirja lähetetään 
kaikille osallistujille 
 
Aloitteet istuntoon 
Ulkosuomalaisparlamentin kotisivulla 
www.usp.fi on tietoa aloitteiden tekemises-
tä. Yhteisöt voivat kysyä aloitteiden teosta 
myös suoraan USP:n sihteeristöstä, Suomi-
Seura ry:stä: info@suomi-seura.fi. Kotisivulla 
on myös aiemmissa istunnoissa laaditut pää-
töslauselmat. 
 
Oheisohjelmat 
Istuntoa edeltävänä perjantaina 21.5. järjes-
tetään Senioriseminaari, Oikeudesta omaan 
äidinkieleen -seminaari sekä Monikulttuuri-
sen suhteen palikat -seminaari.  
Sunnuntaina 23.5. pidetään juhlajumalanpal-
velus ja USP:n yhteisöjen aluekokoukset. 

Maanantaina 24.5. Helsingin kaupunki jär-
jestää vastaanoton istuntoon osallistujille. 
Perjantaina 28.5. Suomi-Seurassa on avoimi-
en ovien päivä.  
USP:n kotisivuilla on tietoa myös mm. majoi-
tusvaihtoehdoista. 
Sihteeristöstä eli Suomi-Seura ry:stä voi ky-
syä lisää istunnosta, sen järjestelyistä ja 
USP:n toiminnasta.  
TERVETULOA HELSINKIIN JA ULKOSUOMA-
LAISPARLAMENTIN ISTUNTOON! 
 
Esitys kirjeäänestyksestä lausuntokierroksel-
la (Sutinat 2/2010 - Suomi-Seuran järjestö-
tiedote) 
 
Oikeusministeriö on 12.1.2010 lähettänyt 
lausuntokierrokselle esityksen kirjeäänestyk-
sen sallimiseksi ulkosuomalaisille. Lausunto-
kierros päättyy 12.2.2010. Lausuntopyyn-
nössä pyydetään mm. puolueita, ulkoasiain-
ministeriötä, eduskunnan oikeusasiamiestä, 
oikeuskansleria, Väestörekisterikeskusta ja 
Itellaa (ent. Posti) ottamaan kantaa kirjeää-
nestyksen sallimiseen.  
Ulkosuomalaisparlamentti on jo aikaisemmin 
antanut lausuntonsa asiasta. Tämä lausunto 
menee myös esityksen liitteenä tiedoksi. 
Lausuntokierroksen mentyä umpeen oikeus-
ministeriö laati asiasta hallituksen esityksen 
eduskunnalle. Jos kirjeäänestys hyväksyttäi-
siin toteutuvaksi jo vuoden 2011 eduskunta-
vaaleissa, hallituksen esitys tästä tulisi antaa 
eduskunnalle viimeistään kevätkaudella 2010 
ja lain tulisi olla voimassa syksyn 2010 alus-
sa. Eduskunnassa lakiesitystä käsittelee pe-
rustuslakivaliokunta. 
USP:n Keski-Euroopan aluekokouksessa 
Brysselissä 30.1.2010 keskusteltiin aiheesta 
ja ehdotettiin, että ulkosuomalaiset lähettäi-
sivät omille kansanedustajilleen postikortin, 
jossa he painottaisivat henkilökohtaisesta 
näkökulmasta kirjeäänestyksen tarvetta. 
Oma kansanedustaja tässä tapauksessa on 
omasta vaalipiiristä kotoisin oleva. Kaikkien 
kansanedustajien yhteystiedot vaalipiireittäin 
löytyvät eduskunnan sivuilta  
www.eduskunta.fi.  
Postikortti todettiin hyväksi tavaksi lähestyä 
päättäjiä, koska sähköposti ei aina mene pe-
rille itse edustajalle vaan avustajalle, joka 
tekee kaikista saapuneista sähköpostivies-
teistä yhteenvedon. Postikortti ulkomailta on 
varmempi tapa herättää kansanedustajan 
huomio, eikä itse tekstin tarvitse olla paljon 
muuta kun kehotus tukea lakia kirjeäänes-
tyksestä jotta lähettäjäkin tulevaisuudessa 
voisi helpommin äänestää myös ulkomailla. 
Postikorttikampanja kannattaa aloittaa mah-
dollisimman pian, sillä lakiesityksen käsitte-
lyllä on kiire eduskunnassa. 
 
Kielenhuoltoa Suomi-koulujen opettajille In-
ternetissä (Sutinat 2/2010 - Suomi-Seuran 
järjestötiedote) 
 
Suomi-koulujen Tuki ry on pitänyt kolme kie-
lenhuoltokurssia etäopetuksena Suomi-kou-
lujen opettajille. Nyt Suomi-koulujen Tuki ry 
on laittamassa jäsenilleen tämän kurssin ma-
teriaalin nettisivuille.  
Sivuja ollaan avaamassa lähipäivinä, joten 
kiinnostuneet opettajat voivat mennä tun-

nuksillaan katsomaan kielenhuollon sivuja 
internet-osoitteessa www.suomikoulut.fi.  
Ellei koulunne ole jäsen, voi samassa osoit-
teessa liittyä jäseneksi. Jäsenyys on maksu-
ton. 
 
Päivä ulkosuomalaisen elämästä 
 
Sarjassa seuraamme yhden päivän tapahtu-
mia ja ajatuksia Kreikassa asuvan suomalai-
sen elämässä. Eleanna Breza on 21- vuotias 
suomalaiskreikkalainen arkkitehtiopiskelija 
Thessalonikista. 
 

 
Heräsin aamulla 
 
Veli tuli herättämään yhdeksältä aamupalal-
le. -Tosi aikaisin opiskelijan aikataulun mu-
kaan. Oli “Puhdas Maanatai” (Kathara Deu-
tera), juhlapäivä, jolloin Kreikan ortodoksi-
nen kirkko juhlii pääsiäisen odottamista ja 
paastonajan alkamista. Mutta mites muuten-
kaan kreikkalainen juhlapäivä voisi alkaa-
kaan, kuin syömällä! Tämän juhlapäivän aa-
miaiseen kuuluu perinteistä lagana-leipää, 
hunajaa ja halvaa. Lounaaseen kuuluu me-
reneläviä ja kaikenlaista paaston sallivaa 
ruokaa, ja sen jälkeen lennätetään leijaa! 
Vaikka en uskovainen olekaan, enkä osallistu 
paastoamiseen, tällaisista perinteistä on mu-
kava pitää kiinni. 
 
Iloitsin  
 
Siitä, että oli oikein aurinkoinen, vaikkakin 
tuulinen päivä.  Aurinkoinen sää ei ole Krei-
kan talvessakaan itsestäänselvyys - koko 
edellinen viikko oli ollut pelkkää kaatosadet-
ta. 
 
Lounasaikaan 
 
Lounas vierähti iloisesti rupatellessa ison ka-
veriporukan kanssa! 14 henkilöä yhden pöy-
dän ääressä, oli siinä hässäkkää! Kokoonnut-
tiin opiskelijaystäväni Michaelan luo laitta-
maan ruokaa: kalamareja, sieniä, simpukka-
risottoa ja tietysti laganaa. Rentoa oleskelua 
hektisen tenttikauden jälkeen. 
 
Yllätyin 
 
Vielä kerran siitä, kuinka vähän Thessaloni-
kissa on aukeita paikkoja. Joku meistä  

Kuvassa Eleanna Breza.  
Kuva: Dimitris R. Havlidis 

http://www.usp.fi/
http://www.usp.fi/
http://www.eduskunta.fi/
http://www.suomikoulut.fi/


Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 6 

lausahti että kukaan ei ole tarpeeksi vanha 
leijan lennättämiseen, joten ei kun heti lou-
naan jälkeen leijaa hankkimaan ja sopivaa ti-
laa etsimään! Tämä koituikin aika hankalaksi 
– kaikkialla on parkkeerattuja autoja, sähkö-
linjoja, tai kertakaikkiaan vaan tiheää asu-
tusta. Tyhja tila löytyikin noin kilometrin 
päästä Michaelan kotoa, jalkapallokentältä! 
Siellä me sitten lennätettiin leijaa pienten 
jalkapalloharrastajien keskellä.. 
 
Väittelin  
 
Iltapäivällä väittelin poikaystäväni kanssa sii-
tä, kumman opiskelut ovat vaativampia, mi-
nun vai hänen. Molemmat opiskelemme 
Thessalonikin politeknisessä, tosin eri alaa, 
joten tästä on tullut jonkinlainen klisee kes-
kustelu meidän välillä, ja omista mielipiteistä 
pidetään kiinni! 
 
Menin nukkumaan 
 
Taas kerran painuin nukkumaan myöhään, 
vaikka oli jo pitkään väsyttänyt. Oli täysi päi-
vä! 
 
Päivän motto 
 
”I never want to become an adult, never, he 
said emphatically. I 'll always want to remain 
a little boy and have fun ” (J.M.Barrie, Peter 
Pan) Tästä motosta olen aina tykännyt, ja se 
sopii tähän päivään mainiosti! 
 
Ulkosuomalaisen tarina – tekijät esiin 
 
”Ulkosuomalaisen tarina”-ohjelmien myötä 
olemme saaneet seurata ulkosuomalaisten 
elämää eri puolella maailmaa. Ohjelmasarjaa 
kuvattiin myös täällä Thessalonikissa ja 
saimme tilaisuuden tutustua ohjelman 
tekijöihin. Ohjaaja Antti Välikangas ja 
kuvaaja Mika Haavisto, nyt on meidän vuoro 
haastatella teitä! 
 
Antti Välikangas 
 
1. Antti Välikangas, mikä on opintotaustasi 
ja mistä päin olet kotoisin? 
Olen kotoisin pohjois- Suomesta Rovanie-
meltä, jossa kasvoin ja vietin nuoruuteni. La-
pista onkin muodostunut minulle tärkeä 
paikka. Perheelläni on siellä tukikohta, jossa 
vietämme laatuaikaa. Nytkin jouluna koko 
perhe kokoontuu Lapion mökille joulun viet-
toon. 
Kävin Rovaniemellä ylioppilaaksi, jonka jäl-
keen menin Ruotsiin, ensin töihin ja sitten 
opiskelemaan Umeån yliopistoon kauppatie-
teitä. Palattuani Suomeen, pääsin Yleisradi-
oon töihin ja siellä minua alkoi kiinnostaa tv- 
tuotanto. Pääsin Ylen omaan kolmivuotiseen 
ammattiopistoon tv- linjalle ja valmistuin tv- 
ohjelmatyön tekijäksi. 
 
2. Mitä teet työksesi? 
Työskentelin ensin Yleisradiossa parikym-
mentä vuotta erilaisissa tv- alan tehtävissä.  
Tällä hetkellä olen tv- tuottaja omassa yri-
tyksessäni, Filmihallissa, joka tuottaa tv- oh-
jelmia etupäässä Yleisradiolle. Tätä hom-
maakin olen tehnyt jo parikymmentä vuotta. 

Tv- tuotannossa on Suomessakin kova kil-
pailu ja sen vuoksi mekin olemme erikoistu-
neet.  Erikoisalamme on ulkosuomalaiset ja 
päätuotteemme on televisiosarja, ULKOSUO-
MALAISEN TARINA, jossa on menossa jo vii-
des tuotantokausi. Olemme toteuttaneet jo 
kuutisenkymmentä dokumenttia eri puolilta 
maailmaa. Tähän sarjaan kuuluu myös ohjel-
ma, jota olimme kuvaamassa Pohjois- Krei-
kassa, Thessalonikin alueella. 
Uusien  jaksojen esitys on YLE TV2 lla ensi 
kesänä perjantaisin, alakaen 4.6.2010.   
 
3. Keitä perheeseesi kuuluu? 
Perheeseeni kuuluu vaimoni Pirjon lisäksi, 
joka hänkin työskentelee perhe- yritykses-
sämme, kaksi tytärtä, Milla ja Henna sekä 
poika Tommi. Milla ja Henna ovat ulkosuo-
malaisia.  Milla asuu ja työskentelee Kööpen-
haminassa ja Henna Brysselissä. Tommi sen-
tään asuu Suomen Turussa ja hänellä on 
pieni Topi -poika, josta on tullut perheemme 
silmäterä. 
 
4. Oletko itse asunut koskaan ulkomailla? 
Olen asunut Ruotsissa useassakin paikassa 
v. 1969 - 1972. 

5. Kuinka kauan Ulkosuomalaisen tarinaa on 
tehty? 
Tätä tv- sarjaa, Ulkosuomalaisen tarina on 
nyt tehty kymmenkunta vuotta. 
 
6. Miten kaikki sai alkunsa? 
Tähän liittyy henkilökohtaista historiaa.  
Isäni muutti Australiaan v. 1953 ja jätti äidin 
ja meidät kaksi pientä lasta tänne Suomeen. 
Yleisradiossa ollessani minua alkoi kiinnostaa 
isäni jalanjäljet, ja niinpä sainkin v. 1989 
lähteä kuvausryhmän kanssa Australiaan te-
kemään tv- dokumenttia isäni elämästä. Sa-
malla yritin etsiä vastauksia moniin kysymyk-
siin hänen lähdöstään. Matkasta syntyi usei-
takin dokumentteja, myös isäni tarina, n. 
tunnin mittainen, nimeltään SIIRTOLAISEN 
LAULU. Tavallaan olen edelleen sillä tiellä. 
 
 
7. Kuinka monessa maassa olet käynyt oh-
jelmaa tekemässä? 

Olen liikkunut maailmalla aika paljon, kiertä-
nyt konkreettisestikin maapallon ympäri 
useita kertoja. Maita taitaa olla jo yli seitse-
mänkymmentä. Viimeksi vierailin Nepalissa 
ja Intiassa. 
 
8. Ulkosuomalaisen tarina ei ole vain TV-oh-
jelmasarja, vaan osa laajempaa projektia, 
kertoisitko tästä lyhyesti? 
Niin, ulkosuomalaisista on tainnut muodos-
tua minulle eräänlainen elämäntehtävä. Olen 
taltioinut, dokumentoinut ja haastatellut sa-
toja ulkosuomalaisia eri puolilla maailmaa. 
Materiaalit annan säilytettäväksi Siirtolai-
suusinstituuttiin Turkuun, jälkipolville ja tut-
kijoiden käyttöön. Nytkin jo suuri osa kuvaa-
mistamme henkilöistä on siirtynyt autuaam-
mille metsästysmaille, joten yritämme sa-
malla taltioida myöskin suomalaista siirtolai-
suushistoriaa. Olemme myöskin tietoisesti 
rakentaneet NettiTV:tä, www.ulkosuomalai-
set.net jossa kaiken maailman ulkosuomalai-
silla on mahdollisuus tutustua materiaaliim-
me. 
 
9. Mikä on ollut yllättävin huomiosi ulkosuo-
malaisia jututeltuasi? 
Ehkä se suuri kunnioitus isiensä maata koh-
taan, jota ulkosuomalaiset tuntevat. Meille 
Suomessa asuville isänmaa tuntuu olevan it-
sestään selvyys ja usein me unohdamme 
sen kuinka arvokas omaisuus se onkaan. 
Esim. nytkin pian tuleva itsenäisyyspäivä on 
ulkosuomalaisille suuri juhlapäivä! 
 
10. Jos sinun olisi ihan pakko muuttaa pois 
Suomesta, mihin maahan asettuisit ja miksi? 
Ensimmäinen matka on aina tietenkin vai-
kuttava,  ja kun se vielä suuntautui Australi-
aan, jossa isäni siihen aikaan asui ja eli, niin 
minullakin kyllä heräsi. Maailmassa on pal-
jonkin viehättäviä paikkoja, missä on 
mukava vierailla, mutta kyllä minä olen niin 
suomalainen, että Suomesta ja Lapista en 
luovu. 
 
11. Mistä aiheesta haluaisit tehdä dokumen-
tin, onko sinulla jotain unelmaa? 
Unelmia pitää olla, eivätkä ne läheskään ai-
na liity työhön. 
Mutta, jos puhutaan vielä jostakin puuttu-
vasta dokukmentista, niin mielessäni on jo 
pitkään muhinut eräänlainen kooste, yhteen-
veto näistä kaikista dokumenteista, mitä on 
ulkosuomalaisuus, mitä heille kuuluu tänään, 
eräänlainen raportti ja palaute maailman ul-
kosuomalaisilta. 
 
Mika Haavisto 
 
1. Mika Haavisto, mikä on opintotaustasi ja 
mistä päin olet kotoisin? 
Olen Porista kotoisin. Olen opiskellut 1994 - 
98 Turun taiteen ja viestinnän oppilaitokses-
sa valokuvausta ja valmistunut sieltä valoku-
vaajaksi.  
 
2. Mitä teet työksesi? 
Olen Filmihallilla kuvaajana. Olen myös oh-
jannut ja leikannut dokumentteja, sekä tätä 
Ulkosuomalaisen tarinaa, että pidempiä do-
kumenttielokuvia. Kuvaajana työhöni kuulu-
vat myös erilaiset ajankohtais- ja uutisku 

Antti Välikangas 



Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 7 

vaukset, esim. Olkiluodon ydinvoimalan val-
mistumista on taltioitu jo monta vuotta.  
 
3. Keitä perheeseesi kuuluu? 
Leila-vaimo ja kaksi tytärtä, Valma 6 v. ja 
Linnea 10 kk, sekä Kaappo-kissa. 
 

4. Oletko itse asunut koskaan ulkomailla? 
Olen asunut vuoden Neuvostoliitossa. Olin 
1985–86 Sovetskissa (ent. Johannes) raken-
nushommissa. Tuolloin olin 18-vuotias ja toi-
min siellä mittamiehen apulaisena. Olosuh-
teet olivat melko karut, joten sieltä päästy-
äni en haaveillut Neuvostoliittoon takaisin 
muutosta.  
 
5. Oletko ollut tekemässä kaikkia Ulkosuo-
malaisen tarina- sarjan jaksoja? 
En ole. Ehkä noin 80-90 %:ssa ohjelmista 
olen ollut tekijänä.  
 
6. Oletteko tehneet kaikki sarjan jaksot yh-
dessä Antin kanssa? 
Yleensä näin, mutta olen ollut myös muiden 
kanssa keikalla, ja vastaavasti Antti on ollut 
matkalla ilman minua. Viime talvena esim. 
Antti oli pitkällä matkalla Havaijilla yms., ja 
minä samaan aikaan kotona, koska halusin 
olla paikalla tyttäreni syntyessä.  
 
7. Mikä on ollut yllättävin huomiosi ulkosuo-
malaisista ja heidän elämästään? 
En tiedä, onko se yllätys, mutta tähän ohjel-
maan valikoituneet ihmiset ovat olleet hyvin 
kiinnostuneita suomalaisuudesta ja juuris-
taan. Pidän myös tapaamiani ulkosuomalai-
sia suvaitsevaisena porukkana. Ehkä tähän 
on syynä se, että heidän on ollut itse sopeu-
duttava valtakulttuuriin. Toivonkin, että 
tämä ohjelmasarja lisäisi osaltaan suvaitse-
vaisuutta muita kulttuureja kohtaan myös 
Suomessa. Ajattelen, että suomalaisilla on 
esim. yhteisöllisyydestä monessa maassa 
paljon opittavaa.  
Onkohan tämäkään yllätys, mutta ulkosuo-
malaisten yleisin kaipuun kohde on ruisleipä. 
Saunakin näyttäisi jäävän kakkoseksi. En 
muista tavanneeni yhtään ulkosuomalaista, 
joka ei olisi kaivannut ruisleipää!  
 

8. Teet dokumetteja myös suomalaisista 
Suomessa. Kerro hieman Toinen Suomi- pro-
jektista, kuinka siihen kuvattavat valitaan? 
Toinen Suomi -dokumenttisarja on jo päätty-
nyt. Hieman vastaavalla idealla toimii 
TV2:ssa nykyään Lönnrot-projekti. Itse sain 
olla tekemässä Toinen Suomi -projektin elo-
kuvaa "Halonvoimaa", joka kertoi halkokaup-
piaasta, sekä "Eläinelämää"-dokumenttia, jo-
ka kertoi asialleen omistautuneesta eläinsuo-
jeluvalvojasta. Lisäksi kuvasin Kodisjoesta 
kertovaa ohjelmaa. Kodisjoki oli siihen ai-
kaan Suomen pienin mantereella sijaitseva 
kunta.  
 
9. Suomessa on paljon lahjakkaita doku-
menttielokuvien tekijöitä. Mikä on mielestäsi 
suomalaisen dokumentin vahvuus kansain-
välisesti? 
Mielestäni suomalaisen dokumenttielokuvan 
menestykseen ei liity mitään taikatemppuja. 
Täällä on alalle saatavana runsaasti koulu-
tusta, ja on erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. 
Innostuneet tekijät ovat saaneet työmahdol-
lisuuksia, ja heillä on ollut kannustavia yhtei-
söjä ja tuottajia takanaan. Koko maailman 
näkökulmasta katsottuna Suomi on tietysti 
aika erikoinen paikka. Osassa suomalaisten 
tekemistä dokumenteista näkyy erityinen 
suomalainen näkökulma, osassa ei.  
 
10. Mistä aiheesta haluaisit tehdä dokumen-
tin, onko sinulla jotain unelmaa? 
Monet asiat kelpaavat dokumentin aiheeksi. 
Suomessa palkittiin juuri Finlandia-palkinnol-
la 400-sivuinen kirja uunin muurauksesta. 
Tällainen suppea aihe vaatii tekijältä tark-
kaan harkittua näkökulmaa ja paneutumista. 
Mielestäni monet aiheet ovat kiinnostavia.   
 
11. Jos sinun olisi ihan pakko muuttaa pois 
Suomesta, mihin maahan asettuisit ja miksi? 
Muuttaisin Irlantiin. Pidän niistä maisemista, 
ja ihmiset ovat leppoisia. Paikallinen musiikki 
ja pubikulttuuri sopii minulle myös. Lisäksi 
siellä ei ole koskaan liian kuuma, kuten 
esim. Kreikassa kesällä, vaikka muutoin 
Kreikka oli oikein mukava. 
 
Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Hallitus hyllyttää sähköisen äänestyksen 
(IT-viikko 14.1.2009) 
 
Hallitus päätti keskiviikkona, että sähköistä 
äänestystä ei lähivuosina enää nähdä. Sa-
malla kuitenkin vilautettiin internet-äänestys-
tä tulevaisuuden vaihtoehtona. 
Hallitus käsitteli sähköisen äänestyksen jat-
kokehittämistä iltakoulussaan ja päätti, että 
äänestyspaikalla tapahtuvan sähköisen ää-
nestyksen kehittämistä ei tällä erää jatketa. 
Nykyinen vaalijärjestelmä pysyy toistaiseksi. 
Syynä on saadut kokemukset sähköisestä 
äänestyksestä viime kunnallisvaaleissa, oi-
keusministeri Tuija Brax (vihr) kertoi Ylelle. 
Kokeilu kolmessa kunnassa epäonnistui 
muun muassa äänestysjärjestelmän toimin-
tovirheen vuoksi. Seurauksena kokeilukun-
nissa järjestettiin uusintavaalit perinteisesti 
ilman äänestyspaikkojen äänestyslaitteita. 

Äänestyspaikalla tapahtuvasta sähköisestä 
äänestyksestä ei ole saatavissa sellaisia ko-
konaishyötyjä, jotka antaisivat aiheen sen 
jatkokehittelyyn, hallitus linjaa tiedottees-
saan. Hallitus kuitenkin seuraa sähköisen ää-
nestyksen kansainvälistä kehitystä. 
Perinteisen äänestyksen rinnalle saatetaan 
sovittaa internet-äänestystä, jos kokemukset 
ulkomailla rohkaisevat siihen. Eduiksi maini-
taan nykyistä helpompi äänestäminen, mikä 
voisi lisätä äänestysaktiivisuutta. Mutta netti-
äänestykseen on perinteisesti liitetty paljon 
tietoturvapelkoja. 
Hallituskin korostaa, että internet-äänestyk-
sen kohdalla on ratkaistava suhtautuminen 
kysymyksiin, jotka liittyvät äänestäjien vaali-
salaisuuteen ja vaalivapauteen. 
Nettiäänestys voisi olla mahdollinen aikaisin-
taan vuoden 2016 kunnallisvaaleissa. Aika-
taulu riippuu siitä, milloin tietoturvallinen 
avoimen lähdekoodin järjestelmä on raken-
nettavissa. 
Hallituksen päätöstä voidaan lukea kahdelta 
kantilta. Se saatetaan nähdä uutena esi-
merkkinä sähköisten palvelujen junnaami-
sesta aikaisemman tunnistautumissopan li-
säksi. 
Toisaalta päätöstä voidaan pitää tietoyhteis-
kunnan kehitysaskeleena. Joidenkin mielestä 
äänestys ei kuulu niihin asioihin, joita edes 
pitäisi sähköistää. 
 
EUROOPAN UNIONI 
(europa.eu.int) 
 
EU-parlamentin puheenjohtajat hyväksyivät 
komissaariehdokkaat 
(Helsingin Sanomat 21.1.2010) 
 
EU-parlamentti näytti torstaina alustavasti 
vihreää valoa uuden komission komissaari-
ehdokkaille Bulgarian ehdokasta lukuun otta-
matta. 
Parlamentin poliittisten ryhmien ja valiokun-
tien puheenjohtajat päätyivät kokoukses-
saan torstaina suosittelemaan komissaarieh-
dokkaiden hyväksymistä. 
Hyväksynnän saivat kaikki muut komissaari-
ehdokkaat Bulgarian Kristalina Georgievaa 
lukuun ottamatta. Parlamentti kuulee häntä 
helmikuun alussa. EU:n humanitaarisesta 
avusta vastaavaksi komissaariksi ehdolla ole-
va Georgieva työskentelee tällä hetkellä 
Maailmanpankissa. 
Bulgarian komissaariehdokas vaihtui tiistai-
na, kun talousepäselvyyksistä ja epäpäte-
vyydestä moitittu Rumiana Jeleva luopui eh-
dokkuudestaan. 
Parlamentin talousvaliokunta kertoi jo tiistai-
na hyväksyvänsä Suomen Olli Rehnin talous-
komissaariksi. 
Parlamentin on määrä äänestää 9. helmikuu-
ta komission hyväksymisestä. 
Parlamentin suurimman ryhmän, oikeistolai-
sen EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul sanoi 
uskovansa, että parlamentti hyväksyy komis-
sion suurella ääntenenemmistöllä. 
 
Datapuheluihin voimaan 50 euron saldoraja 
EU-maissa (Digitosy 25.2.2010) 
 
Matkapuhelimien ja mokkuloiden datamak-
suihin tulee maaliskuun alussa voimaan 50 
euron saldoraja EU:n alueella. EU-direktiivi  

Mika Haavisto 

http://europa.eu.int/
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pyrkii estämään yllättävän suuret puhelulas-
kut, joita operaattorien asiakkaat ovat saa-
neet käyttäessään matkapuhelimen datayh-
teyttä ulkomailla. 
Operaattoreiden on viimeistään ensi maa-
nan-taina eli maaliskuun alussa tarjottava 
halukkaille asiakkailleen saldorajoitusta EU:n 
alueella käytettyyn mobiilidatayhteyteen. 
Operaattorit voivat tarjota asiakkailleen use-
ampia saldorajoja, mutta yhden saldorajan 
on oltava noin 50 euroa kuukaudessa. Sovi-
tun saldorajan lähestyessä operaattorin on 
ilmoitettava asiasta asiakkaalle esimerkiksi 
tekstiviestillä. 
– Operaattorin täytyy katkaista palvelu sovi-
tun saldorajan täytyttyä ja lopettaa palvelun 
veloittaminen, jos asiakas ei itse halua jat-
kaa datayhteyden käyttöä, kertoo lakimies 
Mari Österberg Viestintävirastosta. 
– Saldorajoituksen pitää toimia reaaliaikai-
sesti, ilman viivettä. Operaattorin riskillä 
ovat sitten ne summat, jotka kertyvät saldo-
rajan täytyttyä. 
Saldorajapalvelu on maaliskuun alusta asiak-
kaille vapaaehtoinen, mutta heinäkuun alus-
ta alkaen se on automaattisesti voimassa 
kaikilla asiakkailla. 
Direktiivi saldorajoituksesta koskee kuitenkin 
vain EU-maita, joten yllätyslaskut datayhtey-
den käytöstä esimerkiksi Venäjällä, Yhdys-
valloissa tai Aasiassa ovat edelleen mahdolli-
sia. 
Saldorajoituksen piiriin eivät kuulu myöskään 
EU:n ulkopuoliset Norja, Islanti ja Lichtens-
tein. Näissä ETA-maissa saldorajoitus tulee 
voimaan viiveellä, kun maat saattavat voi-
maan direktiivin mukaiset lait. 
 
Euro-lehti on EU:n uusi luomulogo 
(Ruokatiedon uutiset 8.2.2010) 
 
EU:n luomutuotteiden tunnuksesta järjeste-
tyn suunnittelukilpailun on voittanut Saksas-
sa opiskelevan Dusan Milenkovicin suunnit-
telema Euro-lehti-tunnus, joka sai 63 pro-
senttia äänistä. Noin 130 000 ihmistä valitsi 
kahden kuukauden verkkoäänestyksellä kol-
mesta parhaasta ehdotuksesta luomutuot-
teille uuden logon. 
Euro-lehti -kuviossa ovat EU-tähdet lehden 
muotoisena kuviona vihreää taustaa vasten. 
Merkki lähettää selvästi kaksi viestiä: luonto 
ja Eurooppa, katsoi kansainvälisistä suunnit-
telun ja luomualan asiantuntijoista koostunut 
valitsijaraati. 
 

 
 
Logokilpailun äiti, Euroopan komission maa-
taloudesta ja maaseudun kehittämisestä 
vastaava komissaari Mariann Fischer Boel 
uskoo, että kilpailu on lisännyt luomuruuan 
mainetta. 

- Meillä on nyt tunnus, johon kaikki voivat 
samaistua. Tunnus on hyvin tyylikäs, ja odo-
tan sitä hetkeä, kun voin ostaa tällä tunnuk-
sella merkittyjä tuotteita heinäkuusta alkaen, 
Fischer Boel sanoi. 
Tunnus sisältyy EU:n luomuasetuksen uudis-
tukseen 
EU:n luomuviljelyasetusta tarkistetaan lähi-
viikkoina, ja uusi tunnus lisätään yhteen sen 
liitteistä. 
EU:n luomutuotteiden tunnus on heinäkuun 
1. päivästä 2010 lähtien pakollinen kaikille 
esipakatuille luomutuotteille, jotka on tuotet-
tu jossain EU:n jäsenvaltiossa ja jotka täyt-
tävät tarvittavat vaatimukset. Tuontiruuassa 
ja -tavaroissa tunnus on vapaaehtoinen. EU-
merkinnän vieressä voi olla lisäksi yksityisiä, 
alueellisia tai kansallisia tunnuksia. 
Euroopan laajuiseen luomulogokilpailuun 
osallistuvat lähes 3 500 taide- ja teollisen 
suunnittelun opiskelijan ehdotusta. Voittaja 
sekä toisen ja kolmannen palkinnon saajat 
kutsutaan komission maatalouden ja maa-
seudun kehittämisen pääosastoon viralliseen 
palkintojenjakotilaisuuteen Brysseliin heinä-
kuussa 2010. 
 
Potilaan liikkuvuudesta EU:ssa ei tullut so-
pua (MediUutiset 2.12.2009) 
 
Brysselissä eilen kokoontunut EU:n terveys-
neuvosto ei päässyt poliittiseen yhteisym-
märrykseen direktiivistä, joka koskee potilai-
den oikeuksia rajat ylittävässä terveyden-
huollossa. 
Kiperin kysymys koski sitä, miten korvataan 
yksityisen laitoksen antama hoito. Pyrkimyk-
senä oli, että EU-kansalainen olisi voinut jat-
kossa tietyin ehdoin hoidattaa sairauttaan 
toisessa jäsenmaassa niin, että kansalaisen 
asuinmaa olisi vastannut jälkeenpäin kustan-
nuksista. 
Peruspalveluministeri Paula Risikko korosti 
puheenvuorossaan, että potilaiden oikeuksis-
ta olisi tärkeää säätää myös rajat ylittävässä 
terveydenhoidossa. Ministeri muistuttaa, että 
EY-tuomioistuin on ottanut jo kantaa asiaan 
muutamaan kertaan. 
Risikon mielestä on ongelmallista, ettei vallit-
seva oikeuskäytäntö vielä päässyt heijastu-
maan suoraan lainsäädäntöön. 
Euroopan neuvoston työllisyys-, sosiaalipoli-
tiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto 
neuvottelee alkuviikolla direktiivistä, joka 
koskee potilaiden oikeuksia rajat ylittävässä 
terveydenhuollossa. 
Suomea kokouksessa edustivat sosiaali- ja 
terveysministeri Liisa Hyssälä, peruspalvelu-
ministeri Paula Risikko ja työministeri Anni 
Sinnemäki. 
 
Juomia voi parin vuoden päästä taas ottaa 
koneeseen EU-alueella 
(Ruokatiedon Uutiset 9.12.2009) 
 
Lentomatkustajien käsimatkatavaroiden nes-
tekiellosta ollaan siirtymässä nesteiden tur-
vatarkastamiseen. Lentoturvallisuuden asi-
antuntijoista koostuva siviili-ilmailun turvako-
mitea on hyväksynyt komission ehdotuksen. 
Kielto on tarkoitus kumota viimeistään 29. 
huhtikuuta 2013. 
Liikenneministeri Anu Vehviläinen kertoi nes-
tekiellosta luopumisesta keskiviikona pide-

tyssä EU-asioiden ministerivaliokunnassa. 
Nesteet tulisi edelleen pakata annettujen 
turvavalvontaohjeiden mukaisesti. 
Rajoitusten purkamisen on suunniteltu alka-
van EU:n ulkopuolelta tulevista jatkolennois-
ta. Näillä lennoilla EU-alueelle saapuvat voi-
sivat kuljettaa käsimatkatavarassa sellaisia 
nesteitä, jotka on hankittu EU:n ulkopuolella 
sijaitsevalta lentoasemalta tai muun kuin EU-
lentoyhtiön lennolla. Komission ehdotuksen 
mukaan näillä lennoilla rajoitukset päättyisi-
vät viimeistään 29. huhtikuuta 2011. 
Voimaan tullakseen ehdotus vaatii vielä EU:n 
ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin 
hyväksynnän. Nesteiden kuljettamisen salli-
minen vaatii siirtymäajan, jonka aikana kai-
killa EU:n lentoasemilla saadaan käyttöön 
riittävät turvatarkastusmenetelmät.  
 
Ruokaan voi tulla eläinten hyvinvoinnista 
kertova merkki  
(Helsingin Sanomat 15.2.2010) 
 
EU alkaa harkita tänä keväänä eläinten hy-
vinvoinnista kertovia tuotemerkintöjä elintar-
vikkeisiin. 
Jäsenmaiden maatalousministerit avaavat 
keskustelun helmikuun aikana Brysselissä. 
Tavoitteena on kartoittaa, miten kuluttajat 
saisivat entistä enemmän tietoa ruokapöy-
tään päätyvien eläinten hyvinvoinnista. 
Uudella merkinnällä ei ole kuitenkaan tarkoi-
tus tiukentaa eläinten hyvinvointia koskevia 
vaatimuksia tai tehostaa niiden valvontaa 
EU:ssa. Keskiössä on kuluttaja ja hänen 
hämmennyksensä koko ajan lisääntyvien 
kansallisten ja yksityisten tuotemerkkien se-
kamelskassa. 
Samaan aikaan teuraseläinten hyvinvointiin 
liittyvät uutiset kuohuttavat eurooppalaisia. 
Suomessa ja Ruotsissakin on nähty sika-
skandaaleja. 
Kuukausi sitten brittiläinen Compassion in 
World Farming -järjestö paljasti, että suurin 
osa EU:n sioista voi huonosti. Noin 80 pro-
senttia sioista menettää yhä saparonsa, 
vaikka saparon katkaisu on unionissa laiton-
ta. 
Mielipidemittausten mukaan EU-kuluttajat 
haluavat ruokapöytään eettisesti tuotettua li-
haa, kalaa ja maitotuotteita. Todellisuus on 
toisenlainen. 
"Laadusta maksavat kuluttajat ovat vähem-
mistössä", EU-parlamentin maatalousvalio-
kunnan varapuheenjohtaja Marit Paulsen sa-
noi helmikuussa. 
Paulsen on ruotsalainen ja kuuluu liberaali-
ryhmään. 
Saman on huomannut Englannin ja Walesin 
maanviljelijöiden etujärjestön NFU:n vara-
johtaja Meurig Raymond. 
"Kaupasta ostetaan halpaa", Raymond sanoi 
liberaaliryhmän tilaisuudessa. 
Työttömyyskriisiksi muuttunut talouskriisi 
voimistaa halvan ruoan kysyntää. Samaan 
aikaan maanviljelijät valittavat, kuinka inves-
toinnit eläinten hyvinvointiin vievät pohjan 
koko elinkeinolta. 
Vaikutusvaltaisen Eurogroup for Animals –
etujärjestön johtaja Sonja van Tichelen vaa-
tii, että maataloustukiaisten miljardeja ohjat-
taisiin eläinten hyvinvoinnin kohentamiseen. 
"Nyt summa on aivan marginaalinen", van 
Tichelen sanoi helmikuussa. 
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Joulukuussa voimaan tullut EU:n uusi Lissa-
bonin sopimus antaa entistä vahvemman 
suojan eläimille. 
Sopimuksessa todetaan artikkelitasolla, että 
eläimet ovat "tuntevia olentoja". Siksi kaikki-
en EU-elinten pitää ottaa eläinten hyvinvointi 
huomioon päätöksenteossa. 
 
TALOUSUUTISET 
 
Wärtsilä toimittaa voimalan Rodokselle 
(Good News! from Finland 27.1.2010) 
 
Wärtsilä on sopinut laitteiston ja suunnitte-
lun toimittamisesta uuteen, Kreikan Rodok-
selle rakennettavaan 119 megawatin voima-
laitokseen. Tilaaja on Kreikan suurimpiin ra-
kennus- ja energiayhtiöihin lukeutuva Terna 
S.A., joka on hankkeen pääurakoitsija. 
Wärtsilä on johtava sähköntuotantoratkaisu-
jen toimittaja itäisellä Välimerellä ja Rodok-
sen tilaus vahvistaa yhtiön asemaa entises-
tään. Uuden voimalaitoksen sekä jo käytössä 
olevien Wärtsilän Kreikan saaristoon toimit-
tamien voimalaitosmoottoreiden teho on yh-
teensä 690 megawattia. Tämä vastaa suu-
rinta osaa sähkön perustuotannosta alueella. 
Uuden voimalaitoksen polttoaine on raskas 
polttoöljy, ja se tuottaa tulevaisuudessa säh-
köä saaren kantaverkkoon. Wärtsilä toimit-
taa myös päästöjen puhdistusjärjestelmät ja 
sillä on valmiudet muuntaa voimalaitos kaa-
sukäyttöiseksi. 
 
Aktia: Suomalaisille maksetaan liian hyvää 
palkkaa (Taloussanomat 15.1.2010) 
 
Aktia-pankin mukaan tämän hetkinen talou-
dellinen tilanne ei sallisi suomalaisille lihavia 
tili-pusseja. 
Pankki arvioi vuoden ensimmäisessä Ta-
loudellisessa katsauksessaan, että Suomen 
suurin huoli on tällä hetkellä kilpailukyvyn 
rapautuminen, joka on osittain seurausta 
vuosien 2003-2009 palkkojen noususta. 
- Suomen lyhyen välin riskit liittyvät viennin 
elpymiseen, työttömyyden nousuun ja kulut-
tajien luottamukseen. Edessä olevat tulo-
neuvottelut ovatkin iso riski suomalaiselle 
työllisyydelle, pankki kirjoittaa tiedottees-
saan. 
Aktian mukaan taantuma päättyi nopeammin 
kuin monet uskoivat. Heikko tila jatkuu silti 
vielä vuosien ajan. 
- Yksi kriisin opetuksista on se, että talous-
pol-itiikan rooli on keskeinen myös tämän 
päivän modernissa, globalisoituneessa maail-
massa. Talouspolitiikka oli päättymässä ole-
van kriisin keskeinen kätilö. Vaikka talous-
politiikka oli myös se ratsuväki, joka pelasti 
maailman 30-luvun laman globaalilta toisin-
nolta, voiko sille antaa sankarin viitan siitä, 
että se auttoi maailmantalouden ulos itse ai-
heut-tamastaan kriisistä?, pankki kysyy. 
 
Suosittu eko-blogi nostaa suomalaisia yrityk-
siä vuoden 2010 cleantech-lupauksiksi 
(Good News! from Finland 4.1.2010) 
 
Laajalti seurattu ympäristöaiheita käsittelevä 
verkkosivusto nostaa Suomen cleantech-alan 
lupaavaksi kansainväliseksi nousijaksi vuon-
na 2010. Yhdysvalloissa julkaistavan Mother 
Nature Network -sivuston vihreään teknolo-

giaan erikoistunut kirjoittaja Karl Burkart lis-
taa blogissaan yksitoista suomalaista ympä-
ristöliiketoiminnan yritystä, joiden kehitystä 
kannattaa seurata. 
Suomessa hiljattain käyneen bloggaajan lis-
talta löytyy kasvuyrityksiä, joiden tuotteet ja 
palvelut vaihtelevat yritysten energiatehok-
kuutta analysoivista ja parantavista ohjel-
mistoista veden laadun mittaamiseen ja tai-
puisien paristojen kehittämisestä aurinkopa-
neelien pinnoitteisiin. Sivustolla tuodaan 
myös esiin Suomen sijoitus maailman kol-
manneksi tutkimusintensiivisempänä maana, 
kun mittariksi otetaan T&K-menot suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. 
Englanninkielinen Mother Nature Network –
sivusto kerää päivittäin noin 300 000 kävijää 
ja sitä seuraavat mm. cleantech-alan asian-
tuntijat. 
Mainittu blogikirjoitus löytyy osoitteesta  
http://www.mnn.com/technology/research-
innovations/blogs/2010-may-be-finlands-
breakthrough-year-in-cleantech  
 
Näin Nokia perustelee ilmaisia karttojaan 
(Kauppalehti 21.1.2010) 
 
Nokian ympärillä pyörinyt huhumylly sai tä-
nään selvennystä, kun kännykkävalmistaja 
järjesti useita tiedotustilaisuuksia ympäri 
maailmaa. Tilaisuudet järjestettiin ainakin 
Espoossa, Lontoossa ja San Franciscossa. 
Nokia ilmoitti maksullisen navigaatiopalve-
lunsa muuttamisesta ilmaiseksi älypuhelimis-
sa. Yhtiön kilpailija Google tarjoaa jo omaa 
ilmaista navigaatiopalveluaan Motorolan 
Droid-älypuhelimissa Pohjois-Amerikan 
markkinoilla. 
Nokia uskoo, että avaamalla palvelun se voi 
kaksinkertaistaa mobiilinavigaatiomarkkinan 
koon. 
- Nokia on ainoa yritys, joka tarjoaa maail-
manlaajuiset mobiilit navigointipalvelut sekä 
autoilijoille että jalankulkijoille. Toisin kuin 
perinteiset autonavigointijärjestelmien val-
mistajat, me emme pakota kuluttajia osta-
maan karttoja eri maita ja alueita varten 
vain muutaman päivän matkan takia, Nokian 
johtaja Anssi Vanjoki kertoo tiedotteessa. 
Ilmainen palvelu vahingoittaa myös muita 
navigaatiomarkkinoiden pelureita kuten 
TomTomia ja Garminia. 
Tutkimusyhtiö Gartnerin johtaja Thilo Kos-
lowski sanoo suomalaisyhtiön liikkeen muut-
tavan koko toimialaa. 
- Laaja ja ilmainen mobiilinavigointi, joka 
tarjoaa korkealaatuista karttadataa, tulee 
muuttamaan navigointitoimialan luonnetta, 
hän sanoo Nokian tiedotteessa. 
Nokian liike avata aiemmin maksulliset pal-
velut ilmaiseksi on rohkea. Vain puolitoista 
vuotta sitten yhtiö maksoi 5,7 miljardia eu-
roa karttayhtiö Navteqista. 
Julkisuudessa on pohdiskeltu sitä, pystyykö 
Nokia saamaan tuottoa sijoitukselleen. Tä-
nään Nokia antoi asiaan tavallaan lisää va-
loa. 
Vanjoen mukaan yhtiö pyrkii maailman suu-
rimmaksi navigointipalveluiden tekijäksi. Lii-
ke vauhdittanee yhtiön älypuhelinten myyn-
tiä. 
- Kun aikoinaan lisäsimme puhelimiimme ka-
meran, meistä tuli nopeasti maailman suurin 
kameravalmistaja.Pyrimme nyt samaan navi-

gointipalveluissa uuden Ovi Kartat –palve-
lunavulla, hän sanoo. 
Ovi Kartat -palvelun uusi versio tarjotaan 
johtaja Jukka Hosion mukaan ilmaiseksi, 
koska Nokian tutkimusten mukaan paikan-
nuspalvelu on merkittävä puhelimen osto-
päätökseen vaikuttava tekijä. Nokia on kysy-
nyt 10 000 kuluttajalta mitä he odottavat 
navigointipalveluilta. 
- Kuluttaja haluaa navigoinnin yhteen lait-
teeseen ilman kustannuksia. Tärkeää on 
myös pääsy ajantasaisiin palveluihin, Hosio 
sanoi torstain tiedotustilaisuudessa Espoos-
sa. 
Hosio uskoo, että kattava ja ilmainen navi-
gointipalvelu lisää kuluttajien haluja ostaa 
kalliimpia älypuhelimia. 
Paikannuksen tuominen massoille on nyt No-
kian seuraava tavoite. 
Nokian yllättäen järjestämät tilaisuudet ovat 
herättäneet hämmennystä. Ne pidetään vain 
viikkoa ennen kuin kilpailija Apple pitää odo-
tetun tiedotustilaisuutensa Yhdysvalloissa ja 
viikkoa ennen kuin Nokia julkistaa vuositu-
loksensa. 
 
Nämä suomalaisvaatteet käyvät kaupaksi 
maailmalla(Kauppalehti 23.2.2010) 
 
Ekologisia design-vaatteita valmistavan Pa-
piina Oy:n tuotteet ovat saaneet hyvän vas-
taanoton Saksan Düsseldorfissa pidetyillä 
kansainvälisillä muotimessuilla. Yhtiö sai uu-
sia asiakkaita ja vientimaita muun muassa 
Itävaltaan ja Saksaan. 
Tuotteet herättivät kiinnostusta myös japani-
laisten ja amerikkalaisten ostajien parissa. 
Papiina on osallistunut Saksan CPD muoti-
messuille vuodesta 2006 lähtien ja on edel-
leen ainoa alansa edustaja näillä messuilla. 
Papiina Oy on kahden naisen perustama ja 
omistama yritys, joka on perustettu 1998. 
Päätoimiala on naisten design vaatteiden ja 
asusteiden sekä sisustustuotteiden valmis-
tus. Materiaaleina ovat käsintehty villahuopa 
yhdistettynä silkkiin ja keittovillaan. Kaikki 
tuotteet valmistetaan käsityönä Suomessa. 
Yrittäjät Piia Kolho ja Leena Sipilä ovat itse 
kehittäneet tarvittavat koneet ja materiaalin 
työstötavan, jotta toiminta on kannattavaa 
ja tehokasta. 
Papiina valmistaa kaksi mallistoa vuodessa, 
jotka esitellään kansainvälisillä CPD muoti-
messuilla Saksassa. Lisäksi yrityksellä on 
edustajat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, 
Hollannissa, Saksassa ja Japanissa. Yrityksen 
liikevaihdosta noin 65 prosenttia menee 
vientiin. 
Yrittäjien mukaan Papiina on on syntynyt 
halusta osoittaa, että suomalaisella käsityöllä 
on menestymisen mahdollisuus. Molemmat 
omistajat ja suunnittelijat on käsi- ja taide-
teollisuusalan opettajia ja alalla pitkään toi-
mineita asiantuntijoita. 
Papiinan tuotteet valmistetaan Keski-Suo-
messa. Materiaalien valmistusprosessissa ei 
käytetä mitään kemikaalia ja vain hyvin vä-
hän vettä. 
 
Ivana Helsinki avasi ovet Yhdysvalloissa 
(Good News! from Finland 23.2.2010) 
 
Suomalainen muotibrändi Ivana Helsinki on 
avannut liikkeen New Yorkin Mulberry  
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Streetillä. Liike hyödyntää Pop up-liikekon-
septia, jolloin ovet avautuvat väliaikaisesti 
toiminnan päättyessä maaliskuun puolessa 
välissä. Kauppalehden mukaan muotitalo 
harkitsee pysyvän liikkeen avaamista tulevai-
suudessa. 
– Suomessa pop up -konsepti alkaa olla jo 
tuttu, mutta edelläkävijyydestä voidaan pu-
hua, sillä suomalainen firma ei ole tiettävästi 
aiemmin avannut pop up -liikettä ulkomaille. 
Tämä on iso panostus. Kustannuksia tulee 
esimerkiksi luvista, vuokrista, työntekijöiden 
palkoista ja pr-toimistosta, kertoo Ivana Hel-
singin markkinointipäällikkö Pirjo Suhonen 
Kauppalehdelle. 
Ivana Helsingin tuotteita on ollut esillä yh-
dysvaltalaisissa liikkeissä ympäri maata. Iva-
na Helsinki tekee yhteistyötä amerikkalaisen 
DePalma Enterprises pr-toimiston kanssa. 
Vuodesta 1998 toiminut Ivana Helsinki on si-
saruspari Paola ja Pirjo Suhosen ylläpitämä 
muotitalo, joka valittiin ensimmäisenä suo-
malaisena yrityksenä vuoden 2008 Pariisin 
muotimessujen päänäytökseen. 
 
Kreikan pääministeri: Rahoituskriisi on kan-
sallinen hätätila (Kauppalehti 9.12.2009) 
 
Kreikka on rahoituskriisissä, joka uhkaa koko 
maata, myönsi pääministeri George Papand-
reou dramaattisesti keskiviikkona. Hän va-
kuutti Ateenassa hallituksen ryhtyvän pikai-
siin toimiin luottamuksen palauttamiseksi. 
– Joko me teemme selvää velasta, tai velka 
tekee selvää meistä, George Papandreou sa-
noi lainaten isäänsä Andreas Papandreou-
ta.Tämä oli Kreikan pääministeri yli vuosi-
kymmen sitten. 
Papandreoun mukaan julkisen talouden um-
pikuja uhkaa Kreikan itsemääräämisoikeutta 
ensimmäisen kerran vuoden 1974 jälkeen. 
Silloin seitsemän vuotta maata hallinnut soti-
lasjuntta kukistui. 
Hallitus on Papandreoun mukaan valmis te-
kemään kaiken tarvittavan Kreikan valtavan 
budjettialijäämän saamiseksi hallintaan ja 
maan julkisen talouden vakauttamiseksi. 
 
EU valmis auttamaan Kreikkaa 
(9.12.2009 Taloussanomat) 
 
Euroopan unionin (EU) talouskomissaari Joa-
quin Almunia sanoo, että EU on valmis aut-
tamaan Kreikkaa taloutensa tasapainottami-
sessa. 
Joaquin Almunia ei kuitenkaan tarkemmin 
määritellyt, millaisiin toimiin EU on valmis. 
Hän antoi Kreikan tilanteesta lausunnon 
myöhään keskiviikkona. 
Huoli Kreikan taloudesta on pahentunut, kun 
luottoluokittajat ovat tarkistaneet maan val-
tionvelan luokituksia. Kreikan luottoluokitus 
on euroalueen maista heikoin. 
Maan budjettialijäämä on 12,7 prosenttia ja 
lokakuussa nimitetyn uuden hallituksen ta-
voitteena on saada alijäämä ensi vuonna las-
kettua 9,1 prosenttiin bruttokansantuottees-
ta. 
 
Rehn: EU odottaa Kreikalta ratkaisuja 
(Taloussanomat 11.1.2010) 
 
EU:n uudeksi talouskomissaariksi ehdolla 
oleva Olli Rehn sanoo Euroopan unionin 

odottavan Kreikalta vakuuttavaa ohjelmaa 
maan budjettivajeen kattamiseksi. Rehn on 
parhaillaan Euroopan parlamentin talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan kuultavana. 
Avauspuheenvuorossaan Olli Rehn sanoi ta-
louskasvun ja vakauden päätavoitteekseen. 
Hän korosti myös talouspolitiikan koordinoin-
nin ja valvonnan tehostamista. 
Rehnin mukaan EU:lla on myös tarvetta pa-
rantaa yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa ta-
louskysymyksissä. 
Rehn pitää Viroa "seuraavana todennäköise-
nä ehdokkaana", joka liittyy euroalueeseen. 
Valiokunta arvioi Rehnin kelpoisuutta talous-
komissaariksi heti kuulemisen jälkeen tänä 
iltana. 
 
Vanhanen näpäytti: Suomi voi joutua Krei-
kan tielle (Taloussanomat 18.2.2010) 
 
Pääministeri Matti Vanhanen varoitti MTV3:n 
Huomenta Suomi -ohjelmassa, että Suomi 
voi helposti joutua vastaavaan kriisiin kuin 
missä Kreikka parhaillaan on. 
– Kreikan tilanne on ennakkovaroitus myös 
meille. Prosenttiyksikönkin nousu valtion 
maksamaan korkoon merkitsee sitä, että 
joudumme leikkaamaan monelta sektorilta, 
Matti Vanhanen (kesk.) sanoi tänään ohjel-
massa MTV3:n mukaan. 
– Meidän pitää huolehtia siitä, että usko 
meidän pitkänajan kestävyyteen säilyy kor-
keana. Tuo on samalla varoitus meille, että 
meillekin voi käydä markkinoilla samalla ta-
valla, ellemme huolehdi pitkänajan kestävyy-
destä. 
Suomi maksaa lainoistaan noin kolmen pro-
sentin korkoa. 
Kreikka puolestaan on maksanut enimmil-
lään seitsemän prosentin korkoa lainoistaan. 
Uskoa maan maksukykyyn on syönyt Kreikan 
suuri budjettivaje 
 
KOULUTUS ja KULTTUURI  
 
KiVa Koulu -hanke voitti Euroopan rikoksen-
torjuntakilpailun 
(Opetusministeriön tiedote 10.12.2009) 
 
Koulukiusaamisen vastainen KiVa Koulu –
hanke on voittanut Euroopan Rikoksentor-
juntaneuvoston järjestämän rikoksentorjun-
takilpailun. 
Turun yliopistossa opetusministeriön rahoi-
tuksella kehitetyn KiVa Koulu -ohjelman pii-
rissä on 300 000 oppilasta suomalaisissa 
kouluissa. Alustavan arvion mukaan ohjelma 
on onnistunut tavoitteessaan, kiusaamisen 
vähentämisessä, kaikilla perusopetuksen 
vuosiluokilla. 
Vuoden kestäneen KiVa-ohjelman on jo to-
dettu vähentävän koulukiusaamista ja lisää-
vän kouluturvallisuutta ja -hyvinvointia. Kiu-
saamista vähentävistä toimista on tarkoitus 
tehdä koulujen pysyviä toimintatapoja. Han-
ke toteutetaan Turun yliopiston psykologian 
laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen 
yhteistyönä. 
Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa palki-
taan vuosittain hankkeita, jotka todistetusti 
vähentävät rikollisuutta. Hankkeiden tulee 
kohdistua arkirikollisuuteen ja niiden toimin-
nan tulee olla yhteisöpohjaista. Kilpailun 
hankkeilta edellytetään, että ne ovat toistet-

tavissa muualla. Euroopan rikoksetorjuntakil-
pailun voittaja julkistettiin Tukholmassa 
9.12. 
Rikoksentorjuntaneuvosto on valtioneuvos-
ton nimeämä asiantuntija- ja yhteistyöelin, 
joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikolli-
suuden ehkäisemiseksi. Sen tavoitteena on 
rikoksista aiheutuvien haittojen vähentämi-
nen ja turvallisuuden edistäminen. 
www.kivakoulu.fi 
 
Vain Suomi saavutti EU:n koulutustavoitteet 
(Helsingin Sanomat 25.11.2009) 
 
Suomi on ainoa EU-maa, joka on saavutta-
nut unionimaiden vuonna 2000 asettamat 
koulutustavoitteet. 
EU-maat asettivat itselleen vuodeksi 2010 
viisi koulutustavoitetta, mutta niiden saavut-
tamisessa on epäonnistuttu pahasti, käy ilmi 
EU-komission keskiviikkona julkaisemasta 
selvityksestä. 
EU-maat päättivät vuonna 2000 lisätä mate-
matiikan, luonnontieteiden ja tekniikan alan 
tutkintojen määrää, keskiasteen koulutuksen 
suorittaneiden nuorten määrää sekä aikuis-
ten osallistumista elinikäiseen oppimiseen. 
Niin ikään EU-maat päättivät vähentää kou-
lupudokkaiden määrää ja parantaa 15-vuoti-
aiden nuorten lukutaitoa. 
Viidestä tavoitteesta vain yksi – matematii-
kan, luonnontieteiden ja tekniikan alan tut-
kintojen lisääminen 15 prosentilla – on saa-
vutettu. 
Kolmessa muussa tavoitteessa liike on ollut 
oikean suuntaista, mutta ei riittävän nopeaa. 
Lukutaidon suhteen tilanne on mennyt 
EU:ssa jopa huonompaan suuntaan, sillä lu-
kutaidoiltaan heikkojen 15-vuotiaiden osuus 
on noussut lähes neljäsosaan. 
Vähän koulutettuja työikäisiä aikuisia unio-
nissa on 77 miljoonaa eli lähes kolmannes 
25–64-vuotiaista. 
Korkea-asteella jäsenmaiden pitäisi sijoittaa 
vuosittain 200 miljardia euroa enemmän, 
jotta EU pääsisi Yhdysvaltojen tasolle. 
 
Koulutuksesta Suomelle menestyksekäs 
vientiala  
(Opetusministeriön tiedote 16.2.2010) 
 
Koulutuksesta halutaan tulevaisuudessa 
Suomelle merkittävä vientiala. Haasteina 
nähdään mm. tuotteistaminen, lainsäädän-
nön kehittäminen ja rahoituskysymykset. 
Valtiosihteeri Heljä Misukan johtama työryh-
mä on valmistellut strategiaa suomalaiskou-
lutuksen kansainväliselle viennille. Strategia 
luovutettiin opetusministeri Henna Virkkusel-
le tiistaina. 
Työryhmä ehdottaa, että suomalaisen koulu-
tusviennin edistämiseksi olisi perustettava 
vahva yritysklusteri, jota koordinoisi Finpro. 
Klusterin tehtävänä olisi hakea ja tunnistaa 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia, yhdistää 
suomalaistoimijoita laajemmaksi verkostoksi 
ja vahvistaa alan liiketaloudellista osaamista 
Suomessa. Toiminta käynnistettäisiin jo ke-
väällä 2010. 
Kansainvälisillä koulutusalan markkinoilla 
menestyminen edellyttää huolellista tuotteis-
tamista. Suomalaiset alan vientitoimijat tar-
vitsevat strategian mukaan lisäosaamista ja 
–rahoitusta tuotteistamiseensa. Vientitoimi- 
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joiden tulee myös kantaa itse taloudellista 
riskiä ja kehittää toimintansa laatua. 
Koulutusviennin käynnistämiseksi tarvitaan 
lisäksi markkinatuntemuksen lisäämistä, 
markkinointiosaaminen vahvistamista sekä 
näkyvyyden lisäämistä kohdemaissa. Valituil-
la maantieteellisillä alueilla esitetään jo vuo-
den 2010 aikana tehtäväksi markkinaselvi-
tyksiä. 
Korkeakoulujen rooli nähdään keskeisenä 
koulutusviennin edistämisessä. Korkeakoulut 
ovat maailmanlaajuisesti merkittävimpiä 
vientitoimijoita ja suurin osa maailman kou-
lutusvientikaupasta muodostuu tutkintoon 
johtavan koulutuksen myynnistä. Suomessa 
korkeakoulut ovat alan merkittäviä sisältö-
osaajia ja omaavat asiantuntemuksen, jota 
esim. konsulttiyritykset voisivat hyödyntää. 
Strategiassa korkeakouluja patistetaankin 
aktiivisesti vientitoimintansa kehittämiseen. 
Korkeakoulusäädöstöä olisi kuitenkin kehitet-
tävä siten, että korkeakouluilla olisi mahdolli-
suus osallistua joustavasti liiketoimintaan se-
kä kohdentaa varojaan tuotteistamiseen. 
Työryhmän mielestä korkeakoulujen luku-
kausimaksut lisäisivät koulutusviennin mah-
dollisuuksia. Kysymys korkeakoulujen mak-
sullisuudesta esitetään otettavaksi osaksi 
seuraavan hallitusohjelman valmistelua. 
 
Yliopistokirjastojen tietokannat avautuivat 
kaikille (Suomen Sillan uutisviikko 2/2010) 
 
Yliopistokirjastojen kokoelmatiedot sisältävä 
LINDA-tietokanta ja suomalaisia artikkeliviit-
teitä sisältävä ARTO-tietokanta ovat nyt jo-
kaisen ulottuvilla. Tietokantojen hakukäyttö 
on ollut vuoden alusta mahdollista kaikilta 
verkkoon liitetyiltä tietokoneilta. 
Aiemmin Linda- ja Arto-tietokannat ovat ol-
leet vapaasti käytettävissä vain korkeakou-
luissa ja yleisissä kirjastoissa, muu käyttö on 
vaatinut erillisen käyttölisenssin ostamisen. 
Yhteistietokantojen vapaa kansalaiskäyttö si-
sältyy opetusministeriön Kansalliskirjastolle 
vuodeksi 2010 myöntämään rahoitukseen. 
Käytön pysyvästä rahoituksesta neuvotellaan 
tämän vuoden aikana. 
Linda on yliopistokirjastojen yhteistietokan-
ta. Se sisältää Suomen kansallisbibliografian 
sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, Eduskun-
nankirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokir-
jaston tietokantoihin sisältyvistä kirjoista, ai-
kakauslehdistä ja sarjoista, kartoista, visuaa-
lisesta aineistosta, arkistoista ja elektronises-
ta aineistosta. 
Arto-tietokantaan on koottu tietoja kotimai-
sista tieteellisistä artikkeleista. Aineistoa on 
kattavimmin 1990-luvun alusta, mutta myös 
vanhempia artikkeleita koskevia viitteitä on 
runsaasti. Artoon rekisteröidään artikkelit 
noin 600:sta jatkuvasti ilmestyvästä aika-
kauslehdestä. 
 
Kouluihin ehdotetaan kulunvalvontaa ja ka-
meroita (Ilta-sanomat 19.1.2010)  
 
Oppilaitoksiin tulisi tarvittaessa asentaa tal-
lentavia kameroita ja kulunvalvontalaitteita 
turvallisuuden lisäämiseksi. Muun muassa 
tällaisia ehdotuksia on turvallisuustyöryhmäl-
lä, jonka raportti julkistettiin tänään. 
Turvasuunnitelmien tulisi pohjautua riskiarvi-
ointiin, joka tehdään koulukohtaisesti koulun 

ja viranomaisten yhteistyönä. Lisäksi kouluil-
la tulisi säännöllisesti harjoitella toimintaa 
erilaisissa vaaratilanteissa. 
Työryhmän mukaan myös opettajakoulutuk-
sessa pitäisi lisätä turvallisuuskoulutusta. 
 
Karjalan kieli sai virallisen aseman 
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2009) 
 
Hallitus on vahvistanut karjalan kielen ase-
man Suomen vähemmistökielten joukossa. 
Karjalan kieli saa samankaltaisen aseman 
kuin mm. romanin kieli. 
Käytännössä aseman virallistaminen tarkoit-
taa, että kielen elvyttämiseen voi hakea jul-
kista rahoitusta. 
Valtioneuvoston päätöksen mukaan karjalan 
kieleen sovelletaan eurooppalaista vähem-
mistökieliä ja alueellisia kieliä koskevaa pe-
ruskirjaa. Ennen karjalaa vastaavan aseman 
ovat Suomessa saaneet kolme saamen kiel-
tä, romanikieli, jiddish, tatari, viittomakieli ja 
vanha venäjä. 
Karjalan kieltä puhuu arviolta 5 000 suoma-
laista, ja sitä ymmärtää ainakin 15 000 muu-
ta. Venäjällä karjalaa puhuvia on enemmän. 
Muiden raja- ja vähemmistöalueiden tapaan 
karjalaiset ovat perinteisesti kaksi- tai moni-
kielisiä. 
EU:n ja Euroopan neuvoston vähemmistöso-
pimukset ovat antaneet karjalalle tilaa kehit-
tyä. Karjalan tasavallassa hyväksyttiin viisi 
vuotta sitten kielilaki, joka turvaa karjalalle 
vähemmistökielen aseman. 
Karjalan kielen seura on ajanut pitkään kie-
len aseman virallistamista myös Suomessa. 
Joensuun yliopistossa on tämän vuoden 
alusta ollut karjalan kielen professuuri, ja 
Nurmeksessa aloitti syksyllä toimintansa en-
simmäinen karjalankielinen lasten päiväkoti. 
Professori Pekka Zaikov toivoo, että karjalan 
kieltä alettaisiin opettaa myös kouluissa seu-
duilla, missä karjalankielisiä asuu. Myös kir-
jallisuutta tarvitaan lisää. Uusin tulokas kar-
jalaksi on lokakuussa julkaistu Tove Jansso-
nin Taikurin hattu. 
 
Antti Hyryn Uuni voitti Finlandia-palkinnon 
(Helsingin Sanomat 2.12.2009) 
 
Kirjailija Antti Hyry on voittanut vuoden 
2009 Finlandia-palkinnon romaanillaan Uuni. 
Teos kuvaa neljänsadan sivun verran perin-
teisen leivinuunin muuraamista pohjoissuo-
malaisella uudisrakennuksella, ja teos hui-
pentuu – tai ainakin päättyy – pohjoispohja-
laisen rieskan paistamiseen ja maistamiseen: 
"Maistoimme kuivaksi paistunutta rieskaa, 
ihan tuoreena sen ohran makua, ja ritisevä-
pintaista orsileipää, joka juuri paistettuna 
maistuu niin kuin tässä olisi kaikki mitä olla 
voi", Hyry kirjoittaa Uunin loppuriveillä. 
"Kirjan merkitys alkaa pikku hiljaa avautua ja 
sitä tajuaa lukevansa paljon enemmästä kuin 
arvasikaan", voittajan kuudesta ehdokkaasta 
nimennyt Tuula Arkio perusteli valintaansa. 
Antti Hyry (s. 1931) on viisikymmenluvulla 
aloittaneista suomenkielisistä modernisteista 
keskeisimpiä. Hänen esikoisteoksensa novel-
likokoelma Maantieltä hän lähti ilmestyi 1958 
ja samana vuonna myös romaani Kevättä ja 
syksyä. 
Hyry on ollut kahdesti aikaisemmin Finlan-
dia-ehdokkaana, viimeksi 1999 romaanillaan 

Aitta, joka sekin kuvasi yksityiskohtaisesti 
vanhan aittarakennuksen uudelleen pysty-
tystä ja rakentajan mielenliikkeitä työtä teh-
dessään. 
Uunin lisäksi Finlandia-ehdokkaina olivat 
Turkka Hautalan Salo, Kari Hotakaisen Ihmi-
sen osa, Marko Kilven Kadotetut, Merete 
Mazzarellan Ei kaipuuta, ei surua ja Tommi 
Melenderin Ranskalainen ystävä. Finlandia-
palkinto on 30 000 euroa. 
 
Antti Hyryn Uuni sai myös Varjo-Finlandian 
(Suomen Silllan Uutisviikko 2/2010) 
 
Finlandia-palkitun Antti Hyryn romaani Uuni 
oli Finlandia-ehdokkaista eniten myyty teos 
Akateemisen Kirjakaupan myymälöissä viime 
vuoden loppuun mennessä. Kirja sai siten 
vuodesta 1984 lähtien jaetun Varjo-Finlandi-
an, jonka saa ehdokkaista eniten myyty kir-
ja. 
Uunia myytiin Akateemisen kaupoissa 6 141 
kappaletta. Ehdokaskirjoista toiseksi eniten 
myi Kari Hotakaisen Ihmisen osa, jota myy-
tiin 5 373 kappaletta. Kolmanneksi ostetuin 
oli Merete Mazzarellan teos Ingen saknad, 
ingen sorg/Ei kaipuuta, ei surua 1 575 kap-
paleen myynnillä. 
Suosituin kaunokirjallinen esikoisteos oli Lee-
na Parkkisen romaani Sinun jälkeesi, Max. 
Sitä myytiin Akateemisissa 1 535 kappaletta. 
Toiseksi tuli Turkka Hautalan teos Salo 395 
kappaleen myynnillä. 
 
Opetusministeriön tuki suomalaiselle eloku-
valle kasvaa taas reippaasti 
(Opetusministeriön tiedote 14.1.2010) 
 
Opetusministeriö on myöntänyt Suomen elo-
kuvasäätiölle yhteensä 22 558 000 euroa 
elokuvien tuotannon, jakelun, esitystoimin-
nan ja elokuvakulttuurin edistämiseen. Mää-
rärahat ovat kasvaneet edellisvuodesta 15% 
eli yli kolme miljoonaa euroa. Avustus myön-
netään veikkausvoittovaroista. 
Opetusministeriö myönsi 18.000.000 euroa 
kotimaisen elokuva- ja tv-tuotannon tukemi-
seen sekä käytettäväksi säätiön osuuteen 
Pohjoismaisen elokuva- ja televisiorahaston 
maksusta, 2 236 000 euroa elokuvien koti-
maiseen ja kansainväliseen jakeluun sekä 
pohjoismaisen Filmkontakt Nordin Suomen 
maksuosuuteen, 105 000 euroa lasten- ja 
nuorten elokuvan esitys- ja levitystoimin-
taan, 737 000 euroa kotimaisen lasten ja 
nuorten elokuvatuotannon tukemiseen, 
530.000 euroa kansallisesti ja kansainväli-
sesti merkittävien elokuvafestivaalien tuke-
miseen sekä 950.000 euroa elokuvateatte-
reiden digitalisointiin. 
- Nykyisen hallituksen aikana määrärahoissa 
on saavutettu yli kahdeksan miljoonan euron 
lisäys. Tuotannon ja jakelun määrärahat 
ovat kasvaneet euromääräisesti eniten, yli 
seitsemän miljoonaa euroa. Kasvua on siis 
51 %, toteaa kulttuuri- ja urheiluministeri 
Stefan Wallin. 
- Hallituskauden aikana on tuotannon ja ja-
kelun sekä elokuvakulttuurin edistämisen li-
säksi aloitettu uusi tuki elokuvateattereiden 
digitalisoimiseksi. Määrärahan tavoitteena on 
turvata alueellisesti mahdollisimman kattava 
elokuvateatteriverkosto, jatkaa Wallin. 



Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 12 

Wallinin mukaan tavoitteena on, että eloku-
vasäätiö voi vuonna 2010 tukea 14-17 pitkää 
näytelmäelokuvaa sekä lisäksi useita doku-
mentti-, lyhyt, animaatio- sekä tv-draama-
tuotantoja. 
 
Henrika Tandefeltin Porvoo 1809 voitti Tieto-
Finlandian (Helsingin Sanomat 26.11.2009) 
 
Nuori historiantutkija Henrika Tandefelt on 
saanut vuoden 2009 Tieto-Finlandia –palkin-
non. Ruotsiksi ja suomeksi julkaistu teos 
Porvoo 1809. Juhlamenoja ja tanssiaisia ku-
vaa kahdensadan vuoden takaisia Porvoon 
maapäiviä monella tasolla, lumenluonnista ja 
kiireisistä juhlavalmisteluista valtiollisiin ja 
uskonnollisiin seremonioihin. Ne huipentui-
vat säätyjen vannomaan uskollisuudenva-
laan ja tunnustusaktiin, jossa keisari Alek-
santeri I:n katsottiin "nostaneen Suomen 
kansakuntien joukkoon". 
Voittajan nimesi Sampo Oyj:n hallituksen 
puheenjohtaja Björn Wahlroos. Hän kiitti 
Tandefeltin teoksen elävyyttä ja tapaa jolla 
se "nostaa eteemme kansainvälisen politii-
kan teatterin". Wahlroosin mielestä tällä 
näyttämöllä ei ainoastaan sisällöllä vaan 
myös muodolla -- asusteilla, seremonioilla ja 
lavasteilla on suuri ja yhä ajankohtainen 
merkitys. 
Muut viisi ehdokasta Tieto-Finlandian saajiksi 
olivat Roope Hollmenin Juuret Karjalassa, 
Seppo Laurellin Valo merellä. Suomen maja-
kat 1753–1906, Juha Maasolan Kirves, Antti 
Parpolan ja Veijo Åbergin Metsävaltio. Met-
sähallitus ja Suomi 1859–2009 sekä Mikko 
Ylikankaan Unileipää, kuolonvettä, spiidiä. 
Huumeet Suomessa 1800–1950. Näistä 
Wahlroos nosti omiksi suosikeikseen voitta-
jan lisäksi Laurellin ja Ylikankaan teokset. 
Tieto-Finlandia –palkinto on 30 000 euroa. 
Kirjallisuuden Finlandia-palkinto jaetaan ensi 
viikon keskiviikkona 2. 12. 
 
Ennakkosuosikki Postia pappi Jaakobille vei 
tärkeimmät Jussit 
 
Ennakkosuosikki Postia pappi Jaakobille voit-
ti parhaan elokuvan, ohjauksen, miespää-
osan ja musiikin Jussit sunnuntai-iltana Hel-
singin Kaapelitehtaalla järjestetyssä juhlas-
sa. 
Elokuva oli ehdolla yhdeksässä kategoriassa. 
"Monesti suomalaisessa elokuvassa tuntuu, 
että joku osa-alue on onnistunut, mutta ei 
kokonaisuus", sanoi ohjaaja Klaus Härö tuo-
reeltaan palkinnon jakamisen jälkeen. 
"Nyt yritettiin katsoa että elokuva toimii ko-
konaisuutena. Ehkä sen takia palattiin pieni-
muotoiseen, perusasioihin", arvioi Härö itse 
pienieleisen elokuvansa menestystä. 
Parhaan miespääosan voittanut Heikki Nou-
siainen on virallisesti eläkkeellä, mutta se 
taitaa olla suhteellista. Hän näytteli viime 
vuonna neljässä elokuvassa ja oli ehdolla se-
kä parhaasta miessivuosasta että miespää-
osasta. 
"Pysyy vireessä", Nousiainen naureskeli vaa-
timattomasti juuri Jussi-palkinnon saatuaan 
ja kertoi esiintyvänsä vielä teatterilavallakin. 
Aleksi Mäkelän ohjaama Rööperi sai Jussit 
puvustuksesta ja lavastuksesta, sekä Peter 
Franzén miessivuosasta, sekä yleisö-Jussin. 
Hieman yllättäen toiseksi suosituimmaksi 

nousi yleisöäänestyksessä harrastelijaeloku-
va Mitä meistä tuli. 
Parhaan naispääosan Jussin sai Minna Haap-
kylä roolistaan Jörn Donnerin elokuvassa 
Kuulustelu. 
Haapkylä kiitti puheessaan miestään, näytte-
lijä Hannu-Pekka Björkmania. 
Kunnianosoituksena merkittävästä elämän-
työstä myönnettävän Betonijussin sai Lasse 
Pöysti. Hän aloitti elokuvauransa elokuvasta 
Suomisen perhe vuonna 1941. 
Pöysti sai Kaapelitehtaalla illan kovaäänisim-
mät aplodit. Hän kiitti kollegojaan vuosikym-
menistä, jotka jäisivät "helisemään hänen 
mielessään". 
Suomalaisen elokuva-alan Jussi-palkinto pe-
rustettiin vuonna 1944. Palkinnoista päättää 
elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmi-
aura. 
 
Postia pappi Jaakobille palkittiin elokuvafes-
tivaaleilla Yhdysvalloissa 
(Good News! from Finland, 17.2.2010) 
 
Nordisk FilmPostia pappi Jaakobille –eloku-
van pääosissa nähdään Kaarina Hazard ja 
Heikki Nousiainen. 
Klaus Härön ohjaama ja käsikirjoittama Pos-
tia pappi Jaakobille on voittanut parhaan ul-
komaisen elokuvan palkinnon Santa Barba-
ran elokuvafestivaaleilla Kaliforniassa. Eloku-
va on myös saanut elokuvateatterilevitysso-
pimuksen Yhdysvaltoihin, mikä julkistettiin 
juuri Berliinin elokuvajuhlilla. 
Aikaisemmin elokuva on kerännyt voittoja 
muun muassa Saksan Mannheim-Heidelber-
gin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla, Lyy-
pekin pohjoismaisen elokuvan festivaaleilla 
sekä Kairon elokuvafestivaaleilla Egyptissä. 
Göteborgin filmifestivaaleilla palkittiin Dani 
Strömbäckin elokuvaan säveltämä musiikki 
pohjoismaiden parhaana elokuvamusiikkina. 
Kotimaassaan elokuva kahmi neljä Jussi-pat-
sasta, muun muassa palkinnon parhaasta 
ohjauksesta. 
Postia pappi Jaakobille kertoo armahduksen 
saaneesta elinkautisvangista Leilasta, joka 
päätyy vanhaan pappilaan pappi Jaakobin 
avustajaksi. Kaarina Hazardin ja Heikki Nou-
siaisen tähdittämä elokuva on kerännyt yli 
98.000 katsojaa Suomen elokuvateattereis-
sa. Elokuvan ovat tuottaneet Lasse Saarinen 
ja Rimbo Salomaa Kinotar Oy:stä. 
Marraskuussa 2009 julkaistu elokuvan DVD 
on ensimmäinen myyntiDVD, jossa on muka-
na suomenkielinen kuvailu näkövammaisille. 
 
Madventures vuoden TV-ohjelma 
(Iltalehti 10.1.2010) 
 
Subin Madventures sai vuoden parhaan oh-
jelman palkinnon Suomen audiovisuaalisen 
alan tuottajien järjestämässä kilpailussa. Pa-
ras TV-ohjelma valittiin yleisöäänestyksen 
perusteella. 
Yleisö sai valita myös vuoden parhaan nais- 
ja miesesiintyjän. Naisesiintyjän palkinto me-
ni Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa ja Big 
Brotheria juontaneelle Vappu Pimiälle. Mies-
esiintyjän palkinnon pokkasi Madventuresin 
Riku Rantala. 
Muissa sarjoissa palkinnosta päätti ammatti-
laistuomaristo. 

TV1:n Ihmebantu palkittiin vuoden parhaana 
komediaohjelmana, draamaohjelmien par-
haana palkittiin MTV3:n Helppo elämä. 
Ikisuosittu Pikku Kakkonen sai parhaan las-
tenohjelman palkinnon, realitysarjassa voitti 
TV1:n Kylä ilman naisia. Parhaan ajankoh-
taisohjelman palkinnon vei TV1:n MOT ja 
keskusteluohjelman TV2:n Mansikkapaikka. 
Parhaana game showna palkittiin MTV3:n 
Biisikärpänen. 
 
Duudsonit saavat oman sarjan MTV:lle 
(Iltalehti 2.2.2010) 
 
Rämäpäisistä tempauksistaan tunnetut 
Duudsonit ovat tehneet yhteistyösopimuksen 
Yhdysvaltojen Music Televisionin kanssa. 
Kauppalehden mukaan Duudsonit ovat sopi-
neet tekevänsä MTV:lle 12-osaisen sarjan, 
jota kuvataan parasta aikaa Kaliforniassa. 
The Dudesons in America -sarjasta tulee yksi 
MTV:n merkittävimmistä uutuuksista tänä 
vuonna. Ohjelman tuotantobudjetti on reilut 
neljä miljoonaa euroa. Kukkaron nyörejään 
avaa MTV:n lisäksi Duudsoneita Suomessa 
esittävä Sub-tv. 
Ohjelmaa tuottavan Rabbit Filmsin mukaan 
kyseessä on suurin suomalaisesta sarjasta 
tehty sopimus. 
 
Suomalainen tv-formaatti myytiin maailmalle 
(Taloussanomat 4.2.2010) 
 
Suomalainen tv-formaatti onnellisuudesta on 
herättänyt kiinnostusta maailmalla. Yleisradi-
on kanavilla syksyllä nähdyn ohjelman optio 
on nyt ostettu neljään maahan. 
Elämä pelissä – onnellisuuden salaisuus –te-
levisio-ohjelman formaatin ovat kehittäneet 
yhdessä Tarinatalo, Yleisradio ja Kustannus 
Oy Duodecim. 
Option ohjelmaan ovat hankkineet Fremant-
leMedian tytäryhtiöt Hollannissa, Ranskassa 
ja Espanjassa sekä ruotsalainen tuotantoyh-
tiö Teamwork Television. 
Ohjelmasarja on jo nähty Suomessa viime 
syksynä. Ohjelman ideana on, että sarjan 
alussa päähenkilöt tekevät onnellisuustestin, 
jonka jälkeen heitä valmennetaan puolen 
vuoden ajan parantamaan onnellisuuttaan. 
Myös katsojat pystyivät tekemään onnelli-
suustestin internetissä ja testi tehtiin yli 
100.000 kertaa. 
Onnellisuuteen liittyvä tv-formaatti on jo toi-
nen uutinen suomalaisten televisio-ohjelmi-
en menestyksestä maailmalla tällä viikolla. 
Alkuviikosta Sub-kanava kertoi, että Duudso-
nit nähdään tulevaisuudessa Music Televisio-
nilla Yhdysvalloissa. 
Onnellisuustesti 
www.yle.fi/elamapelissa/onnellisuustesti/onn
i.htm 
 
Taas lähtee suomalaisviihdettä maailmalle 
(Taloussanomat 9.2.2010) 
 
Suomalaisella televisiotuotannolla on ollut al-
kuvuonna vientiä. Viime viikolla ilmoitettiin 
kahden suomalaissarjan ulkomaidenvalloi-
tuksesta. Nyt television vientituotteiden lista 
saa jatkoa Hymy Pyllyyn -televisio-ohjelmas-
ta, jonka optio on ostettu viiteen maahan. 
Hide The Smile -nimellä ulkomailla myytävän 
ohjelman formaatin optio on ostettu Yhdys- 

http://www.yle.fi/elamapelissa/onnellisuustesti/onni.htm
http://www.yle.fi/elamapelissa/onnellisuustesti/onni.htm
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valtoihin, Kanadaan, Ranskaan, Libanoniin ja 
Kiinaan. 
– Ohjelman vahvuuksia ovat yksinkertaisuus, 
omaperäisyys ja kustannustehokkuus. Se on 
helposti ymmärrettävissä ja vietävissä eri 
kulttuureihin, ohjelman kehittäneen tuotan-
toyhtiö StoryOf...:n toimitusjohtaja Samuli 
Norhomaa sanoo tiedotteessa. 
Norhomaan mukaan myös muiden ulkomais-
ten ostajien kanssa käydään neuvotteluita. 
Ohjelmassa näyttelijät yrittävät saada ylei-
sön joukosta valitun katsojan nauramaan. 
Jos katsoja onnistuu pidättämään naurun, 
hän voittaa rahaa. 
StoryOf…-tuotantoyhtiön luovan johtajan 
Tuomas Summasen mukaan tuotantoyhtiö 
on alkanut kehittää ohjelmia myös suoraan 
kansainvälisille markkinoille. 
 
Kuunkuiskaajat on Suomen edustaja Oslon 
euroviisuissa (Ilta-sanomat 30.1.2010) 
 
Suomea edustaa Oslon euroviisuissa Kuun-
kuiskaajat. Taakse jäivät superfinaalissa Elä-
keläiset ja Nina Lassander Tampereen mes-
sukeskuksessa lauantaina. 
Voittokappale on nimeltään Työlki ellää. 
Kuunkuiskaajat-yhtyeen muodostavat Susan 
Aho ja Johanna Virtanen, jotka ovat tuttuja 
myös Värttinän riveistä. 
Muut finalistit olivat Linn, Maria Lund, Heli 
Kajo, Amadeus, Antti Kleemola, Pentti Hieta-
nen ja Sister Twister. 
Eurovision laulukilpailut pidetään Oslossa 29. 
toukokuuta. 
 
Anna Abreun Vinegar-levytys  nousee britti-
listoilla (Suomen Sillan Uutisviikko 45/2009) 
 
Suomen Idols-kisasta pari vuotta sitten lis-
toille nousseen Anna Abreun Vinegar-single 
on noussut Ison-Britannian alan arvostetun 
Music Week -lehden julkaisemalla listalla jo 
suurten nimien ohi.  Vinegar nousi lehden 
julkaiseman Commercial Pop Club -listan si-
jalle 21.  Kukaan muu suomalainen naisartis-
ti ei ole aiemmin noussut listalla näin korke-
alle. 
Anna Abreu jätti listalla taakseen mm. Rob-
bie Williamsin, Miley Cyrusin, David Guettan 
ja Whitney Houstonin.  Sinkku on saanut hy-
vää palautetta myös maan radiopäälliköiltä 
sekä nimekkäiltä tiskijukilta. 
Sinkun video pyörii lähes kaikilla maan mu-
siikkikanavilla sekä muutamien isojen kana-
vien musiikkiohjelmissa. Vinegar kiinnostaa 
etenkin Gaydar-kanavalla, jossa se on nos-
tettu A-listalle. 
Vinegar-sinkku julkaistiin Briteissä 23. mar-
raskuuta. 
 
Suomalaisyhtye toisena nettikilpailun semifi-
naaliin (Helsingin Sanomat 5.1.2010) 
 
Suomalainen kappale on saanut toiseksi eni-
ten ääniä verkossa järjestettävässä musiikki-
kilpailussa. The Satellites of Love -yhtyeen 
kappale Fly Away on päässyt kakkosena se-
mifinaaliin kilpailussa, jossa etsitään maail-
man parasta uutta pop-kappaletta. 
Kärkipaikkaa äänestyksessä pitää Jamaika. 
Japani on kolmantena Suomen jälkeen. 
The Best New Song in the World -kilpailu 
ratkeaa yleisön äänien perusteella. Äänestys 

on maksullista, ja palkinnon suuruus riippuu 
äänestäjien määrästä. Tällä hetkellä kilpai-
lussa on annettu noin 1 500 ääntä. 
Suomalaisten järjestäjien mukaan tarkoituk-
sena on tukea uutta musiikkia, joka ei pääse 
muuta kautta esille. 
Semifinaaleissa on mukana 56 kappaletta. 
Tammikuun lopussa karsitaan kaksitoista fi-
nalistia. Lopullinen voittaja selviää helmi-
kuun lopussa. 
www.myspace.com/thesatellitesoflove 
www.thebestnewsong.com 
 
The Five Corners Quintet tekee livelevyn ja 
lähtee Aasian-kiertueelle 
(Suomen Sillan Uutisviikko 4/2010) 
 
Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin 
jazzyhtyeisiin kuuluva The Five Corners 
Quintet lähtee toukokuussa kiertueelle Aasi-
aan. Jo aiemmin Japanissa suursuosion saa-
vuttanut yhtye vierailee ensi kertaa nyt 
myös Kiinassa. 
Kiertueensa yhteydessä yhtye julkaisee Ja-
panissa uuden livelevyn, joka nauhoitetaan 
helmikuussa Helsingissä kolmen konsertin 
sarjassa.  
Konserttisarja järjestetään musiikkiteatteri 
Kapsäkissä 11.-13. helmikuuta. Livelevy jul-
kaistaan Suomessa ja Euroopassa alkusyk-
syllä. 
Loppukevään Aasian-kiertueensa jälkeen yh-
tye jää toistaiseksi keikkatauolle. 
The Five Corners Quintetin jäsenet ovat 
trumpetisti Jukka Eskola, saksofonisti Timo 
Lassy, pianisti Mikael Jakobson, basisti Antti 
Lötjönen ja rumpali Teppo Mäkynen. Heistä 
Lassy, Eskola ja Mäkynen ovat olleet viime 
vuosina vahvasti esillä myös sooloartisteina, 
Jakobssonin ja Lötjösen lukeutuessa maam-
me kysytyimpien yhtyesoittajien kaartiin. Yh-
tye on saanut runsaasti huomiota, hienoja 
arvioita ja menestystä eri puolilla maailmaa. 
Yhtye on julkaissut kaksi cd:tä ja useita EP-
levyjä. 
www.myspace.com/thefivecornersquintet  
 
Jorgos Dalaras Suomeen 
(skyl.wikispaces.com)  
 
Kreikan kiistämättä suosituin laulaja Jorgos 
Dalaras saapuu Suomeen osana The Encore 
2010 -kiertuettaan. Dalaras konsertoi Finlan-
dia-talossa Helsingissä sunnuntaina 23. tou-
kokuuta. Juuri 60 vuotta täyttänyt Jorgos 
Dalaras on Kreikan rakastetuin muusikko, jo-
ka tunnetaan kotimaansa ulkopuolella kiih-
keänä kreikkalaisen kulttuurin lähettiläänä. 
Dalaras on pitkällä muusikonurallaan tuonut 
maineikkaista perinteistä lähtevän kreikkalai-
sen kansanmusiikin nykypäivään, 60-luvulla 
Dalaras alkoi esittää blues-sävytteistä folki-
aan genrelle hyvin epätyypillisissä ympäris-
töissä kuten hämyisillä klubeilla. 
YK:n hyväntahdon lähettilääksi vuonna 2006 
nimitetyn Dalarasin maine alkoi levitä maail-
malle 1980-luvulla ja hän on siitä saakka 
hurmannut maailman suurimmat ja merkit-
tävimmät konserttiareenat karismaattisella 
äänellään. Dalaras esiintyy kreikaksi, mutta 
tunteikkaat tulkinnat ja syvältä kumpuava 
ääni eivät aina kaipaa yhteistä kieltä yleisön 
kanssa. 

Dalaras on pitkällä urallaan työskennellyt 
kaikkien Kreikan merkittävimpien muusikoi-
den ja tuottajien kanssa sekä jakanut lukui-
sia esiintymislavoja kansainvälisten huippu-
nimien kuten Bruce Springsteenin ja Jethro 
Tullin kanssa. Edellisen kerran Dalaras esiin-
tyi Suomessa vuonna 1998. 
 
Kotimaista muotoilua palkittiin Saksassa 
(Good News! from Finland 20.1.2010) 
 
Helsinkiläinen muotoiluyritys Pentagon De-
sign on voittanut kaksi palkintoa Saksassa 
järjestetyssä design-kilpailussa. 
Pentagon Designin muotoilemat Hackman 
Rotisser -paistoastiasarja ja Cembrit Shape –
seinälevysarja palkittiin Product Design 
Award -kilpailusarjassa. 
Vuodesta 1953 järjestetyn kilpailun kansain-
välinen tuomaristo koostuu muotoilun asian-
tuntijoista, jotka arvioivat tuotteita muun 
muassa innovaation, ympäristöystävällisyy-
den ja käytettävyyden näkökulmasta. Palki-
tut työt ovat esillä näyttelyssä Hannoverissa. 
Hackman-paistoastiasarja ja Cembrit Shape 
–seinälevyt ovat mukana iF Product Design 
Award 2010 -vuosikirjassa, sekä iF Online –
näyttelyssä maaliskuusta 2010 alkaen. 
Hackman Rotisser -paistoastiasarja lansee-
rattiin syyskuun alussa. Keväällä 2009 lan-
seeratussa Cembrit Shape -seinälevysarjassa 
on 11 erilaista kuitusementistä valmistettua 
seinälevymallia. 
 
URHEILU-UUTISET 
 
Piiroinen temppuili maukkaan olympiahope-
an (Helsingin Sanomat 18.2.2010) 
 
Lumilautailija Peetu Piiroinen otti ensimmäi-
sen mitalin Suomen olympiajoukkueelle, kun 
hän sai hopeaa lumikourusta. 
”Aivan mahtavat fiilikset. En olisi uskonut, 
että saisin niin hyvät pisteet, vaikka meni se 
[jälkimmäinen suoritus] paremmin kuin eka”, 
hän sanoi. 
”En nyt tiedä, miten juhlitaan. Pitäisi var-
maan lähteä ulos, ja kai meille on jotain jär-
jestetty siksi aikaa, kun olen täällä. Lähden 
heti 20. päivä Japaniin big air -kisaan.” 
Piiroinen osoitti upealla tavalla hermojensa 
kestävyyttä. Finaalin ensimmäisen laskun 
jälkeen hän oli vasta neljäntenä mutta nousi 
kakkoseksi, eikä kolmonen Scott Lago pysty-
nyt enää ohittamaan hyvinkääläistä. 
Hopeamitalia voi helposti sanoa voitetuksi, 
sillä Piiroista parempi oli vain ylivoimainen 
ennakkosuosikki Shaun White, jonka temput 
todella olivat omaa luokkaansa. 
Hän esitti muun muassa itse kehittämänsä 
tomahawk-tempun, jota ei löydy kenenkään 
muun valikoimasta ja joka on nimetty Whi-
ten syömän pihvin mukaan. 
Yhdysvaltalainen White kokosi finaalissa kivi-
kovat pisteet 48,4, josta Piiroinen jäi 3,4 pis-
tettä. Käytännössä kulta oli muiden ulottu-
mattomilla jo ensimmäisen kierroksen jäl-
keen. 
”Ei olisi ollut mitään saumaa voittaa sitä. Se 
vetää vain niin isosti”, Piiroinen sanoi. ”Ei 
näinä päivinä kukaan voi sitä voittaa.” 
Kilpailun toiseksi lyhin lautailija Piiroinen, 
165 senttiä, antaa itsestään ujon vaikutel-
man. Hopeamitalin ratkeamisen jälkeen hän  

http://www.myspace.com/thesatellitesoflove
http://www.thebestnewsong.com/
http://www.myspace.com/thefivecornersquintet
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juhli hillitysti – mikä sekin on melkein liikaa 
sanottu – mutta sentään leveän hymyn kera. 
Kuudenneksi sijoittunut Markku Koski kertoi, 
että Piiroinen ei vaikuta räiskyvämmältä 
edes lautailijoiden kesken. 
”Tuolla ylhäällä [lumikourun alussa] se ei 
luota yhtään itseensä. Kyselee, että pitäisikö 
sen tehdä se tai tämä temppu, ja sanoo, et-
tä ei se taida viitsiä. Sitten se vain menee ja 
tekee kaiken tuolla tavalla mitä nähtiin”, 
Koski ihmetteli. 
 
Suomen viestinaiset juhlivat pronssia 
(Helsingin Sanomat 25.2.2010)  
 
Suomi sai viimein Vancouverin kisojen en-
simmäisen hiihtomitalinsa, kun naiset saivat 
viestistä (4 x 5 km) tuliaisiksi pronssimitalin. 
Suomen kirin täydensi ankkuriosuudella Ai-
no-Kaisa Saarinen, joka tuli maaliin kolman-
tena 30,4 sekuntia voittaneen Norjan taka-
na. 
Aiemmin perille ehtivät ylivoimaiseen voit-
toon hiihtäneen Norjan Marit Björgen ja ank-
kuriosuudella Saarisen tuntumasta irrottau-
tunut Saksan Claudia Nystad. 
Olympiamitali oli naisten viestihiihdossa Suo-
men ensimmäinen 22 vuoteen. 
Edellinen tuli niin ikään Kanadasta, kun Cal-
garystä tuli pronssia. 
Vielä avausosuudella Suomi jäi kauas kärjes-
tä. Pirjo Murasen hiihto ei kulkenut, ja hän 
jäi 12:nneksi ja peräti 45,3 sekunnin päähän 
kärjestä, kun Virpi Kuitunen lähti matkaan. 
”Tuli happiongelmaa. Keuhkoissa ei happi 
kulkenut, ja silloin ei lihaksetkaan toimi. Suk-
set toimi kyllä”, Muranen sanoi. 
Kuitusen osuuden jälkeen ero kärkeen oli 
42,5 sekuntia, mutta todellisuudessa Kuitu-
nen kiri muita paljon enemmän. Suuri ero 
kärkeen johtui siitä, että Puolan kakkososuu-
della hiihti Justyna Kowalczyk, joka nosti 
joukkueensa kärkeen perinteisten osuuksien 
jälkeen. 
Kuitusen jälkeen hiihtänyt Riitta-Liisa Ropo-
nen hiihti ensimmäisellä vapaan osuudella 
Suomen lopullisesti kiinni mitalitaisteluun. 
Hänen osuutensa jälkeen Suomi oli kolman-
tena ja taisteli tiukasti Saksan ja Ruotsin 
kanssa samassa ryhmässä. 
”Oli aika hyvä suoritus. Jos arvosanoja anne-
taan, niin varmasti aika lähellä kymppiä”, 
Roponen sanoi hiihdostaan. 
Italia ja Norja olivat pitkään johdossa kaksin, 
mutta ankkuriosuudella Björgen irrottautui 
Italian Sabina Valbusasta. Valbusan meno 
hyytyi lopulta niin, että hänet kirivät kiinni 
myös Suomi ja Saksa. 
Suomelle oli tarjolla myös hopeamitali, mut-
ta Saksan Nystadin irtiotto onnistui. 
 
Naisleijonat riemuissaan olympiapronssista 
(Helsingin Sanomat 25.2.2010) 
 
Naisten jääkiekkojoukkue otti Vancouverissa 
päivän toisen suomalaismitalin. 
Suomi voitti pronssiottelussa jatkoajalla 
Ruotsin 3–2 miltei 19.000 katsojan edessä. 
Suomen ratkaisija oli jatkoajalla Karoliina 
Rantamäki, jonka maali päätti ottelun ajassa 
62.33. 
Suomi hallitsi ottelua, mutta varsinaisella pe-
liajalla Ruotsi roikkui pelissä tiukasti mukana 
ylivoimamaaliensa avulla. Heidi Pelttari vei 

Suomen 1–0-johtoon, kun toista erää oli pe-
lattu vajaat neljä ja puoli minuuttia. Ruotsin 
Maria Rooth kuitenkin tasoitti ajassa 12.24. 
Illan komeimman osuman teki Michelle Kar-
vinen, jonka näyttävä soolo vei Suomen uu-
destaan maalin johtoon toisen erän loppu-
puolella. Ruotsi kuitenkin nousi Danijela 
Rundqvistin ylivoimamaalilla tasoihin päätös-
erässä. 
Mitali oli Suomen naiskiekkoilijoille kautta ai-
kojen toinen olympiapronssi. Ensimmäinen 
tuli vuonna 1998. 
Ratkaisumaali käynnisti villit voitonjuhlat. 
Niihin osallistui myös katsomossa pelipaita 
yllään Suomen lippua heiluttanut presidentti 
Tarja Halonen. 
”Tiesimme, että voitamme pronssia. Voittoa 
lähdimme hakemaan ja tehtiin töitä sen 
eteen, että ennen rankkareita voittaisimme”, 
Saara Tuominen kuvaili. 
"Ihan sama, kuka teki maalin, kunhan joku 
teki. Joukkueena mennään ja voitetaan, 
mutta upealtahan se tuntuu”, voitto-osuman 
pienellä tuurillakin tehnyt Karoliina Rantamä-
ki sanoi. 
 
Leijonille upea taistelupronssi 
(Helsingin Sanomat 28.2.2010) 
 
Suomen jääkiekkomaajoukkue voitti Vancou-
verin olympialaisten pronssiottelussa Slova-
kian maalein 5–3. Leijonien arvokas mitali 
tuli hankalien vaiheiden jälkeen, sillä Slova-
kia johti vielä kolmannen erän alussa 3–1. 
Suomen maalit tekivät Sami Salo, Niklas 
Hagman, kahdesti osunut Olli Jokinen sekä 
loppulukemat tyhjiin sinetöinyt Valtteri Filp-
pula. 
 
Aino-Kaisa Saarinen valittiin vuoden urheili-
jaksi (Iltalehti 11.1.2010) 
 
Aino-Kaisa Saarinen valittiin Urheilugaalassa 
vuoden urheilijaksi 2009.  
Saarisen meriittilistan kärjessä on tietysti pe-
rinteisen kympin hiihdon maailmanmesta-
ruus Liberecin lumilta. 
Hän voitti kisoissa maailmanmestaruuden 
myös Virpi Kuitusen kanssa parisprintissä ja 
naisten viestijoukkueen jäsenenä. 
2 x 7,5 kilometrin yhdistelmähiihdosta tuli 
vielä pronssia. 
Viestijoukkue valittiin Urheilugaalassa myös 
vuoden joukkueeksi. 
Aino-Kaisa Saarinen oli myös vuoden naisur-
heilija ja vastasi vuoden sykähdyttävimmäs-
tä urheiluteosta. 
- Kaikki vaan onnistui viime vuonna niin hie-
nosti. Itseluottamus oli huipussaan, sanoi 
Saarinen Ylen haastattelussa Urheilugaalan 
lavalla. 
- Oli helppo tehdä huippusuorituksia. 
Kyyneliä koko haastattelun ajan pidätellyt Ai-
no-Kaisa repesi nyyhkyttämään, kun häneltä 
kysyttiin alkaneen olympiavuoden menestyk-
sestä. 
- Mitalit ovat olympialaisissa tiukassa, mutta 
niitä sieltä lähetään hakemaan, hän sai so-
perrettua 
Vuoden urheilija valittiin Urheilutoimittajien 
liiton jäsenten välisellä äänestyksellä. 
Äänestyksessä toiseksi sijoittui taitoluistelija 
Laura Lepistö ja kolmanneksi alppihiihtäjä 
Tanja Poutiainen. 

Leo-Pekka Tähti voitti Maailmankisojen kul-
tamitalin  
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2009) 
 
Loistavan kauden huipennukseksi Leo-Pekka 
Tähti voitti päämatkansa 100 metriä myös 
kauden tärkeimmässä kilpailussaan selkä-
ydinvammaisten ja amputoitujen urheilijoi-
den Maailmankisoissa Bengalurussa Intiassa. 
Porin Tarmoa edustavan Tähden voittosarja 
kuluneen vuoden kilpailuissa on ollut niin 
puhdas, että samaan ei ole kansainvälisellä 
huipputasolla pystynyt kukaan muu suoma-
laisurheilija missään urheilulajissa. 
Luokassa 54 kilpaileva Tähti kelasi alkuerien 
nopeimmalla ajalla 100 metrin finaaliin ja oli 
finaalissa ylivoimainen. Hänen voittoaikansa 
oli 14,03. Tuulen voimakkuudeksi mitattiin 
1,1 metriä sekunnissa. Toiseksi sijoittunut 
kiinalainen Zong Kai hävisi Tähdelle 0,43 se-
kuntia.  Pronssia voitti Arabiemiirikuntien 
Mohammed Lahdani ajalla 14,50. 
Bengalurun Maailmankisoissa kilpaillaan 11 
urheilumuodossa. Maailmankisojen järjestä-
jänä toimii Kansainvälinen selkäydinvam-
maisten ja amputoitujen urheiluliitto IWASF. 
Yleisurheilukilpailut kestävät kuusi päivää. 
 
Suomalaislupaus teki sopimuksen Williamsin 
kanssa (Iltalehti 29.1.2010) 
 
Huippulupaus Valtteri Bottas on tehnyt sopi-
muksen Williamsin F1-tallin kanssa. 
Lehden mukaan 20-vuotias Bottas työsken-
telee ensi kaudella tallin testikuljettajana. 
Viime kaudella Bottas päristeli F3-sarjassa, 
jossa hänet valittiin vuoden tulokkaaksi. Hän 
aikoo ensi kaudellakin jatkaa sarjassa. 
- Tämä on tärkeä askel urallani, mutta nyt 
työ huipulle pääsemiseksi vasta alkaa, Bot-
tas tunnelmoi tallin tiedotteessa. 
Bottasin managerina toimii kaksinkertainen 
F1-sarjan maailmanmestari Mika Häkkinen. 
Williamsin kilpakuljettajina ajavat ensi kau-
della brassikonkari Rubens Barrichello ja 
saksalaisdebytantti Nico Hülkenberg. 
 
Näitä tilastoja inhotaan NHL:ssä suomalais-
ten takia (Iltalehti 13.12.2009) 
 
Mistä noita huippumaalivahteja oikein tulee? 
Pohjois-Amerikassa ollaan taas kerran ih-
meissään suomalaisen maalivahtituotannon 
kanssa. Vaikka Suomi on harrastajamäärissä 
mitattuna pieni jääkiekkomaa, maailman 
huipulla pelaa monta suomalaistorjujaa. 
NHL:n maalivahtitilastot aiheuttavat NHL-
ympyröissä jopa pientä närää. Calgary Fla-
mesin Miikka Kiprusoff, Boston Bruinsin 
Tuukka Rask ja Tampa Bay Lightningin An-
tero Niittymäki komeilevat kaikki korkealla 
eri tilastoissa. Lisäksi Minnesota Wildin 
Niklas Bäckström, Nashville Predatorsin 
Pekka Rinne ja Chicago Blackhawksin Antti 
Niemi ovat pelanneet erinomaisesti. 
Maalivahtien torjuntaprosenteissa Suomella 
on kolme maalivahtia viiden parhaan joukos-
sa: Rask on kakkosena (93,2%), Niittymäki 
neljäntenä (93,1) ja Kiprusoff viidentenä 
(92,9). Ykkösenä on Buffalo Sabresin Ryan 
Miller (93,9%). 
Päästettyjen maalien keskiarvossa Rask on 
kolmantena (1,97 maalia per ottelu), Niitty- 
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mäki viidentenä (2,14) ja Kiprusoff kuuden-
tena (2,15). 
Nollapeleissä Kiprusoff (3) on koko liigassa 
kolmantena ja voittojen määrässä (17) kuu-
dentena. Bäckström ja Rinne ovat torjuneet 
joukkueilleen 13 voittoa. 
 
Teemulle huima meriitti USA:ssa 
(Iltalehti 11.12.2009) 
 
Orange County Register -lehti on valinnut 
vuosikymmenen kovimmat urheilupersoonat 
eteläisessä Kaliforniassa. 
Anaheim Ducksin suomalaistähti Teemu Se-
länne ylsi listalla kahdeksanneksi, eikä hänen 
edelleen noussut kuin kolme urheilijaa. Nä-
mä olivat listan ykkönen Tiger Woods (golf), 
kakkonen Kobe Bryant (koripallo) ja seiska 
Aaron Peirsol (uinti). 
OCR piti valintakriteerinä sitä, että urheilu-
persoona on syntynyt tai luonut uraa Los 
Angelesin tai Orange Countyn alueella. 
Selänteen meriitti on kova, sillä jääkiekkoilu 
ei ole Kaliforniassa mikään valtalaji. Lisäksi 
alueella on vuosikymmenen aikana vaikutta-
nut suuri joukko maailmanluokan urheilijoita, 
jotka nyt jäivät Selänteen taakse. 
OCR muistuttaa, että Selänne on Anaheim 
Ducksin suosituin pelaaja, joka antaa kasvot 
koko organisaatiolle. NHL:ssä Selänteellä on 
menossa 19:s kausi, ja niistä hän on pelan-
nut 11 Anaheimissa. 
Selänteellä oli tärkeä rooli keväällä 2007, 
kun Ducks voitti historiansa ensimmäisen 
Stanley Cupin. 
39-vuotias Selänne on kautta aikain paras 
Ducksin pelaaja tehopisteissä, maaleissa, 
syötöissä, voittomaaleissa ja jatkoaikamaa-
leissa. Hän on myös pelannut enemmän ot-
teluita Ducksin paidassa kuin kukaan muu 
pelaaja. 
 
Selänne säästi ennätyspisteen perheelleen 
(Helsingin Sanomat 20.2.2010) 
 
Teemu Selänne vitsaili Saksa-ottelun jäl-
keen, että ei viitsinyt tehdä ratkaisevaa en-
nätyspistettä vielä avausottelussa Valko-Ve-
näjää vastaan. 
”Yritin saada sen jo edellisessä ottelussa, 
mutta sitten ajattelin, että perhe on tulossa 
katsomaan tätä peliä, joten säästin sen heitä 
varten”, hän sanoi. 
Selänne sai 5–0-voittoon päättyneessä Sak-
sa-ottelussa toisen syöttöpisteen Kimmo Ti-
mosen 3–0-maaliin. Hän nousi sillä yksinään 
olympialaisten kaikkien aikojen pistepörssin 
kärkeen. 
Selänne, 39, on pelannut viisissä olympialai-
sissa yhteensä 27 ottelua ja tehtaillut vaikut-
tavat pisteet 20+17=37. 
”En ole mikään ennätys- tai pistejätkä, mut-
ta kun katsoo joskus uraa taaksepäin, tämä 
tuntuu varmasti hienolta”, hän sanoi. 
Suomen kapteeni Saku Koivu haki ennätys-
kiekon talteen ketjukaveriaan varten. 
”Luulen, että annan sen Suomen jääkiekko-
museolle”, Selänne sanoi. 
Kun Selännettä pyydettiin muistelemaan ma-
keimpia olympiapisteitään, hän loikkasi mie-
lessään heti 12 vuoden taa. 
”Naganossa oli aika hienoa voittaa Ruotsi, 
mutta ei nyt muita tule heti mieleen”, hän 

sanoi viitaten puolivälierään, jossa kaatoi 
länsinaapurin kahdella maalillaan. 
”Maali olisi ollut kiva tehdä tänäänkin. Lo-
pussa kiekko kävi ylärimassa ja aiemminkin 
oli lähellä.” 
Selänne mursi leukansa NHL-ottelussa tam-
mikuun puolivälissä ja pelaa yhä koko kasvot 
peittävän visiirin kanssa. Vaihtopenkillä hän 
riisui erikoiskypäränsä toistuvasti. 
”Siinä on sisällä juttu, joka painaa päätäni 
niin, ettei veri kierrä kunnolla. Se pitää ottaa 
pois päästä aina kun mahdollista.” 
 
Kovalaisen Lotus-sopimus varmistui 
(Iltalehti 14.12.2009) 
 
Heikki Kovalaisen F1-sopimus Lotus-tallin 
kanssa on varmistunut. 
Talli vahvisti asian tiedotustilaisuudessa Ma-
lesiassa. Lotuksen toinen kuljettaja on italia-
lainen Jarno Trulli. 
Lotus-pomo Tony Fernandesin mukaan sekä 
Kovalainen että Trulli allekirjoittivat kolme-
vuotiset sopimukset. 
Lotuksen testikuljettajaksi pestattiin malesia-
lainen Fairuz Fauzy. 
Heikki Kovalainen on innoissaan paluun ku-
ninkuusluokkaan tekevän Lotus-tallin kanssa 
solmitusta monivuotisesta sopimuksesta, uu-
tisoi MTV3 verkkosivuillaan. 
- Kyllä se on hyvä sopimus, muitakin tar-
jouksia saanut Kovalainen kommentoi 
MTV3:lle Malesian Kuala Lumpurista. 
Kovalaisella on vahva luottamus Lotus-tiimin 
ammattitaitoon. 
- Alku tulee olemaan vaikeaa, mutta ajan 
kanssa tulosta varmasti syntyy. 
Lotus vetäytyi F1-sarjasta 1994, mutta palaa 
malesialaisten tukijoiden avulla formula yk-
kösiin ensi kaudeksi. 
Kovalainen, 28, on ajanut kolmen vuoden ai-
kana Renaultilla ja McLarenilla 52 F1-kilpai-
lua. Hän on voittanut yhden kisan, Unkarin 
gp:n vuonna 2008. 
Kovalainen joutui jättämään McLarenin, kun 
talli palkkasi Lewis Hamiltonin tallitoveriksi 
puolustavan maailmanmestarin Jenson But-
tonin. 
Trulli, 35, ajoi viime kaudella Toyotalla. To-
yota jätti F1-sarjan viime kauden jälkeen. 
 
Tommi Pulli teki suomalaista pikaluisteluhis-
toriaa (Suomen Sillan Uutisviikko 4/2010) 
 
Tommi Pulli on tehnyt suomalaisen pikaluis-
telun historiaa Collalbossa Italiassa. Pulli, 17, 
saavutti ensimmäisenä suomalaisena palkin-
topallisijan nuorten maailmancupissa. 
Pulli oli 500 metrillä toinen ennätysajallaan 
37,11. Puolalaiselle voittajalle Artur Nogalille 
hän hävisi reilut seitsemän kymmenystä. 
Harri Levo luisteli ennätyksellään 38,56 sijal-
le 24. Pulli luisteli ennätyksensä myös 1 500 
metrillä ajalla 1.53,60 sijoittuen kahdeksan-
neksi. 
Naisten sarjassa Saana Hyttinen oli kym-
menes ajalla 41,71 ja Elina Risku 14:s ajalla 
42,29. Hyttinen oli 1 500 metrillä 18:s ajalla 
2.12.81. 
 
 
 
 
 

TUTKIMUS JA TERVEYS 
 
Markku Kasteelle William Feinberg -palkinto 
(MediUutiset 25.2.2010) 
 
Helsingin yliopiston ja Hyksin emerituspro-
fessori Markku Kaste sai William Feinberg –
tunnustuspalkinnon, joka myönnetään poik-
keuksellisista ansioista aivohalvauksen kliini-
sessä tutkimuksessa ja hoidon kehittämises-
sä. 
Palkinnon myöntää American Stroke Associa-
tion. 
Professori Kaste vastaanotti palkintonsa kan-
sainvälisessä aivohalvauskonferenssissa Yh-
dysvalloissa keskiviikkona 24.2.2010. 
Palkinnon perusteluissa todetaan, että Kaste 
on kansainvälisesti merkittävä neurologi ja 
kliininen tutkija sekä lisäksi suurenmoinen 
opettaja. Tieteellisten julkaisujensa perus-
teella hän kuuluu kymmenen maailman joh-
tavan aivohalvausten tutkijan joukkoon. Kas-
te tunnetaan aivohalvausten liuotushoidon 
pioneerina ja aivohalvausyksiköiden (stroke 
unit) kehittäjänä. Hän on myös ollut näky-
västi mukana kehittämässä alan tutkijoiden 
kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. 
The Feinberg Award on nimetty tunnetun 
amerikkalaisen aivohalvausten tutkijan Wil-
liam Feinbergin mukaan (1952 ? 1997). Pal-
kintoa rahoittaa Boehring Ingelheim –lääke-
yhtiö. 
 
Suomalaistutkijat löysivät keinon vähentää 
hopean myrkyllisyyttä 
(MediUutiset 25.2.2010) 
 
Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet 
ratkaisun laajasti antimikrobisena aineena 
käytetyn hopean myrkyllisyyden vähentämi-
seen. 
Tutkija valmistivat uusia polymeereillä stabi-
loituja hopeananopartikkeleita. He arvioivat, 
että hopea-altistusta voidaan vähentää, kun 
nanopartikkelit sidotaan kemiallisesti poly-
meereihin. 
Tulos on merkittävä, sillä hopean antimikro-
bisia ominaisuuksia käytetään tekstiileissä, 
lattiapinnoitteissa ja maaleissa, vaikka ho-
peananohiukkasten terveysvaikutuksia ei 
täysin tunneta. 
Hopea on tunnettu antimikrobisena aineena 
pitkään, ja sen kaupallisia sovellutuksia on 
paljon. Marketeista löytyy paljon tuotteita, 
joihin on lisätty hopeaa tai hopeananopartik-
keleita. 
Tällaisia ovat antimikrobiset tekstiilit, säily-
tysastiat, suihkuverhot, pöytälevyt, lattiapin-
noitteet, maalit ja liimat. Tarjolla on myös si-
säisesti käytettävää kolloidista hopeavettä ja 
ulkoisesti käytettäviä hopeapitoisia voiteita 
ja deodorantteja. 
Yhdysvalloissa on herännyt hiljattain keskus-
telua uusista hopeananopartikkeleita sisältä-
vistä hyönteismyrkyistä, joille haetaan rekis-
teröintilupaa. 
Viimeisimmissä tutkimuksissa nanohiukkas-
ten on osoitettu tunkeutuvan myös nisäkkäi-
den soluihin ja vaurioittavan perimää. On jo-
pa viitteitä siitä, että hopeananopartikkelit 
kulkeutuisivat aktiivisesti soluihin endosytoo-
sin avulla. 
Hopeananohiukkasten on myös osoitettu 
kulkeutuvan huokosten ja rauhasten kautta  
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ihon läpi. Jos ihossa on vaurioita, edistävät 
ne hopeahiukkasten läpäisyä ihon läpi. 
 
Sikainfluenssarokotteesta ei ole tullut yllättä-
viä haittavaikutuksia  
(MediUutiset 17.12.2009) 
 
Sikainfluenssarokotteen haittavaikutusseu-
ranta ei ole tuonut esille rokotteen turvalli-
suutta kyseenalaistavia tietoja, ilmenee Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tie-
dotteesta. 
THL on saanut 314 ilmoitusta sikainfluenssa-
rokotuksen epäillyistä haittavaikutuksista. 
Tavallisimpia haittaa aiheuttaneita oireita oli-
vat pistosalueen paikallisreaktio, kuumeen 
nousu ja huonovointisuus. Myös useita aller-
gistyyppisiä reaktioita kuten nokkosihottumia 
tai suun ja nielun alueen tuntemuksia sekä 
hengitystieoireita on raportoitu. 
Tähän mennessä kaksikymmentä sairasta-
pausta on luokiteltu vakaviksi yli yön kestä-
neen sairaalaseurannan vuoksi. Tähän men-
nessä on jaettu 1.716.000 rokoteannosta. 
Suurimmalla osalla heistä oli allergiaoireita 
kuten hengenahdistusta, erilaisia iho-oireita 
tai yleisoireita. Sairastuneista kolmella oli 
äkillistä hoitoa vaativa allerginen reaktio eli 
anafylaksia. Näillä henkilöillä oli lisäksi muu 
allergia tai astma, mutta ei kananmuna-al-
lergiaa. 
Myös  yksi 13 vuorokauden kuluttua roko-
tuksesta tapahtunut kuolema on raportoitu, 
mutta rokotuksen ei katsota aiheuttaneen 
kuolemaa. 
Raskaana olevat ovat saaneet yleisoireita, 
jotka eivät ole vaikuttaneet raskauden kul-
kuun. Neljä ilmoitettua alkuraskauden kes-
kenmenoa on ajallisesti liittynyt rokotuksiin. 
Lisäksi yksi 23. viikolla oleva raskaus päättyi 
neljä vuorokautta äidin rokotuksen jälkeen 
ennenaikaiseen synnytykseen ja vastasynty-
nyt menehtyi pian synnytyksen jälkeen. 
THL:n mukaan noin 10 000 raskautta kes-
keytyy Suomessa spontaanisti joka vuosi. 
Keskimäärin 3 raskaana olevaa 1000 odotta-
jaa kohti saa keskenmenon viikon kuluessa 
sikainfluenssarokotuksesta ajallisen yhteen-
sattuman vuoksi. 
Influenssaan tautina sekä aikaisempiin influ-
enssarokotuksiin on ajoittain yhdistetty eri-
laisia tulehduksellisia hermo-oireita. Kahden 
viikon kuluessa sikainfluenssarokotuksesta il-
menneistä hermo-oireista on raportoitu yksi 
Guillain-Barrén syndrooman oirekuvan uusi-
minen, neljä kasvohermohalvausta ja kolme 
mahdollista kuulohermosta johtuvaa toispuo-
leista kuulon alenemaa. Näiden oireiden il-
maantuvuus ei poikkea niiden normaalista il-
maantuvuudesta väestössä. 
THL:n mukaan sikainfluenssaepidemian 
huippu on ohi. Tartuntoja on kuitenkin odo-
tettavissa kevääseen saakka. Toinen epide-
mia-aalto on todennäköinen kevään kulues-
sa, jos rokotuskattavuus jää alhaiseksi. THL 
suosittelee edelleen sikainfluenssarokotuk-
sen ottamista. 
Yli 24-vuotiaiden perusterveiden rokotukset 
alkavat ensi vuoden puolella. 
Rokotteet tulevat Suomeen 250 000–300 
000 annoksen viikkoerissä. Kaikki 5,3 miljoo-
naa rokoteannosta ovat saapuneet maahan 
maaliskuuhun 2010 mennessä. 
 

VTT kehitti kuva-analyysin Alzheimer-diag-
noosiin (MediUutiset 16.2.2010) 
 
VTT on kehittänyt magneettikuvien auto-
maattiseen analysointiin perustuvan mene-
telmän, jonka avulla Alzheimerin taudin tote-
aminen on mahdollista muutamissa minuu-
teissa. 
Analysoinnin tarkkuus on verrattavissa asi-
antuntijoiden käsin tekemiin mittauksiin, joi-
ta pidetään toistaiseksi luotettavimpana me-
netelmänä. Menetelmä sopii Alzheimerin 
taudin varhaiseen diagnostiikkaan. 
Alzheimerin taudin toteaminen edellyttää, 
että potilaalla on muistioireiden lisäksi jokin 
toinenkin tautiin viittaava oire tai merkki. 
Tällainen voi olla esimerkiksi aivojen mag-
neettikuvissa näkyvä aivojen surkastuminen 
eli atrofia. Hippokampus on ensimmäisiä alu-
eita, joissa atrofia on havaittavissa. VTT:n 
kehittämä menetelmä laskee aivojen hippo-
kampuksen tilavuuden. 
Nykyisin magneettikuvien hyödyntäminen 
Alzheimerin taudin määrittelyssä perustuu 
pitkälti kuvien silmämääräiseen arviointiin. 
Kuvien objektiiviselle mittaukselle on tarvet-
ta, koska silmämääräisten arvioiden toistet-
tavuus ei aina ole hyvä. 
Automaattisia menetelmiä esimerkiksi hippo-
kampuksen tilavuuden laskemiseen on kehi-
tetty aiemminkin, mutta ne eivät ole olleet 
tarpeeksi tarkkoja ja nopeita arkipäivän hoi-
totyöhön. 
Tulokset uuden menetelmän toimivuudesta 
on julkaistu Neuroimage-lehdessä. 
Menetelmän kehitystyössä ovat olleet VTT:n 
lisäksi GE Healthcare Uppsalasta, Imperial 
College London, Itä-Suomen yliopisto ja köö-
penhaminalainen Rigshospitalet. 
Menetelmä on tällä hetkellä testausvaihees-
sa sen toimintavarmuuden takaamiseksi. 
Uusi menetelmä on osa kehitteillä olevaa 
Alzheimerin taudin määrittämisen avuksi 
suunniteltua järjestelmää. Sitä kehitetään 
EU:n PredictAD-tutkimushankkeessa. Järjes-
telmä valmistuu vuoden 2011 aikana. Hank-
keen tavoitteena on kehittää menetelmiä, 
jotka ovat riittävän tarkkoja, toimintavarmo-
ja ja nopeita hoitotyöhön ja jotka eivät vaadi 
kalliita laitehankintoja. 
Suomessa noin 120 000 henkilöä kärsii ete-
nevän muistisairauden oireista. Ennusteiden 
mukaan muistipotilaiden määrä tulee lisään-
tymään väestön ikääntymisen myötä ainakin 
vuoteen 2030 saakka. 
 
Uutta tietoa syövän kasvutekijöistä 
(MediUutiset 19.1.2010) 
 
VEGF-C kasvutekijän ja VEGFR2 reseptorin 
muodostaman kompleksin kiderakenne. Kas-
vutekijän valkuaisketjut on esitetty keltaisel-
la ja vihreällä, reseptori siniharmaalla. Viole-
tit osat ovat sokerirakenteita. 
Helsingin yliopiston tutkijat Suomessa ja 
Paul Scherrer instituutin (PSI) tutkijat Sveit-
sissä ovat ratkaisseet VEGF (vascular endo-
thelial growth factor) -reseptorin ja siihen si-
toutuneen kasvutekijän (VEGF-C) kideraken-
teen. Näiden molekyylien kiderakenteen sel-
vittäminen helpottaa uusien syöpälääkkeiden 
kehittämistä. Näillä lääkkeillä estetään syö-
päkasvainta ruokkivien verisuonien ja syöpä-
solujen leviämisreitteinä toimivien imusuoni-

en syntyminen syöpäkasvaimeen ja sitä ym-
päröivään kudokseen. 
Syöpäsolut kasvavat ja leviävät hyödyntä-
mällä viereisten kudosten veri- ja imusuonia. 
Syöpäsolut kiihdyttävät verisuonien kasvua 
syöpäpesäkkeisiin erittämällä VEGF-kasvute-
kijöitä ympäristöönsä. Verisuonien kasvun 
estäminen onkin syöpäterapian uusia tavoit-
teita. 
VEGF-kasvutekijät ja niiden viestejä välittä-
vät reseptorit ovat keskeisiä lääkesuunnitte-
lun kohteita. Nyt julkaistun tutkimuksen koh-
teena ollut VEGF-reseptori (VEGFR-2) on 
näistä tärkein. Suomalainen tutkimusryhmä 
löysi VEGF-C -kasvutekijän vuonna 1996 ja 
osoitti sen vaikuttavan imusuonien kasvuun, 
syöpäsolujen leviämiseen ja hiljattain saatu-
jen tulosten mukaan myös syöpäpesäkkei-
den verisuoniston kasvuun. 
Tänään arvovaltaisessa Yhdysvaltain tiede-
akatemian lehdessä (PNAS) julkaistavan 
suomalais-sveitsiläisen yhteistyön tulokset 
helpottavat verisuonikasvun estäjien atomi-
mittakaavan tarkkaa suunnittelua ja antavat 
tärkeää uutta tietoa VEGF-kasvutekijöiden ja 
niiden reseptorien toiminnasta. 
Tutkimustyössä käytettiin kymmenien mil-
joonien eurojen sveitsiläistä laiteinvestointia, 
niin sanottua Swiss Light Source –synkrotro-
nia, ja tutkimus sai tukea muun muassa Eu-
roopan Unionilta. 
 
Ydinvoimala naapurissa ei lisää syöpäriskiä 
(Suomi.fi 12.1.2010) 
 
Säteilyturvakeskuksen tekemän tutkimuksen 
mukaan lapset eivät Suomessa sairastu leu-
kemiaan ydinvoimalaitosten lähiympäristössä 
sen useammin kuin muuallakaan maassa. 
Myöskään syövän esiintymisellä ylipäätään ei 
ole yhteyttä siihen, kuinka lähellä ydinvoima-
laitosta ihmiset asuvat, STUK tiedottaa. 
Tieteellisessä julkaisusarjassa Cancer Causes 
and Control ilmestyneessä tutkimuksessa 
selvitettiin leukemian ja muiden syöpien il-
maantuvuutta suomalaisten ydinvoimaloiden 
ympäristössä alle 15-vuotiailla lapsilla sekä 
nuorilla ja aikuisilla. Tutkimus kattoi ne kun-
nat, jotka ovat ainakin osin alle 15 kilometrin 
etäisyydellä ydinvoimalaitoksesta. 
Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristössä 
tällaisia kuntia olivat Loviisa, Ruotsinpyhtää, 
Pernaja ja Pyhtää. Olkiluodon ydinvoimalai-
toksen ympäristöstä tutkimuksessa olivat 
mukana Eurajoki, Luvia ja Rauma. Kunnissa 
asuu noin 50000 aikuista ja yli 1000 lasta. 
Suomen ydinvoimalaitosten koko 30-vuoti-
sen toiminnan aikana niiden ympäristössä oli 
havaittu 16 lasten leukemiatapausta vuoden 
2004 loppuun mennessä. Maan keskiarvon 
perusteella alueen odotettu tapausmäärä on 
15,9. 
 
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA 
 
Vieraile virtuaalisesti maailmanperintökoh-
teissa (ItViikko 6.12.2009) 
 
Google on tuonut virtuaaliseen tarkasteluun 
joukon maailmanperintökohteita yhdessä 
Unescon kanssa. Street View'n kautta pää-
see katselemaan muun muassa Stonehen-
geä tai tuhoutunutta Pompeijin kaupunkia. 
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Virtuaalikierroksen voi tehdä  aluksi 19:ssä 
kohteessa Tšekissä, Ranskassa, Italiassa, 
Hollannissa, Espanjassa ja Britanniassa, 
Google kertoo. 
Kuvattujen maailmanperintökohteiden jou-
kossa ovat mukana muun muassa Prahan 
historiallinen keskusta, Santiago de Compos-
telan vanha kaupunki, Pompeijin arkeologi-
nen alue, Stonehenge ja Britannian kunin-
kaallinen puutarha. 
Google Earth - ja Google Maps -palveluissa 
kohteita esitellään erillisten informaatiotaso-
jen avulla. Lähikuukausien aikana Google te-
kee Unescon kanssa yhteistyötä kuvatakseen 
lisää kohteita niissä maista, joissa Street 
View -palvelun kuvauksia tehdään. 
Street View antaa Googlen kartoilla katuta-
son näkymiä, joita voi käännellä ja zoomail-
la. Suomi kuuluu niihin maihin, joissa Google 
kuvaa katunäkymiä. Siksi voidaan olettaa, 
että myös täkäläisiä maailmanperintökohtei-
ta, kuten Vanha Rauma tai Suomenlinna, 
nähdään jollakin aikataululla Street View'ssä. 
 
Tamhattan-kännykkäpeli tukee nuorten ter-
veitä elintapoja 
(Good News! from Finland 27.1.2010)  
 
Tampereen yliopisto on käynnistänyt Ter-
veysviihde-hankkeen, jolla kehitetään ter-
veyttä edistäviä tietokone- ja kännykkäpele-
jä nuorille. Pelit yhdistävät liikkuvat nuoret 
matkapuhelimien kautta kotona tai koulussa 
toimivaan älytilaympäristöön. Lähtökohtana 
on positiivinen terveyskasvatus, jossa ter-
veystietämys lisääntyy pelaamisen yhteydes-
sä. 
Tamhattan-pelissä edetään ohjaamalla 3D-
grafiikalla tehtyjä, avatar-tyyppisiä pelihah-
moja, joista kullakin on alkutilanteessa jokin 
nuorten terveyttä ja hyvinvointia heikentävä 
piirre, huono unirytmi tai ryhti, epäterveelli-
sestä ruokavaliosta johtuva ylipaino tai päih-
teiden käyttö. Jos peli etenee myönteisesti, 
myös pelihahmojen elintavat paranevat. 
Terveyspeli on tehty viihdyttämään erityises-
ti 12-16-vuotiaita varhaisnuoria. Kehittäjien 
mukaan Tamhattanin mobiiliosiot käyttävät 
kännyköiden ominaisuuksia monipuolisem-
min kuin mikään tähänastinen peliympäristö. 
Terveysviihde-hanketta koordinoi Tampe-
reen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden lai-
tos, ja siinä ovat mukana myös yliopiston 
terveystieteen laitos, Tampereen teknillisen 
yliopiston ihmiskeskeisen tietotekniikan lai-
tos ja biolääketieteellisen tekniikan laitos, 
Tampereen ammattikorkeakoulu sekä useat 
yritykset. Hankkeen päärahoittaja on ollut 
Tekes. 
Kehittämishankkeella on yhteydet sekä japa-
nilaisiin ja USA:laisiin pelialan toimijoihin, ja 
englanniksi käännettävää terveyspeliä on 
tarkoitus testata kansainvälisesti. 
 
Suomalaispelille kunniamaininta Global 
Mobile Awards 2010 -kilpailussa 
(Good News! from Finland 24.2.2010)  
 
Espoolainen urheiluviihdeohjelmistoja kehit-
tävän Entetrainer Oy:n Speedhero-mobiilipeli 
on saanut arvostetun kunniamaininnan Glo-
bal Mobile Awards 2010 -kilpailussa Barcelo-
nassa. Speedhero oli ehdolla paras mobiili-
peli -kategoriassa. 

Speedhero on mobiilisovellus, joka muuttaa 
matkapuhelimen ja nyt myös PC:n nopeus-
tutkaksi. Speedhero on kehitetty pelivälineen 
nopeuden mittaamiseen useissa pallopeleis-
sä, kuten jalkapallossa, tenniksessä, lento-
pallossa, jääkiekossa, golfissa ym. Speedhe-
ron avulla voi mitata laukaisunopeutensa, 
kehittää sitä, haastaa kaverit ja jakaa tulok-
set Facebookissa tai Speedhero.com-verkko-
yhteisössä. 
Barcelonassa vuosittain järjestettävä Mobile 
World Congress on maailman suurimpia mo-
biilialan tapahtumia. 
www.speedhero.com  
 
YLE avasi oman YouTube-kanavan 
(Yle.fi 20.1.2010) 
 
Yleisradio on avannut netin yhteisösivusto 
YouTubeen oman kanavan. Toistaiseksi si-
vustolta löytyy viihdettä ja sketsejä. Hank-
keella on tarkoitus houkutella YLEn ohjelmil-
le erityisesti nuorta yleisöä. 
- YouTube nyt vaan on todella laajasti käy-
tetty väline, ja jos haluaa olla kiinnostava 
tietyn ikäryhmän keskuudessa niin kannattaa 
näkyä myös siellä, sanoo YLEn YouTube-
hanketta vetävä YLE Vision johtaja Ville 
Vilén. 
YouTube-kanavan on tarkoitus saada kävijät 
katsomaan YLEn muitakin ohjelmia ja toimia 
palautevälineenä. Sinne laitettava materiaali 
löytyy myös YLE Areenasta ja Elävästä arkis-
tosta. 
Hankkeella YLE seuraa kansainvälistä mallia: 
mediataloista YouTubesta löytyvät jo muun 
muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC, yh-
dysvaltalainen CNN ja Ruotsin yleisradioyhtiö 
SVT. 
Toistaiseksi yhteisöpalvelussa nähdään YLEn 
viihdettä, muun muassa Miitta-tädistä, Ih-
mebantusta ja Jopet-show'sta leikattuja 
sketsejä. Vilénin mukaan jatkossa You-
Tubeen saatetaan laittaa myös esimerkiksi 
uutisia ja kokonaisia ohjelmiakin, jos vain te-
kijänoikeuksista päästään sopuun. 
- Mikäli tekijänoikeuskysymyksiin saadaan 
selvyys, voidaan alkaa miettiä, kehitetäänkö 
esimerkiksi eri kanaville, uutisille ja ajankoh-
taisohjelmille omia lähestymistapoja. Mutta 
aloitetaan nyt näin ja katsotaan minkälaisen 
vastaanoton se saa, Vilén sanoo. 
YLE löytyy YouTubesta osoitteesta  
www.youtube.com/yle. 
 
Virtuaalinen supertietokone toi Innosuomi-
palkinnon (IT Viikko 16.12.2009) 
 
Tamperelainen Techila oli mukana vastaan-
ottamassa Innosuomi-palkintoja presidentiltä 
tiistaina. Yrityksen ohjelmisto tunnistaa tie-
tokoneiden vajaakäytön. 
Presidentti Tarja Halonen avustajineen antoi 
Innosuomi-palkinnon Techila Technologiesil-
le tämän kehittämästä virtuaalisesta super-
tietokoneesta energiatehokkaaseen lasken-
taan. Käytännössä kysymys on softasta, joka 
osaa ottaa hyödyn irti palvelinten ja pc:iden 
vajaakäytöstä. 
Hajautettu ohjelmistoratkaisu Techila Grid 
hyödyntää tietokoneiden käyttämätöntä tie-
tojenkäsittelykapasiteettia vaativaan lasken-
taan, yhtiö selvittää tiedotteessaan. 

Palkintoraati piti Techilan ratkaisua sopivana 
Innosuomen tämän vuoden teemaan materi-
aali- ja energiatehokkuus. 
Raadin mukaan Techilan kilpailuehdotuksen 
avulla "saadaan aikaan suuria säästöjä pal-
velimien energiankulutuksessa ja etenkin 
palvelimien vaatiman jäähdytysenergian ku-
lutuksessa". 
Lisäksi raati kiittelee, että ehdotuksessa on 
ratkaistu aikaisemmin vastaavia järjestelmiä 
vaivanneet tekniset ongelmat kuten tietotur-
va, hallinta ja ylläpito. "Palkitulle ratkaisulle 
on todella isot markkinanäkymät tulevaisuu-
dessa". 
Muut tasa-arvoisesti palkitut yritykset olivat 
Lappeenrannan Axco-Motors, Forssan Jo-
met, Jalasjärven Lennol ja Mzymes Joen-
suusta. Kunniamaininnan saivat Emeca Köy-
liöstä ja nGlass Nummelasta. 
Innosuomi-palkinnot jaettiin nyt kuudennen-
toista kerran. 
 
Uusi suomalaispeli aikoo koukuttaa miljoonat 
(Taloussanomat 12.1.2010) 
 
Helsinkiläinen pelistudio Casual Continent 
lähtee maailmanvalloitukseen. Yhtiö julkai-
see kuukauden sisällä selainpelinsä, joka ta-
voittelee suomalaisessa mittakaavassa suur-
ta pottia: miljoona pelaajaa ensi vuoden ai-
kana. 
Crown of Byzantus -pelin hittiainekset raken-
tuvat keskiaikaisen Bysantin maailman ym-
pärille.  Peliä voi pelata tuhannet ihmiset sa-
maan aikaan, ja pelaajistaan se tekee rita-
reita sekä sotapäälliköitä. Sotimisen taito on 
pääosassa, mutta yhtä tärkeää pelaajalle on 
osata juonitella ja taktikoida. 
Casual Continentin toimitusjohtaja Pyry Leh-
donvirran mukaan pelin kohderyhmänä ovat 
20–35-vuotiaat miehet. Lehdonvirta kertoo, 
että tämä ikäryhmä pelaa nettipeliä vaikka 
aamulla ja jopa työtauoilla. 
– Tärkeä osa menestystä on myös se, että 
kohderyhmällä on luottokortit, Lehdonvirta 
mainitsee. 
Selainpelistä tuttu piirre, peliajan rajoittami-
nen, on myös läsnä suomalaisuutuudessa. 
Pelaaja ei voi kuluttaa korttiaan – eikä ai-
kaansakaan – loputtomasti. 
– Aikarajoituksen turvin pelin pelaaminen 
saadaan mielekkääksi lyhyillä sessioilla. Toi-
saalta sillä luvataan pelaajalle, että pärjäät 
pelissä hyvin, vaikka et voikaan omistaa 
kaikkea vapaa-aikaa pelille, Lehdonvirta sa-
noo. 
Pelistä julkaistaan beta-versio vajaan viikon 
päästä. Sen jälkeen peli tulee ulos Suomessa 
ja myöhemmin keväällä maailmanlaajuiseen 
levitykseen. Crown of Byzantus lähtee haas-
tamaan erityisesti Saksan suuret pelitalot, 
jotka ovat Lehdonvirran mukaan selainpelien 
ahkerimpia tehtailijoita. 
Odotukset pelin julkaisun kynnyksellä ovat 
nyt korkealla, Lehdonvirta myöntää. 
Casual Continent on työstänyt uutuuttaan 
vuoden ajan. Syynännyt suurennuslasilla ja 
viilannut kynsiviilalla, kuten toimitusjohtaja 
sanoo. Hän uskoo, että pelin hiominen jat-
kuu vielä pitkään julkaisun jälkeen – jopa 
yhtä kauan kuin itse julkaisua edeltävä kehi-
tystyö. 
Mutta mikä bysanttilaisessa kulttuurissa sit-
ten inspiroi kolmikymppisiä pelien kehittäjiä? 

http://www.speedhero.com/
http://www.youtube.com/yle
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– Bysantti-teema on sopivan erikoinen ollak-
seen kiehtova, mutta samalla se on sopivan 
mainstream tavoittaakseen massoja. Itse 
asiassa Bysantissa on jopa Manner-Euroopan 
keskiaikaa mielenkiintoisempi tilanne, koska 
siellä on räjähdysaltis viiden eri voiman val-
tapeli. Toisaalta keskiaika ja fantasia on niitä 
peligenrejä, joille löytyy aina kiinnostusta 
pelaajilta, markkinoi toimitusjohtaja uutuut-
taan. 
Lehdonvirran pyörittämän firman ensimmäi-
nen julkaisu oli lapsille suunnattu nettipeli 
Tohtori Pöllön Akatemia. Siitä pelistä ei tullut 
niin suosittu, että sen kanssa olisi lähdetty 
Suomen ulkopuolisille markkinoille. 
Pelikehitys jatkuu helsinkiläisessä studiossa 
jo täysillä uuden tuotteen parissa. 
Kun Crown of Byzantus on lähetetty turvalli-
sesti maailmalle, Lehdonvirta lupaa jo seu-
raavan selainpelin lanseerausta kesän aika-
na. 
 
MUUT UUTISET 
 
Talven pakkasennätys kiristyi -41,3 astee-
seen (Helsingin Sanomat 20.2.2010) 
 
Ennätyspakkaset ovat koetelleet Suomea tä-
nä vuonna.  
Pakkanen kiristyi viime yönä tämän talven 
ennätyslukemiin. Ilmatieteen laitoksen mu-
kaan Kuhmossa oli pakkasta 41,3 astetta ja 
Juuassa 40,4 astetta. Myös Pudasjärven len-
tokentällä lämpötila putosi 40 asteen kyl-
memmälle puolelle 40,1 pakkasasteeseen. 
Talven aiempi pakkasennätys oli hieman alle 
40 astetta. 
Nyt aurinko on jo lämmittänyt ilmaa  sen 
verran, ettei yli 40 pakkasastetta ole enää 
yhdessäkään Ilmatieteen laitoksen mittaus-
pisteessä. 
 
Talvisodan alkamisesta 70 vuotta 
(Helsingin Sanomat 30.11.2009) 
 
Talvisodan alkamista on kulunut tänään ta-
san 70 vuotta. Neuvostoliiton ilmavoimat 
pommittivat heti aamusta useita Suomen 
asutuskeskuksia. 
Helsingin tuomiokirkossa järjestetään muis-
totilaisuus, johon osallistuu muun muassa 
presidentti Tarja Halonen puolisoineen. 
Helsingin lisäksi muistojuhlia järjestetään 
myös muilla paikkakunnilla. 
Talvisota kesti 105 päivää, ja siinä kaatui tai 
katosi noin 27 000 ja haavoittui 44 000 suo-
malaissotilasta. Sota päättyi 13. maaliskuuta 
1940. 
 
Suomalaiset ovat onnellisten kärkikaartissa 
(MediUutiset 25.2.2010) 
 
Eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen (Europe-
an Social Survey, ESS) tulokset eivät  tue 
väitettä suomalaisten synkkyydestä. 
Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset, sa-
moin kuin muut pohjoismaalaiset, ovat Eu-
roopan onnellisimpia. 
Suomalaisten onnellisuuden keskiarvo on 
8,0. Se on Tanskan (8,3) ja Sveitsin (8,1) 
jälkeen kolmanneksi korkein keskiarvo Eu-
roopassa. Ruotsi ja Norja (7,9) sekä Hollanti 
(7,7) ovat Suomen tuntumassa. Matalimmat 
keskiarvot löytyvät entisistä itäblokin maista. 

Onnellisuuslukuja vertailee Kelan tutkimus-
osaston päällikkö Olli Kangas Sosiaalivakuu-
tus-lehdessä. 
– Käsityksiä onnettomasta Suomen kansasta 
on syytä tarkistaa. Vaikka masennuslääkkeit-
ten käyttö Suomessa on lisääntynyt huomat-
tavasti 2000-luvun alussa, kansalaisten tun-
temusten tasolla ei keskimäärin ole kuiten-
kaan tapahtunut muutoksia huonompaan 
suuntaan, toteaa Kangas. 
Onnellisuusluvut perustuvat ESS:n vuonna 
2007 tekemään kyselyyn. Yhteiseurooppalai-
nen kyselytutkimus toteutetaan säännöllises-
ti parin vuoden välein. 
Onnellisuutta koskeva kysymys oli yksinker-
tainen: "Kuinka onnellinen olette?" Vastaajat 
saivat luokitella oman tilanteensa nollasta 
(erittäin onneton) kymmeneen (erittäin on-
nellinen). 
Keskiarvot saattavat kätkeä huomattavan 
suuren vaihtelun. Siksi on syytä tarkastella 
myös erittäin onnellisten ja erittäin onnetto-
mien osuutta eri maissa. Myös tämän tarkas-
telun mukaan tanskalaiset ja sveitsiläiset 
ovat Euroopan onnellisimpia. 
Tanskalaisista lähes puolet pitää itseään hy-
vin onnellisena, sveitsiläisistä runsaat 40 
prosenttia. Tanskassa myös onnettomien 
osuus on kaikkein pienin. 
Erittäin onnettomia Suomessa on toiseksi vä-
hiten ja erittäin onnellisia kolmanneksi eni-
ten, joskin erot muihin Pohjoismaihin ovat 
erittäin pieniä. Suomessa on siis muihin mai-
hin nähden paljon hyvin onnellisia ja vähän 
erittäin onnettomia. 
 
Helvi Sipilää muistetaan New Yorkissa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 7/2010) 
 
Naisten oikeuksien puolustajana tunnettu 
Helvi Sipilä on valittu kansainvälisen semi-
naarin aiheeksi. Maaliskuussa New Yorkissa 
pidettävä seminaari kunnioittaa viime vuon-
na edesmenneen ministeri Helvi Sipilän työ-
tä. 
Sipilä oli ensimmäinen YK:n apulaispääsih-
teerin tehtävässä toiminut nainen ja perään-
antamaton naisten oikeuksien puolestapuhu-
ja. Sipilä toimi ensimmäisen YK:n naisten 
asemaa arvioineen maailmankonferenssin 
pääsihteerinä Méxicossa 1975. 
Helvi Sipilä syntyi vuonna 1915. Hän oli ko-
toisin Kärkölästä. Sipilä oli presidenttiehdok-
kaana vuoden 1982 presidentinvaaleissa. 
New Yorkissa järjestettävään seminaariin 
osallistuu Suomesta mm. tasa-arvoasioista 
vastaava ministeri Stefan Wallin. 
Sipilää muistavan seminaarin järjestävät 
Naisjärjestöjen Keskusliitto, Suomen Akatee-
misten Naisten Liitto, Suomen UNIFEM, 
NYTKIS ja NNKY-liitto. Seminaari pidetään 
YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikun-
nan kokouksen yhteydessä 4. maaliskuuta. 
 
Helsinki on seitsemänneksi ympäristöystäväl-
lisin (Taloussanomat 8.12.2009) 
 
Tuoreen tutkimuksen mukaan Helsinki on 
Euroopan seitsemänneksi ympäristöystävälli-
sin pääkaupunki. 30 kaupungin vertailussa 
Helsinki sai kiitosta etenkin ympäristöpolitii-
kastaan. 

Helsinkiä ympäristöystävällisemmiksi arvioi-
tiin muun muassa muut Pohjoismaiden pää-
kaupungit. 
Vertailun ykkössijan korjasi Kööpenhamina 
ja sitä seurasivat Tukholma ja Oslo. Myös 
Wien, Amsterdam ja Zürich päihittävät Suo-
men pääkaupungin. 
Tutkimuksessa Helsinki sai kiitosta ilmanlaa-
dusta, jätteiden hyötykäytöstä sekä raken-
nuksistaan. Sapiskaa tuli sen sijaan hiilidiok-
sidipäästöistä ja energiasta. 
Tutkimuksen toteutti  talouslehti The Econo-
mistin yhteydessä toimiva tutkimuslaitos 
Economist Inteligence Unit, ja tutkimuksen 
teetti monialakonserni Siemens. 
Selvityksessä vertailtiin kaupunkien hiilidiok-
sidipäästöjä, energiaa, rakennuksia, liiken-
nettä, vettä, jätteiden hyötykäyttöä ja maan-
käyttöä, ilmanlaatua sekä ympäristöpolitiik-
kaa. 
 
Välimeren maiden kaupunkien sijoituksia: 
Madrid, sija 12 
Rooma, sija 14 
Lissaboni, sija 18 
Ateena, sija 22 
Istanbuli, sija 25 
 
Helsinki voitti halauskilpailun – Tukholma jäi 
kauas taakse (Helsingin Sanomat 15.2.2010) 
 
Helsingistä leivottiin sunnuntaina ystävänpäi-
vänä Pohjolan halauspääkaupunki. Ystävän-
päivän halauskilpailun järjesti Haaga-Helian 
ammattikorkeakoulu, ja Helsingin lisäksi ki-
saan osallistuivat Tukholma, Oslo ja Riika. 
Kisalla kartutettiin Suomen Punaisen Ristin 
Haitin katastrofirahastoa yli 1 500 eurolla. 
Helsingissä halauksia laskettiin rautatiease-
man Jääpuistossa. 
Pörröiseen, punaiseen sydänhahmoon pu-
keutunutta opiskelija Minna Kervistä kävi ha-
laamassa yhteensä 1 146 halaajaa. Helsinki-
läisten ohella mukana oli halaajia Iranista 
Intiaan ja Irlannista Italiaan. 
Tapahtuma järjestettiin samaan aikaan Tuk-
holmassa, Oslossa ja Riiassa. 
Oslo pääsi Helsingin kannoille, mutta jäi tä-
pärästi kakkossijalle 1 080 halauksella. Kol-
mannen sijan vei Riika, jossa halauksia las-
kettiin yhteensä 830. Peränpitäjäksi jäi tällä 
kertaa Tukholma. Hötorgetilla halattiin 616 
kertaa. 
Jokaisesta 3 672 halauksesta halauskilpailun 
sponsorit maksavat 50 senttiä Punaisen Ris-
tin Haitin katastrofirahastoon. 
 
Suomalais-brittilälinen tutkimus: Vastasynty-
nyt oppii kieltä nukkuessaan 
(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2009) 
 
Vauva pystyy jo vastasyntyneenä poimimaan 
nukkuessaan sanoja, paljastaa tuore suoma-
lais-brittiläinen tutkimus. Tähän asti on luul-
tu, että kielen oppiminen alkaa myöhemmin. 
Puheen oppimista edesauttavat tilastolliset 
säännönmukaisuudet, ja jo vastasyntyneet 
saavat niistä kiinni. Tutkimustulos on laatu-
aan ensimmäinen koko maailmassa.  
Oppimista on mitattu aivokuoriaktivaatiosta 
magnetoenkefalografialla eli kiinnittämällä 
päähän elektrodeja, jotka mittavat aivojen 
sähköistä toimintaa ihon läpi.  
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Diplomi-insinööri, lääketieteen ylioppilas 
Tuomas Teinosen väitöstutkimuksen toisen 
päätelmän mukaan nähty puhe edistää suu-
resti puheen - etenkin konsonanttien – oppi-
mista ensimmäisen elinvuoden aikana. Asiaa 
on testattu laittamalla kuusikuukautisia vau-
voja kuvaruudun eteen.  
YLE Uutisille Teinonen kertoi, että kokeisiin 
osallistui kaksi vauvaryhmää. Toiseen kuului 
vastasyntyneitä Helsingin Naistenklinikalla ja 
toiseen viiden ja kuuden kuukauden ikäisiä 
lontoolaisvauvoja.  
Lontoossa lapset jaettiin kahteen ryhmään, 
ja toiselle näytettiin videota, jossa puhe si-
sälsi vihjeen kahdesta erilaisesta tavuryh-
mästä. Toisen katselijaryhmän näkemässä 
videossa puhe pysyi koko ajan samanlaise-
na. Kuultu puhe oli molemmille ryhmille sa-
manlaista. Ryhmien oppimistulokset olivat 
erilaiset. Tutkimus tehtiin sekä Helsingin että 
Lontoon yliopistossa.   
 
Suomelle puhtaat paperit Kioton sopimuksen 
ensimmäisestä vuodesta 
(Good News! from Finland, 7.12.2009) 
 
Suomi on ympäristöministeri Paula Lehtomä-
en mukaan aloittanut hyvin Kioton velvoittei-
den täyttämisen. Tilastokeskuksen julkaise-
masta kansallisesta inventaarioraportista 
vuodelta 2008 käy ilmi, että Suomen kasvi-
huonekaasujen päästöt Kioton pöytäkirjan 
mukaan olivat vuonna 2008 noin 1,2 pro-
senttia alle Kioton velvoitteen. Vuosi 2008 oli 
Kioton kauden ensimmäinen vuosi. 
- Ilmastopolitiikan kustannuksetkaan eivät 
ole nousemassa Kioton kaudella siihen mit-
taluokkaan, johon ne aikanaan hurjimmissa 
arvioissa arvioitiin, ministeri Lehtomäki sa-
noo. 
Kasvihuonekaasupäästöt ovat pudonneet 
edellisvuodesta noin 10 prosenttia. Tähän 
ovat vaikuttaneet energiakulutuksen putoa-
minen laman seurauksena, mutta Lehtomä-
en mukaan myös johdonmukainen ilmasto-
politiikka. Hyvin tehokas väline on ollut EU:n 
päästökauppajärjestelmän todellisen toi-
meenpanon alkaminen vuonna 2008. 
Ympäristöministeri Paula Lehtomäki pitää 
hyvänä tilannetta, jossa Suomi ja koko Eu-
roopan unioni ovat niin sanotulla Kioto-uralla 
nyt, kun neuvottelut Kioton pöytäkirjan jäl-
keisestä ajasta ovat käynnissä toden teolla. 
Euroopan unionin 15 niin sanotun vanhan 
jäsenmaan yhteiset kokonaispäästöt olivat 
vuonna 2007 noin 5 prosenttia alle vuoden 
1990 tason. 
 
Helsinki-Vantaan nimestä tippui puolet pois 
(Kauppalehti 5.2.2010) 
 
Imago-ongelma, markkinointikampanja vai 
jotakin muuta? Kun jatkossa lähdet maail-
malle Suomen suurimmalta lentokentältä, 
nousetkin koneeseen paikasta, joka on 
muuttanut nimensä. Yhden tahon nimen-
muutos raivostutti. 
Helsinki-Vantaan lentokentän kansainvälinen 
markkinointinimi on muutettu muotoon Hel-
sinki Airport. 
Finavia on ottanut Helsinki Airportin markki-
nointiteemaksi maailmalla ”Helsinki Airport 
for smooth travelling”, jolla korostetaan ko-
neenvaihdon mutkattomuutta ja hyviä palve-

luja. Markkinointikampanjassa korostetaan, 
että "Helsingin lentoasemalla" halutaan mat-
kustajan olevan kuin kotonaan. 
– Vantaa kaupungilta ei kysytty lupaa Hel-
sinki-Vantaan lentokentän uudelleen nimeä-
miseen. Emme ole mikään lupavirasto, mut-
ta jos kuitenkin lupaa olisi kysytty, sitä ei oli-
si annettu, sanoo Vantaan apulaiskaupun-
ginjohtaja Jukka Peltomäki. 
Peltomäki muistuttaa, että harvaa suurkau-
punkia palveleva lentokettä sijaitse suurkau-
pungin alueella. Yleensä lentokentät sijaitse-
vat kaukana keskustoista naapurikunnissa. 
Näin myös Suomen pääkaupunkiseudulla. 
Tosin lentokentät on nimetty yleensä muulla 
kuin suurkaupungin nimellä. Lontoon kenttiä 
ovat mm. Heathrow, Gatwick ja Stanstead. 
Amsterdamin kenttä on Shiphol ja Pariisilla 
on kaksi kenttää: Charles de Gaulle ja Orly. 
Pohjoismaissakin on käytännössä sama linja. 
Tukholman kenttä on Arlanda, Kööpenhami-
nan Kastrup ja Oslon Gardermoen. 
Käynnissä on selvitys Helsingin ja Vantaan 
yhdistämisestä. Heijastaako Helsinki Airport-
nimi jo neuvottelujen tulosta? 
– Ei missään nimessä. Henkilökohtaisesti en 
usko kaupunkien yhdistymiseen. Olen ja ha-
luan edelleen olla vantaalainen. Yhdistymi-
nen toisi enemmän haittaa kuin hyötyä, Pel-
tomäki sanoo. 
 
Helsingin julkinen liikenne Euroopan kärkeä 
(Taloussanomat 18.2.2010) 
 
Helsingin julkinen liikenne on arvostettu var-
sin korkealle eri maiden autoliittojen teke-
mässä tutkimuksessa. 
Autoliiton mukaan Helsinki on sijoittunut toi-
seksi 15 maan autoliittojen tekemässä tutki-
muksessa, jossa vertailtiin 23 eurooppalai-
sen kaupungin julkista liikennettä. 
Helsingin ohi kiilasi vain München Saksasta. 
Kaikista arviointiperusteista Helsinki sai vä-
hintään hyvän arvosanan. Huonoin julkinen 
liikenne löytyi puolestaan Zagrebista Kroati-
asta, missä yhteydet ja informaatio olivat 
heikkoja ja matkustaminen hidasta. 
Tutkimuksessa kiiteltiin Helsingin julkisen lii-
kenteen nopeutta keskustan ja kantakau-
pungin, kaupungin laitamien ja keskustan 
sekä naapurikuntien ja Helsingin keskustan 
välillä. Myös nopeaa yhteyttä lentokentälle 
arvostettiin. 
Kehuja saivat myös monipuoliset lippuvaih-
toehdot, mahdollisuus ostaa lippuja matka-
puhelimella ja lippuautomaattien yhteydessä 
olevan informaation monikielisyys. 
Helsingin heikkoudeksi koettiin se, ettei nä-
kövammaisille ole pysäkeillä kohoviivamer-
kintöjä. Matka-ajat puuttuvat pysäkeiltä ja li-
säksi moitittiin sitä, ettei seuraavaa pysäkkiä 
ilmoiteta linja-autoissa näytöllä tai kuulutta-
malla. 
 
Viivi Pumpanen on Miss Suomi 
(Iltalehti 17.1.2010) 
 
Yhtenä missien ennakkosuosikkeihin kuulu-
nut Viivi Pumpanen kruunattiin maan kau-
neimmaksi. 
  
Viime vuoden voittaja Essi Pöysti kruunasi 
21-vuotiaan vantaalaisen Viivi Pumpasen uu-
deksi Miss Suomeksi. 

- Tuntuu uskomattomalta, Viivi kertoi voiton 
ratkettua Iltalehdelle. 
Ennätyksellisen lyhyt Miss Suomi muisti pitää 
pienempien puolia haastattelussa. 

-Kompensoin pituuttani sillä, mitä pään sisäl-
tä löytyy, kuvailee Viivi Pumpanen. 
Ensimmäinen perintöprinsessa oli Anne Nur-
minen ja toinen Susanna Turja, joka oli sa-
malla myös lehdistön ihannetyttö. 
- Haluan olla mahdollisimman hyvä esikuva, 
Pumpanen sanoi MTV3:n uutisten haastatte-
lussa. 
Osa-aikaisena matkustamopalveluvirkailijana 
toiminut Viivi kertoi aiemmin MTV3:lle, että 
hyödyntäisi Miss Suomen titteliä palauttaak-
seen tittelin arvon. Parhaiksi puolikseen hän 
kertoi muun muassa luonnollisuutensa ja 
naisellisuutensa. 
 
Helsinki maailman kuudenneksi paras kau-
punki elää (Iltalheti 12.2.2010) 
 
Ykköseksi kansainvälinen vertailu nosti Van-
couverin. Helsinki päihitti pohjoismaiden 
muut kaupungit. 
Täällä on hyvä elää, vakuuttaa kansainväli-
nen vertailu. 
Helsinki on valittu maailman kuudenneksi 
parhaaksi kaupungiksi elää. Kärkipaikan vei 
talviolympialaisia isännöivä Vancouver, joka 
on johtanut listaa myös aikaisempina vuosi-
na. 
Helsinki nousi Economist Intelligence Unitin 
selvityksessä kymmenen parhaan kaupungin 
joukkoon ainoana pohjoismaisena kaupunki-
na. Muut kärkipään kaupungit löytyvät Kana-
dasta, Australiasta ja Itävallasta. 
Tutkimuksessa kaikkiaan 140 kaupunkia ym-
päri maailman pistettiin paremmuusjärjes-
tykseen 30:n elämänlaadusta kertovan teki-
jän perusteella. Tällaisia tekijöitä olivat 
muun muassa kaupungin turvallisuus, infra-
struktuuri, ympäristö, terveydenhuolto sekä 
kulttuuri- ja koulutustarjonta. 
 
Listan pahnanpohjimmaisena on Zimbabwen 
pääkaupunki Harare. 
 
Automaatio synnytti ennätysmäärän liiken-
nesakkoja (Digitoday 26.1.2010) 
 
Liikennevalvonnan tehostuminen toi viime 
vuonna ilmi ennätysmäärän liikennerikko-
muksia. Poliisiylijohtajan mukaan automaat-
tivalvonnassa on kuitenkin vielä rutkasti pa-
rannettavaa. 
Liikennerikkomusten määrä kasvoi viime 
vuonna 19 prosenttia, Poliisihallitus kertoo. 
Määrä lisääntyi toisena vuonna peräkkäin, ja 
vuodesta 2007 nousua on 57 prosenttia. 

Susanna Turja (vas.), Viivi Pumpanen ja 
Anne Nurminen (oik.) saivat kruununsa. 
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– Sakkoja on annettu enemmän kuin kos-
kaan. Suurin osa niistä on perustunut tehos-
tettuun automaattivalvontaan, poliisiylijohta-
ja Mikko Paatero sanoo. 
Lisääkin sakkoja olisi voitu jakaa, jos tienvar-
sikamerat olisivat pystyneet kuvia ottamaan. 
Automaattisella liikennevalvonnalla on nimit-
täin myös haasteensa. Niihin lukeutuvat esi-
merkiksi moottoripyöräilijät ja lumiset pak-
kaskelit. 
Lisäksi itse prosessi kuvien ottamisesta sako-
tukseen sisältää edelleen pullonkauloja, Paa-
tero kertoo. Kaikissa tolpissa ei voida pitää 
kameroita. Määrä on sopeutettava siihen 
työvoimaan, joka kuvia käsittelee ja sakoiksi 
kääntää. 
– Jos kamerat olisivat joka tolpassa koko 
ajan, tämäkin sakkojen määrä moninkertais-
tuisi. Prosessissa on vielä lastentauteja. 
Kuvat on edelleen haettava käsipelillä kame-
roista. Tulevaisuudessa siintää kuvien auto-
maattinen lähettäminen sähköisesti käsitte-
lyyn. Käsittelyä keskitetään, ja järjestelmää 
sähköistetään. 
– Kyllä siihen muutama vuosi menee. Sen 
jälkeen olemme varmaankin sellaisessa tilan-
teessa, missä periaatteessa kaikki on mah-
dollista. Sitten täytyy tehdä strategisia valin-
toja siitä, mikä on lopputulos, Paatero apri-
koi. 
Liikennerikkomusten määrä on noin 41 pro-
senttia kaikesta poliisin tietoon tulevasta ri-
kollisuudesta. Sen sijaan liikennerikosten 
määrät ovat laskeneet edellisestä vuodesta 
lähes seitsemän prosenttia. 
 
Vuoden 2009 uusia sanoja ja vähän 
vanhempiakin 
 
Uusia sanoja tulee kieleen nopeaan tahtiin, 
uusien ilmiöiden ja keksintöjen myötä. Nyky-
ään meidän ulkosuomalaistenkin on helpom-
pi seurata kielen kehitystä internetin avulla. 
Lehtiä voi lukea päivittäin ja itse olen huo-
mannut, että keskustelupalstojen seuraami-
nen auttaa pysymään mukana kielen kehi-
tyksessä, varsinkin jos itse ei usein pääse 
käymään Suomessa.  
 
audimies menevä mies joka arvottaa auto-
ja ja naisia samoin perustein 
 
banoffee muotitorttu jonka keskeiset aineet 
ovat banaani ja toffee 
 
burleski karmean koominen; korosteisen 
pilaileva teos tai esitys, erityisesti eroottinen 
show pukukulttuureineen 
 
citykani kaupungin puistoissa elävä kani 
 
etkot alkoholin nauttiminen seurassa jon-
kun kotona ennen ravintolaan siirtymistä, vrt 
jatkot 
 
hiilivuoto hiilidioksidipäästöjen siirtäminen 
tuotannon mukana kehitysmaihin 
 
intersukupuolinen sekasukupuolinen  
 
kaljaranneke ravintolan sisäänpääsyranne-
ke, jonka lunastanut saa alkoholijuomia ale-
hintaan 
 

kotoilla, kotoilu puuhailla kotiaskareissa 
 
kukkahattutäti moralisoiva vanhempi nai-
nen,  joka luulee aina olevansa oikeassa, so-
siaalityöntekijä 
 
käsidesi käsien desifiointiaine 
 
maan tapa poliittinen ja taloudellinen käh-
mintä, jota on selitetty maassamme yleiseksi 
toimintatavaksi 
 
mokkula USB modeemi 
 
mäyräkoira 12 pullon olutpakkaus 
 
myötähäpeä häpeämistä toisen puolesta, 
joka yleensä ei itse ymmärrä hävetä 
 
nolkytluku 2000-luvun ensimmäinen vuosi-
kymmen 
 
pelimies baarielämässä aktiivisesti vaikutta-
va ihminen, joka ainoastaan pelailee, ei etsi 
seuraa tosimielessä 
 
pilvipalvelu internetin ” pilvien” kautta 
jaettava ohjelmapalvelu 
 
provo keskustelupalstoille lähetetty provo-
soiva viesti 
 
puuma keski-ikäinen nainen joka tapailee 
itseän nuorempia miehiä, pentuja 
 
tavis julkkiksen vastakohta, sinä ja minä 
 
tildaus käsityöharrastus, jossa mm. 
tehdään vaatteita pitkäsäärisille Tilda-
nukeille 
 
tuunata virittää, muuttaa jotakin tuotetta 
oman mielen mukaiseksi; englannista "tune 
up" 
 
vaalirahoitus vaalikampanjoiden rahoitus 
 
viherelvytys talouselämän elvytys, jossa 
painotetaan ympäristönäkökohtia 
 
ysäri 90-lukulainen, vrt. yleisempi kasari 
'80-luku' 
 
zumba Kolumbiasta peräisin oleva kunto-
tanssi 
 
Lähteet 
Suomen kuvalehti 1/2010 
www.helsinki.fi/~lkotilai/suomenkielinyt/  
www.suomensuojelija.fi  
 
Jaana Karhunen 
 
Ruokapalsta 
 
Vuoden vihannes 2010 -titteli keräkaaleille 
(Ruokatiedon uutiset 10.12.2009) 
 
Vuoden 2010 vihanneksiksi on valittu kerä-
kaalit. Valinnan perusteluissa painoivat eko-
logisuus, monikäyttöisyys, terveellisyys ja 
hyvä saatavuus. Vuoden vihanneksen valin-
nasta vastaavat Puutarhaliitto ja Kotimaiset 
Kasvikset ry. 

Kaalien kokonaiskulutus on vähentyntyt vii-
me vuosina. Valkokaalia kuluu vain vajaa 
kaksi kaalinkerää henkeä kohti vuodessa. 
Punakaalin kulutus osoittaa pientä elpymis-
tä. Sen sijaan savojinkaalia on harva edes 
maistanut. 
Monikäyttöistä kaalia sopisi syödä kuitenkin 
tuntuvasti nykyistä enemmän. Edullisesta ja 
hyvin saatavilla olevasta vihanneksesta val-
mistuvat monet tutut ja klassiset ruuat kuten 
kaalikääryleet, -keitot ja -laatikot, mutta se 
on mainio lisä myös esimerkiksi vokkiruokien 
höysteenä tai uunissa paahdettuina lohkoi-
na. 
Kaali on kevyttä ja terveellistä syötävää, sillä 
se on monien keskeisten vitamiinien ja ki-
vennäisaineiden lähde. Kaaleissa on myös 
kohtalaisen paljon sekä liukenevaa että liu-
kenematonta kuitua, joilla on merkitystä ve-
ren kolesterolitason alentajina ja suolistosai-
rauksien ehkäisyssä. 
 
Kaali-kookospata 
 
Raikas, itämaisesti maustettu kaalipata sopii 
nautittavaksi sellaisenaan pääruokana tai 
perunan kanssa. Se käy hyvin myös broilerin 
tai kalan lisäkkeeksi ja maistuu erinomaiselta 
kylmänäkin. 
 
400 g keräkaalia tai savoijinkaalia 
1 pieni (300 g) kukkakaali 
1 (250 g) parsakaali 
1 tuore punainen chili 
2 rkl öljyä 
1 tl tuoretta raastettua inkivääriä tai 0,5 tl 
kuivattua 
1 tl juustokuminaa 
0,5 dl seesaminsiemeniä 
2 dl kookosmaitoa 
1 tl suolaa 
0,5 limetin tai 2 rkl sitruunan mehua 
tuoretta korianteria 
 
Leikkaa kaali suikaleiksi. Irrota kukkakaalin 
ja parsakaalin kukinnot. Viipaloi parsakaalin 
varret ohuiksi. Halkaise chili, poista siemenet 
ja viipaloi malto. Kuumenna öljy kattilassa ja 
lisää chili, inkivääri, juustokumina sekä see-
saminsiemenet. Kuumenna mausteita hetki. 
Seesaminsiemenet saavat hieman jopa 
paahtua. Lisää kookosmaito  ja anna kiehah-
taa. 
Lisää kattilaan kukkakaalit ja vähennä läm-
pöä. Anna hautua hetki ennen kuin lisäät 
kattilaan myös parsakaalit ja kaalisuikaleet. 
Laita kansi päälle ja anna hautua noin 10 
minuuttia, kunnes kukka- ja parsakaali on 
rapsakan kypsää ja kaali vielä kauniin viher-
tävää. Sekoittele muutaman kerran kypsen-
nyksen aikana. 
Mausta suolalla ja limetin tai sitruunan me-
hulla sekä tuoreella korianterilla. Tarkista 
maku. 
 
Aasialainen kaali-viherpapusalaatti 
 
100 g keräkaalia 
1 porkkana 
100 g pakastettuja vihreitä papuja 
1 rkl seesamiöljyä 
2 rkl omenaviinietikkaa 
0,5 tl suolaa 
1 dl tuoretta, hienonnettua persiljaa 

http://www.helsinki.fi/%7Elkotilai/suomenkielinyt/
http://www.suomensuojelija.fi/
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Suikaloi tai raasta kaali ja porkkana. Höyrytä 
tai keitä pakastepapuja minuutin ajan ja 
jäähdytä pavut nopeasti, esimerkiksi kylmäs-
sä vedessä tai jäiden päällä. 
Sekoita öljy, omenaviinietikka ja suola kaalin 
ja porkkanan joukkoon huolellisesti. Lisää 
pavut ja persilja ja anna maustua vähintään 
30 minuuttia. 
Vinkki: Voit tarjota salaatin lisäksi paahdet-
tuja auringonkukansiemeniä: 
2 dl auringonkukansiemeniä 
2 rkl soijakastiketta 
Paahda siemeniä 200-asteisessa uunissa vii-
tisen minuuttia, kunnes siemenissä on kau-
niin ruskea värisävy. Otettuasi siemenet uu-
nista sekoita niihin mausteeksi soijakastiket-
ta. Sekoita hyvin ja ripottele siemenet 
salaatin pinnalle tai tarjoa ne erikseen. 
 
Sadonkorjuun kaalikääryleet 
(22 - 25 kpl) 
 
1 iso (2 - 2,5 kg) valkokaalin kerä, esim. lit-
teä keräkaalilajike 
noin 3 l vettä 
1 tl suolaa 
 
Täytteeseen: 
400 - 500 g sika-nauta-, lammas- tai hirvi-
jauhelihaa 
2 sipulia 
2 valkosipulinkynttä 
1 rkl rypsiöljyä 
2,5 dl keitettyä täysjyväriisiä tai rikottuja oh-
rasuurimoita 
1 tl suolaa 
mustapippuria 
0,5 tl maustepippuria 
1 tl paprikajauhetta 
1 tl meiramia, timjamia tai oreganoa 
1 pienehkö omena 
1 muna 
noin 2,5 dl hienonnettua kaalinsisustaa 
 
Pinnalle: 
0,5 dl siirappia 
noin 2 dl kaalin keitinlientä 
 
Tarkista kaalin uloimpien lehtien kunto ja 
poista vioittuneet. Koverra kaalin kanta pois 
ja huuhtaise kaali. 
Pane kaali kiehuvaan, suolalla maustettuun 
veteen kantaosa alaspäin. Keitä viitisen mi-
nuuttia ja käännä kaali. Irrottele lehtiä yksi 
kerrallaan puulastan avulla sitä mukaa, kun 
ne pehmenevät. Nosta lehdet valumaan lä-
vikköön. 
Hienonna sisälehdet lisättäviksi täytteeseen. 
Ohenna kääreeksi tulevien lehtien paksut 
ruotiosat. 
Kuori ja hienonna sipulit. Kuumenna pannul-
la öljytilkka. Lisää jauheliha ja sipulit. Kyp-
sennä sekoitellen ja siirrä jäähtymään. 
Sekoita kulhossa jauheliha, kypsät riisit tai 
ohrasuurimot ja mausteet. Lisää pieniksi 
kuutioiksi leikattu omena, muna ja kaalinsi-
sukset. Tarkista maku. 
Levitä kaalinlehti kerrallaan työlaudalle ja li-
sää täyte ruokalusikalla. 
Taita ja rullaa lehdet kääröiksi ja lado voidel-
tuun uunivuokaan vieri viereen tiiviisti. 
Valele pinnalle siirappi. 
Paista kääryleitä ensin 225-asteisessa uunis-
sa puoli tuntia. Valele kääryleitä kaalien kei-

tinliemellä ja laske uunin lämpö 150 astee-
seen. 
Hauduta kääryleitä puolentoista tunnin ajan. 
Voit valella ja tarvittaessa käännellä käärylei-
tä paiston aikana. 
Tarjoa kääryleet raikkaiden puolukoiden tai 
punaherukoiden kanssa. 
 
Aasialainen kaali-viherpapusalaatti 
 
100 g keräkaalia 
1 porkkana 
100 g pakastettuja vihreitä papuja 
1 rkl seesamiöljyä 
2 rkl omenaviinietikkaa 
0,5 tl suolaa 
1 dl tuoretta, hienonnettua persiljaa 
 
Suikaloi tai raasta kaali ja porkkana. Höyrytä 
tai keitä pakastepapuja minuutin ajan ja 
jäähdytä pavut nopeasti, esimerkiksi kylmäs-
sä vedessä tai jäiden päällä. 
Sekoita öljy, omenaviinietikka  ja suola 
kaalin ja porkkanan joukkoon huolellisesti. 
Lisää pavut ja persilja ja anna maustua 
vähintään 30 minuuttia. 
 
Vinkki: Voit  tarjota salaatin lisäksi paahdet-
tuja auringonkukansiemeniä: 
2 dl auringonkukansiemeniä 
2 rkl soijakastiketta 
Paahda siemeniä 200-asteisessa uunissa vii-
tisen minuuttia, kunnes siemenissä on kau-
niin ruskea värisävy. Otettuasi siemenet uu-
nista sekoita niihin mausteeksi soijakastiket-
ta. Sekoita hyvin ja ripottele siemenet 
salaatin pinnalle tai tarjoa ne erikseen. 
 
Ulkosuomalaishoroskooppi 
Laatinut Sipsu Suomalainen, Italia 
 
OINAS  
Maaliskuun puolella syntyneille oinaille voi 
tämä kevät olla työläämpi kuin muille saman 
tähtimerkin edustajille.  Mars leijonissa an-
taa puhtia, Saturnus vaaoissa vetää käsijar-
rua ja Pluto kauriissa juonii selän takana, 
varsinkin ammatillisella taholla. Muilla oinail-
la elämä jatkuu ennallaan.  
  
HÄRKÄ 
Härkää voi vaivata inspiraation puute, josta 
kärsivät enimmäkseen taiteilija tyypit. Ener-
gia kannattaa suunnata mm. tavaroiden jär-
jestelyyn,  jotta värit ja paperit löytyvät kun 
inspiraatio palaa. Mainio ajankohta mainos-
kamppanjalle (kirjailijat, laulajat) tai valmii-
den töiden esittelyyn (kuvaamataiteilija, va-
lokuvaajat, elokuvaohjaajat). 3. dekaanin 
härillä flirttiä luvassa.  
 
KAKSOSET 
Valokeilassa tottuneesti pyrähtelevä kakso-
nen jätetään hieman varjoon tänä keväänä. 
Kärsivällisyyden rajoja joutuu kokeilemaan 
3. dekaanin kaksonen. Muilla hieman hel-
pompaa. Luova ajankohta. Jos ideoit nyt, voi 
lopputulos olla vain loistava...milloin se sit-
ten saakaan taas sen valokeilan.   
  
RAPU 
Kesäkuun ravun mahtipontisuus voi tehdä 
hänestä ärsyttävän nipottajan. 2. dekaanin 
ravuille kevät rakkaus /-ihastus, joka tuskin 

on flirttiä tärkeämpää laatua. Heinäkuun 
puolenvälin paikkeilla syntyneet ravut (3. de-
kaani) matkustavat paljon tai ovat muuten 
yhteyksissä ulkomailla asuviin ihmisiin (työ-
kaverit, sukulaiset, muut suhteet)  
  
LEIJONA 
Vapailla heinäkuun lopulla syntyneillä leijo-
nilla on nyt se mahdollisuus, jolloin uusi kes-
tävä suhde saa alkunsa, tai parhaillaan oleva 
suhde vakiintuu (avioliitto). 3 dekaanin leijo-
nat seuraavat massaa ilman päämäärää eli 
vailla ideologiaa.  
  
NEITSYT 
Vaikka neitsyellä olisikin piilossa olevia kyky-
jä, tämän kevään uraanin sijoitus ei anna 
niiden esille tuloon mahdollisuutta. Jupiter 
tulee pilaamaan jokaisen yrityksen, tekemäl-
lä siitä täydellisen flopin. Suosittelen tylsiä 
paperitöitä aina kesä-heinäkuulle saakka.  
  
VAAKA 
Syyskuun puolella syntyneillä vaaoilla on ns. 
järkevä kevät, joka tuo oivia ratkaisuja tul-
lessaan. Tarkkana asuntokauppoja tehdessä, 
jottei sopimuksen kiemurat tuo ikäviä yllä-
tyksiä. 3. dekaanin vaa'at laiskoja. Muilla 
pieniä iloja ja suruja jotka tulevat ja 
menevät jättämättä sen kummempaa jälkeä 
vierailustaan.  
  
SKORPPIOONI 
Vuoristorataa tiedossa. Jupiter suojelee kyl-
lä, mutta lokakuun puolella syntyneillä liialli-
nen energia voi aiheuttaa ongelmia. mm. vil-
kuttaa kännykkä kädessä ja pudottaa se in-
nosta nähdessään vanhan tutun. 
Vainoharhaisuutta voi myös syntyä: "Se, 
joka ensimmäisenä epäilee, on yleensä se, 
joka ensimmäisenä sen tekisi".  
  
JOUSIMIES 
Jousimiehen ei kannata ryhtyä mihikään uh-
karohkeaan. Ei liikene juurikaan mahdolli-
suuksia saati onnea sen toteuttamiseen. Ide-
at kannattaa kuitenkin laittaa paperille, sillä 
järkevyyttä näyttää kuitenkin löytyvän, ja jo-
nain kauniina päivänä siitäkin on taas hyö-
tyä. 
  
KAURIS 
Minkä tahansa sopimuksen teksti kannattaa 
luetuttaa muilla, varsinkin asuntokauppojen. 
Kun pidät kiinni säännöistä (mm. liikenne) 
vältyt sakoilta. Ne 1. dekaanin kauriit, joilla 
on oikeudenkäynti meneillään, pääsevät 
positiiviseen tai sovinnolliseen ratkaisuun tä-
män kevään aikana. Vauhtia siis asianajajiin.  
  
VESIMIES 
Vesimiehen kyky kävellä unissaan pilvenpiir-
täjien rakennusmailla selviytyen naarmuitta, 
yllättää jokaisen, jopa vesimiehen itsensä. 
Näyttää siltä, että tätä onnea tulee olemaan 
seuraavat kolme vuotta.  
  
KALAT 
Aktiivinen, onnekas ja jalustalle pyrkivä kalat 
voi vaivatta haastaa kenet tahansa (paitsi 
vesimiehen, joka välttämättä ei huomaisi 
tappiotaan, saati välittäisi siitä). Perheenli-
säystä ei välttämättä ole tiedossa, mutta työ 
ja uranousu ovat kohteita joihin kannattaa  
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sijoittaa tämän kevään aikana. Syksyllä tilite-
tään kevään sadosta.  
  
Iloista kevättä toivottaa Sipsu 
sipsu.astro@gmail.com  
  
Voit kysyä omasta syntymäkartastasi, pari-
suhteesta, työhön liittyvistä ym. seikoista 
luottamuksellisesti. 
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
Ulkosuomalaisparlamentti Facebookissa 
http://www.facebook.com/pages/Ulkosuoma
laisparlamentti/260408897989?ref=ts 
 
Verkkomuseo kutsuu historiasta kiinnostu-
neita. Suomen kansallismuseon arvokkaat 
kulttuurihistorialliset kokoelmat on tarkoitus 
avata asteittain kaikkien nähtäväksi internet-
iin Museoviraston ylläpitämään Suomen mu-
seot online – hakuportaaliin.  
http://suomenmuseotonline.fi/fi  
 
YLE YouTubesta osoitteesta  
www.youtube.com/yle 
 
Tiedätkö mitä tarkoittavat idk, LOL tai afk? 
Internetti-slangisanakirja. 
www.noslang.com  
 
Suomi-Kreikka yhdistysten liiton uusi nettisi-
vu on osoitteessa: www.skyl.fi  
 
Findikaattori-palvelussa on noin 100 Suomen 
yhteiskunnan kehitystä kuvaavaa indikaatto-
ria. www.findikaattori.fi  
 
Vitsejä 
 
Ilmoitus alaskalaisessa sanomalehdessä: 
”Varoitamme kaikkia metsässä liikkujia äkäi-
sistä harmaakarhuista: Viime aikoina on sat-
tunut useita vakavia onnettomuuksia. Enem-
pien välttämiseksi kehotamme kaikkia erityi-
seen valppauteen. Neuvomme kulkijoita kiin-
nittämään vaatteisiinsa kulkusia, jotta ne 
säikyttäisivät karhut tiehensä. Lisäksi muka-
na on hyvä olla pippurisuihketta. Kannattaa 
myös seurata tuoreita merkkejä karhun liik-
kumisesta. Metsässä liikkujien on hyvä ope-
tella erottamaan mustakarhun ja harmaakar-
hun jätökset. Mustakarhun uloste on pieni ja 
siinä voi havaita jäänteitä marjoista ja ora-
vankarvoista. Harmaakarhun uloste on suuri, 
siinä on pieniä kulkusia ja se haisee pippuril-
le. 
 
Kaksi miestä oli lomamatkalla Kanadassa. 
Toinen ihastui haisunäätiin ja halusi tuoda 
sellaisen matkamuistoksi. 
- Älä höpsi, miten muka saisit sen tuotua tul-
lista läpi? 
- Piilotan sen housuihini. 
- Ajattele nyt sitä löyhkää! 
- Oikeassa olet. Mutta jos se ei sitä kestä, 
niin kuolkoon. 
 
Chicagolainen kauppias kieltäytyi maksamas-
ta suojelurahoja mafialle. Eräänä päivänä 
kauppaan astui synkkäilmeinen mies, joka 
sanoi: 
- Cosa Nostra! 

- Pannu- vai suodatinjauhatuksena? Tiedus-
teli kauppias rauhallisesti. 
 
- Arvaa kuka? sanoi nuori koppava lentäjä 
aloittaessaan laskeutumisen yölliselle kentäl-
le. 
- Arvaa missä? sanoi lennonjohtaja ja sam-
mutti valot. 
 
Kiinalaiset kaverukset Bu, Chu ja Fu muutti-
vat Amerikkaan. He päättivät ottaa itselleen 
amerikkalaiset nimet.  
Bun nimeksi tuli Buck. 
Chun nimeksi tuli Chuck. 
Fu päätti lähteä takaisin Kiinaan. 
 
Ökyrikas australialainen lammasfarmari tuli 
Lontooseen ostamaan Rolls Roycen. Myyjä 
kysyi: 
- Miten päädyitte juuri tähän kalleimpaan 
malliin? 
- Tuo lasi etu- ja takapenkkien välissä on 
tarpeen, kun ajan lampaita markkinoille. Sen 
ansiosta ne eivät pääse nuolemaan niskaani 
ajon aikana.  
 
Mies oli kova kertomaan kalajuttuja. Kerran 
hän selitti: 
- Kerran jouduin vetämään kalaa  tuntikausia 
ennen kuin sain sen pintaan. Se oli sellainen 
jätti...mitä ne nyt ovatkaan? 
- Valas? ehdotti kuulija.  
- Ei, ei, valas minulla oli syöttinä! 
 
Parturiliikkeen ovessa oli mainoskyltti: TUK-
KIA AJETAAN. Eräs asiakas huomautti, että 
kyseessähän on parturi eikä tukinkuljetuslii-
ke. Väärinkäsitysten välttämiseksi parturi 
laati uuden mainoksen, siinä luki: PÄITÄ LEI-
KATAAN. 
 
Paperitehtaan myyntiedustaja esitteli tuotet-
taan: 
- Tätä paperia kuluu vuodessa kaksi kiloa 
vähemmän per nenä kuin muita vessapape-
reita. 
- Miten niin per nenä? kysyi hämmästynyt 
asiakas. 
 
Koelaulutilanteessa: 
-Voi tehän voisitte olla vaikka Elviksen tilalla! 
-Ihanko totta? 
-Kyllä vain, voisitte maata haudassa hänen 
asemestaan. 
 
Mies oli ollut mielisairaalassa monta kuu-
kautta. Ylilääkäri päätti kokeilla, joko hänet 
voisi kotiuttaa. 
-Mitä teet ensimmäiseksi, jos pääset kotiin? 
-Teen ritsan ja ammun kaikki ikkunat rikki. 
Miestä ei päästetty kotiin. Kuukauden kulut-
tua koe uusittiin. 
-Mitä teet ensimmäiseksi, jos pääset kotiin? 
-Etsin itselleni tyttöystävän. 
-Entä sen jälkeen? 
-Yritän päästä hänen luokseen kylään. 
-Sehän kuulostaa mukavalta. Entä sen jäl-
keen? 
-Hiivin hänen makuuhuoneeseensa. Etsin 
hänen pikkupöksynsä ja irrotan niistä kumi-
nauhan. Sitten teen siitä ritsan ja ammun 
kaikki ikkunat rikki... 
 
 

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 tapaami-
sesta (kännykkä: 6972-649143) 
Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi 
 
Vuokralle tarjotaan 
Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren 
rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua 
kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapii-
rissä.  
Ajalla 1.4. – 31.10.2007. (Vuokraus myös ly-
hyemmäksi ajaksi sopii). 
Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö, 
makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta. 
Lisätietoja: 
54m: Satu Vuorinen, puh. +30 2310 841136 
e-maili panagoudis@yahoo.gr,  
64m: Asta Koskela-Dimitriadou, puh. +30 
2310 344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr 
 
Tapahtumakalenteri 
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2.4 Pitkäperjantai, Suomessa ja Krei-

kassa  
4.4 Pääsiäispäivä, Suomessa ja Krei-

kassa. HUOM! Kuukausitapaa-
minen siirtyy viikolla  

9.4 Mikael Agricolan päivä, suomen 
kielen päivä 

11.4 Seuran kuukausitapaaminen, 
paikka ja aika ilmoitetaan myö-
hemmin 

27.4 Kansallinen veteraanipäivä 
1.5 Vappu, suomalaisen työn päivä 
2.5 Seuran kuukausitapaaminen, 

paikka ja aika ilmoitetaan myö-
hemmin 

9.5 Äitienpäivä, Eurooppa-päivä 
12.5 J.V. Snellmanin päivä, suomalai-

suuden päivä 
13.5 Helatorstai 
23.5 Helluntaipäivä 
 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy tou-
kokuussa 2010. Toimitus odottaa jälleen 
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja 
tiedotteeseen.  
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	Kevät tekee arasti, mutta varmasti tuloaan. Onneksi! Tämä Kreikan talvi ei ole tieten-kään verrattavissa Suomen talveen, joka on ollut tällä kertaa erityisen kova tai ainakin mahdottoman lumirikas. Kuitenkin tuntuu siltä, että nyt nämä sateet ja koleus saisivat jo riittää. Pidän enemmän lämmöstä...
	Kuulin juuri uutisista valtavasta maanjäristyksestä Chilessä ja siitä seuraavista tsunameista. Vastahan oli Haitin järistys. Tuntuu ikään kuin maapallo olisi alkanut varoittaa meitä yhä tiuhempaan tahtiin. Ehkä se yrittää sanoa meille jotakin. On oikeastaan yrittänyt jo kauan aikaa... Ehkä se huutaa apua... 
	Ilmasto muuttuu koko ajan uskomattomalla vauhdilla, ja maaperän varat hupenevat. Kohta vesikin on kultaakin kalliimpi, ja onkin ollut jo pitkään monissakin maissa. Ilma on täynnä myrkkyjä ja sen myötä ravintommekin. Mihinkäs ollaan menossa? 
	Aikoinaan maapallon muihin eläviin verrattuna etuoikeutetusta ihmisestä on tullut luomakunnan ketjun heikoin rengas. Onko niin, että ihminen on aina vain kuvitellut olevansa paras kaikista, koska hänellä on kehittyneemmät aivot? Joka tapauksessa meillä oli kaikki edellytykset, mutta olemme pelanneet korttimme väärin. 
	Talven pakkasennätys Suomessa kiristyi -41,3 asteeseen (kts. muut uutiset)
	Me olemme kaikki syyllisiä omalta osaltamme ja omassa mittakaavassamme, suuret yhtiöt suuremmassa, mutta jos me ”pienet ihmiset” emme reagoi, niin silloin olemme kohtalomme ansainneet.
	Ei meillä ole enää varaa olla tekemättä mitään. Milloin tajuamme, että pelkkä asioista jauhaminen ei tuo mitään tulosta? Milloin aiomme siirtyä sanoista tekoihin? Miksi emme usko saman ja yhteisen asian puolesta taistelevan ihmismassan sydäntä elvyttävään ja ihmeitä aikaansaavaan voimaan? 
	Tiedämme, mitä meidän tulisi tehdä. Ei ole vielä liian myöhäistä. Mutta meidät on huomaamattomasti ja ovelasti eristetty toisistamme, jotta emme pystyisi enää minkäänlaiseen yhteiseen. 
	Porskutamme päivät päästämme, ensinnäkin tienataksemme elantomme ja toiseksi hankkiaksemme mahdollisimman paljon oikeastaan aivan tarpeetonta kamaa. Teknologia kehittyy ja muoti muuttuu koko ajan luoden meille yhä uusia ja uusia kuviteltuja tarpeita ja rahanreikiä. Jatkuvat aivopesusysteemit ympärillämme kehittyvät nekin samanaikaisesti pelottavalla vauhdilla pitäen meidät ikuisessa nalkissa. Meillä ei näytä olevan enää aikaa eikä energiaa mihinkään muuhun. Emme ehdi nähdä ystäviämme emmekä kohta edes omia perheenjäseniämme. Kaikki pelit ja vehkeet on keksitty, jotta kommunikointi olisi vaivatonta ja nopeaa, mutta me vain juoksemme oravanpyörässämme toivoen parempaa huomista. Sulkeudumme koteihimme ja vietämme uskomattoman paljon aikaa jossakin facebookissa tai muilla keskustelukanavilla uskotellen itsellemme, että olemme sillä tavoin oikeasti ihmisten kanssa tekemisissä. Emme huomaa, että juuri todelliset (eikä ”virtuaaliset”) ihmiskontaktit, joita muka ajan tai energian puutteessa siirrämme aina vain huomiseen, ovatkin itse asiassa sitä, mitä me tarvitsisimme eniten ja mikä toisi meille sen tyydytyksen, jota turhaan muualta etsimme. Mitä vähemmän olemme toistemme kanssa tekemisissä, sen tunteettomampia ja itsekeskeisempiä meistä myös tulee. Lopuksi osallisuutemme maailman tapahtumiinkin rajoittuu pelkkään päivittelyyn tai kauhisteluun. 
	Seuran ja jäsenten toimintaa
	Jaakko Thessalonikissa
	Thessalonikissa muutama vuosi sitten asunut teologian opikselija Jaakko Olkinuora kävi alkuvuodesta Athos-vuorella ja sieltä palattuaan piipahti myös Thessalonikissa tapaamassa tuttaviaan.
	Pysähtykäämme miettimään tätä: Kaikki, mitä elämässäsi tapahtuu, on oikeastaan tavalla tai toisella sinun oma valintasi. - Se on totta.
	Osa seuralaisista illasti Jaakon kanssa tavernassa 1901. Ilta vierähti aivan liian nopeasti hyvässä seurassa ja hyvän ruoan ja viinin parissa ja seuralaiset jäävätkin odottomaan Jaakon seuraavaa vierailua.
	Outi Holopainen
	Varapuheenjohtaja
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Keilailukilpailut
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 8. vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin sunnuntaina 17. tammikuuta 2010.
	Seuraavaksi yleiskokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Päivi Voutilainen ja sihteeriksi Marko Suomalaisen. Yleiskokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Vuorinen ja Tuula Vesala-Tufexi.
	Kilpailuun oli perinteisesti kutsuttu kaikki Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen sekä kreikkalaisia, jotka olivat ilmaisseet halukkuutensa osallistua seuran toimintaan. 
	Kokouksessa käsiteltiin seuran toimintakertomus kaudelta 2009–2010, ja edelleen käsiteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti kauden 2010–2011 toimintasuunnitelma, jonka mukaan:
	Kaikki pelaajat suorittivat harjoituskierroksen jälkeen yhden pelikierroksen, jonka pistetulos ratkaisi voittajat.
	Lastensarjan voitti Kalliopi Theodoraki tuloksella 82, toiseksi tuli Alexia Suomalainen tuloksella 80 ja kolmanneksi Despina Theodoraki tuloksella 73. Lastensarjan voittaja sai makeispussin ja kolme parasta saivat sijoituksistaan kunniakirjat.
	- Seuran ja koulun tilaisuuksista ja tapaamisista päätettiin seuraavaa:
	1. Kuukausitapaamiset jatkuvat kiertoluontoisina – jäsenet vuorollaan vastuussa paikasta, kellonajasta ja tapahtumasta. Jäsenille ja muille tiedossa oleville Pohjois-Kreikassa asuville suomalaisille ilmoitetaan tapaamisesta sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen. Kuukausitapaamiset ovat viisi kertaa vuodessa, maalis-, huhti-, touko-, loka- ja marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Maaliskuun kuukausitapaamisen järjestää varapuheenjohtaja Outi Holopainen.
	Nuortensarjan voitti Elisa Vlahopoulou tuloksella 77 ja toiseksi tuli Nikos Brezes tuloksella 45. Norten sarjassa ei tänä vuonna ollut useampia osanottajia. Aikuistensarjan voitti tänä vuonna Kostas Theodorakis tuloksella 129, toiseksi tuli Outi Holopainen tuloksella 126, sekä kolmanneksi Marko Suomalainen tuloksella 119.
	Aikuisten- ja nuortensarjojen voittajille luovutettiin kiertopalkintoina puiset keilat, aikuisten sarjan voittajalle normaalikokoinen ja nuorten sarjan voittajalle pienempi. Lisäksi molempien sarjojen kolme parasta saivat sijoituksistaan kunniakirjat.
	Hyväksytyn työjärjestyksen mukaan valittiin seuralle valvovan toimikunnan jäseniksi kaudelle 2010–2011: jäsen, Satu Vuorinen, jäsen, Asta Koskela-Dimitriadou ja varajäsen, Tuula Vesala-Tufexi
	2. Suomi-koulun karnevaalijuhlat on jo pidetty 14.2.2010.
	3. Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille
	Kiertopalkintokeiloihin poltettiin jälleen kerran kolvilla voittajien nimet. Voittajat luovuttavat kiertopalkinnot ensi vuoden keilailukilpailuissa uusille voittajille. Jos sama henkilö voittaa keilan kolme kertaa peräkkäin, hän saa sen omakseen.
	Edelleen seuran ulkosuomalaisparlamentin vastaavaksi valittiin jäsen Jaana Karhunen.
	4. Suomi-koulun kevätjuhlat.
	5. Adventtikirkko yhteistyönä Pireuksen Merimieskirkon kanssa.
	Lisäksi kokouksessa valittiin tiedotteiden toimituskunnat kaudelle 2010–2011:
	6. Pikkujoulut
	- Venttiili-tiedotteen toimituskunnan jäseninä jatkavat Marko Suomalainen ja Marjut Katoniemi-Kutsuridis. Venttiilin varajäseneksi valittiin Outi Holopainen. 
	7. Suomi-koulun joulujuhlat
	8. Keilailukilpailut
	- Seuran Venttiili-tiedote ilmestyy 4 kertaa toimikauden aikana (helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa).
	Kaija Kivikoski Thessalonikissa
	- Vastaavasti Varaventtiili-kuukausitiedotteen toimituskunnan jäseninä jatkavat Marko Suomalainen ja Päivi Pulkki-Georgopoulou.
	Suomi-Kreikka yhdistysten liiton entinen puheenjohtaja Kaija Kivikoski vieraili puolisonsa Yrjön kanssa Pohjois-Kreikassa helmikuussa.
	- Varaventtiili-kuukausitiedotetta toimitetaan vain jäsenille (10 kertaa vuodessa, poikkeuksena heinä- ja elokuu )
	Seuramme puheenjohtaja Marko Suomalainen sekä USP-vastaava Jaana Karhunen tapasivat heidät Thessalonikissa 11.2. illallisen merkeissä.
	Venttiili-tiedotteen oikolukijana jatkaa Outi Holopainen kaudella 2010–2011.
	- Seuran tiedotustoimintaan voidaan sisällyttää myös mahdolliset artikkelit muissa julkaisuissa.
	Seuraavaksi oli vuorossa mahdollisten aloitteiden käsittely. Määräaikaan (31.12.2008) mennessä ei jäsenkunnalta ollut saapunut aloitteita. Johtokunnan aloitteesta seura avaa seuran nimissä olevan pankkitilin Eurobank:iin. 
	- Anotaan apurahoja seuraavasti:
	Kaija ja Yrjö jatkoivat matkaa seuraavana päivänä Nausan karnevaaleihin ja sieltä Ateenaan ja taas Thessalonikin kautta Suomeen. 
	1. Anotaan seuralle helmikuun apurahaa Suomi-Seura ry:ltä
	2. Anotaan Suomi-koululle helmikuun apurahaa Suomi-Seura ry:ltä
	Lopuksi käsiteltiin vielä muut asiat.
	3. Anotaan helmikuun ulkosuomalaismedia-apurahaa ja erityisapurahaa Suomi-Seuralta tiedotteelle
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen sääntömääräinen yleiskokous
	Keskusteltiin kahdesta suomalaisesta kansanmusiikkiyhtyeestä, jotka seura tuo yhdessä Suomen suurlähetystön ja Thessalonikin tanssiseuran kanssa kesäkuussa Thessalonikiin. Varapuheenjohtaja Outi Holopainen kertoi Thessalonikin tanssiseurasta ja lupasi selvittää tanssiseuran jäsenmaksun sekä ilmoittaa siitä seuralaisillemme, jos joku haluaa liittyä siihen.
	4. Anotaan helmikuun ulkosuomalaismedia-apurahaa ja erityisapurahaa Suomi-koulun joulu-lehdelle
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran sääntömääräinen säännöllinen yleiskokous pidettiin 21.2.2010, alkaen klo 11:00, hotelli Classical Makedonia Palacen tiloissa Thessalonikissa. Läsnä oli 8 maksanutta jäsentä.
	5. Anotaan seuralle syyskuun apurahaa Suomi-Seuralta
	6. Anotaan Suomi-koululle syyskuun apurahaa Suomi-Seuralta
	Kokouskutsu oli postitettu kaikille jäsenille, joita vuoden 2009 lopussa oli 33. Kokouskutsun mukaan yleiskokous oli kutsuttu koolle 15.2.2009, mutta tarvittavaa jäsenmäärää ei ollut paikalla (1/3 maksaneista jäsenistä). Näin ollen 21.2.2009 pidetyssä yleiskokouksessa päätösvaltaisuus ei ollut sidoksissa paikalla olleiden jäsenten määrään.
	Jaana Karhunen toivoi, että syksyllä pidettäisiin illanistujaiset, joihin kutsuttaisiin kaikki Pohjois-Kreikassa olevat suomalaiset ja puolisuomalaiset paikalle. Keskusteltaisiin seuran tulevaisuudesta ja yritettäisiin saada nuoria innostumaan seuran toiminnasta. Jaana lupasi järjestää tapaamisen ja pitää sen kotonaan syyskuussa.
	7. Tutkitaan mahdollisuuksia hakea apurahoja myös Kreikasta
	Käytiin läpi rahastonhoitaja Päivi Pulkki-Georgopouloun laatima tilivuoden 2009 tilinpäätös. Valvova toimikunta vahvisti seuran tilinpäätöksen tarkistetuksi. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden seuran johtokunnalle koskien vuoden 2009 tilinpäätöstä.
	Yleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen, joka totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Edelleen seurasi kreikkalainen perinne, eli ”vasilopitan leikkaus”. “Flouri”, eli onnenkolikko, löytyi seuran jäsenen Satu Vuorisen pullaviipaleesta, joten perinteen mukaan seura toivottaa onnekasta vuotta kolikon saajalle!
	Seuran johtokunta kiittää kaikkia yleiskokoukseen osallistuneita jäseniä ja Hotelli 
	Edelleen hyväksyttiin tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2010. Seuran liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää samana, eli liittymismaksu on € 30 ja jäsenmaksu € 20. Jäsenmaksu tulee maksaa seuran pankkitilille ALPHA BANK: 703-00-2310-010761 tai valinnaisesti maksun voi hoitaa suoraan rahastonhoitajalle Päivi Pulkki-Georgopouloulle. Jäsenmaksut on maksettava 30.4.2010 mennessä ja pankkiin maksettaessa on ehdottomasti mainittava maksajan nimi.
	Roska päivässä - liike
	Suomalaistapahtumia Kreikassa
	Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
	Merimieskirkko tiedottaa
	Classical Makedonia Palacen toimitusjohtajaa hra Asimogloua hotellin kokoustiloista.
	Suomen Merimieskirkko – Ateena
	Puheenjohtaja YLE:n aamu-uutisissa
	Sunnuntaina 07.2. vietetiin Ateenassa St. Paul's Anglikaanisessa kirkossa Scandinaavisen kirkon juhlajumalanpalvelus, jonka toimitti piispa Lennart Koskinen. Kutsuvieraiden joukossa oli myös Heikki Rantanen Suomen Merimieskirkolta, SKUT:n edustajat Kyprokselta sekä SKUT:n aluepäällikkö Pelle Sundelin. Messun jälkeen tarjoiltiin virvokkeita ja cocktailpaloja kirkkotalon uusissa tiloissa, ja samalla vierailla oli mahdollisuus tutustua kirkkotaloon.
	Myös passihakemuksen vireillepanon edellytys on, että hakijalla on suomalainen henkilötunnus ja että väestötietojärjestelmässä olevat tiedot ovat ajan tasalla.
	Seuramme puheenjohtajaa Marko Suomalaista haastateltiin puhelimitse 23. helmikuuta YLE:n aamu-uutisissa. Aiheena oli Kreikan talouskriisi ja ko. päivänä ollut yleislakko.
	Asiakirja, johon ilmoitettu tieto perustuu, voidaan lähettää joko henkilön viimeisen kotikunnan maistraattiin tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassa. Ulkomaisen asiakirjan täytyy olla alkuperäinen tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Asiakirjan pitää myös olla laillistettu ja käännetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
	Suomalaisen Tuula-Maria Ahosen tyttärineen perustama Roskaliike täyttää tänä keväänä 10 vuotta. Jokainen, joka kerää yhden roskan päivässä ja haastaa yhden tuttavansa mukaan on liikkeen jäsen, muuta ei tarvita. Tämä yksinkertainen idea on avannut monien ihmisten silmät näkemään ympäristönsä uudella tavalla, eikä vain Suomessa, vaan ympäri maapalloa. Roskaliikkeen kotisivut on käännetty jo 20 kielelle, ja roskaliikkeellä on nyt myös kreikankielinen facebook-ryhmä Ένα σκουπίδι την ημέρα, linkki alla.
	Toiminta on alkanut kirkkotalolla, kirkon toimiston lisäksi talolla kirjasto-kokoustila, kahvila seka mediahuone. Suomi-koulu kokoontuu talolla lauantaisin.
	Velvollisuus ei koske Ruotsissa asuvia Suomen kansalaisia, koska heidän tietojensa välittämisessä ja tarkistamisessa noudatetaan väestökirjaviranomaisten kesken erikseen sovittuja menettelytapoja. Henkilöitä, joilla on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus neuvotaan kuitenkin ilmoittamaan tietojensa muutoksista omatoimisesti.
	Kirkkotalon tiloja on myös mahdollisuus vuokrata yksityistilaisuuksiin.
	Olemme aivan kaupungin keskustassa, lähellä Syntagma-aukiota, 5 min. kävelymatka, hyvien kulkuyhteyksien päässä.
	Tervetuloa!
	Lisätietoja: 
	Tervetuloa mukaan!
	Maistraattien kotisivulta www.maistraatti.fi Ohje ulkosuomalaiselle. Ohje löytyy suomen, ruotsin, englannin ja saksan kielellä.
	Kreikassa on jo aikaisemmin esim Suomi-kouluissa toteutettu ideaa. Vinkki siis muillekin Suomi-kouluille!
	Yst. Terv. 
	Mari Hilonen
	Väestötietolainsäädännöstä Finlex – valtion säädöstietopankki www.finlex.fi 
	Tässä vielä Tuula-Marian terveiset Venttiillin lukijoille
	Sosiaalikuraattori
	Parhaat terveiseni lukijoille, on todella hienoa, että suomalaiset myös muualla maailmassa vievät eteenpäin ympäristön kunnioittamisen ja huolenpidon mitä tärkeintä viestiä! 
	Suomi-Seura ja USP tiedottavat
	Itsenäisyyspäivän vastaanotto
	(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi) 
	(www.finland.gr, 8.12.2009)
	Alueen varapuhemieheltä
	Suurlähettiläs Erkki Huittinen ja puolisonsa Marjatta Huittinen pitivät perinteisen itsenäisyyspäivän vastaanoton hieman ennen varsinaista itsenäisyyspäivää 4.12.2009.
	Itseäni innoittaa vanha intiaaniviisaus:" Sen, minkä ihminen tekee maalle, hän ennenpitkää tekee myös itselleen ja toisille ihmisille!"
	Hyvät Välimeren, Lähi-idän ja Afrikan alueen yhteisöt,
	Suurlähettilään virka-asunnolla pidetyllä viihtyisällä vastaanotolla oli diplomaattikunnan edustajia, kreikkalaisia vaikuttajia kulttuurin ja politiikan aloilta, Suomen ystäviä sekä Kreikassa asuvia suomalaisia.
	Tietoa liikkeestä löytyy osoitteessa www.roskapaivassa.net 
	Haluan muistuttaa jälleen yhteisöjä tulevasta USP:n kuudennesta täysistunnosta 24. - 25.5.2010 sekä sitä edeltävästä alueemme aluekokouksesta 23.5.2010.
	Suomen ja englanninkielinen facebook –ryhmä Litter Movement, linkki 
	http://www.facebook.com/group.php?gid=6646126686&ref=ts 
	Kutsut täysistuntoon on lähetetty marraskuussa ja aluekokoukseen alkaneen vuoden alussa. Kutsut löytyvät myös USP:n nettisivuilta www.usp.fi. Yhteisöjen ilmoittautumiset on tehtävä 24.2.2010 mennessä, jolloin myös aloitteiden jättöaika päätyy. Täysistuntoon osallistuvien edustajien nimet on ilmoitettava 12.4.2010 mennessä.
	Arkkitehti Pekka Helinin luento
	Kreikankielinen facebook-ryhmä, Ένα σκουπίδι την ημέρα. Linkki
	(www.finland.gr, 7.1.2010)
	http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=284361044078 
	Pekka Helin piti keskiviikkona 13. tammikuuta kello 19:30 luennon Benaki-museossa.
	Luento kuuluu sarjaan, joka esittelee arkkitehtejä Ruotsista, Tanskasta, Suomesta ja Norjasta. Luennot pidetään kerran kuukaudessa alkaen lokakuussa 2009 ja päättyen toukokuussa 2010.
	Jaana Karhunen
	Tarkempia tietoja ilmoittautumisista, vanhoista ja uusista aloitteista ym. on luettavissa edellä mainituilta USP:n kotisivuilta.
	Suomalainen rock-yhtye ”The 69 Eyes” esiintyy Thessalonikissa huhtikuun 23. päivä Block 33 – clubilla ja huhtikuun 24. Ateenassa Gagarin 205 – clubilla.
	Aluekokouksessa valitaan mm. alueen uusi varapuhemies ja hänen varahenkilönsä. Toistaiseksi vain yksi yhteisö, Pohjois-Kreikan Suomi-Seura on asettanut ehdokkaakseen Jaana Karhusen. Muitakin ehdokkaita kaivattaisiin, mm. varahenkilöksi. Olisi hyvä, jos voisitte etsiä ja harkita omaa ehdokastanne ja ilmoittaa siitä minulle mahdollisimman pian, jotta voisin informoida kaikkia alueen yhteisöjä asetetuista ehdokkaista. 
	Suomen ammattikorkeakoulut esillä Web EXPO:ssa (www.finland.gr, 14.1.12010) 
	www.69eyes.com 
	Harkitsetko opiskelua Suomessa? Kaikki 25 suomalaista ammattikorkeakoulua ovat nyt esillä virtuaalisessa näyttelytilassa osoitteessa http://www.expoinweb.net/. Ulkomaisia opiskelijoita kannustetaan hakemaan vieraskielisiin tutkinto-ohjelmiin.
	Uusi väestötietolaki velvoittaa ulkomailla asuvan suomalaisen päivittämään henkilötietonsa. (www.finland.gr 1.3.2010)
	Web EXPO on helppokäyttöinen tapa tutustua internetissä kaikkiin suomalaisiin ammattikorkeakouluihin. Voit selata eri koulujen näyttelytiloja ja liikkua näyttelyhallissa helposti hiiren avulla. Web EXPO sisältää myös esittelyn kaikista vieraskielisistä tutkinto-ohjelmista.
	Terveisin
	Muutoksista tulee ilmoittaa maistraattien ylläpitämään Suomen väestötietojärjestelmään.
	Arto Heikkinen
	varapuhemies
	Maaliskuun alusta voimaan tullut laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) velvoittaa ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen ilmoittamaan välittömästi ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, muun muassa lapsen syntymästä, avioliitosta, avioerosta ja nimenmuutoksesta.
	Englanninkielistä tietoa kouluihin hakemisesta on tarjolla osoitteessa www.admissions.fi. 
	Maanantaina 24.5. Helsingin kaupunki järjestää vastaanoton istuntoon osallistujille.
	Ulkosuomalaisparlamentin kuudes istunto toukokuussa (Sutinat 12/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Ellei koulunne ole jäsen, voi samassa osoitteessa liittyä jäseneksi. Jäsenyys on maksuton.
	Perjantaina 28.5. Suomi-Seurassa on avoimien ovien päivä. 
	USP:n kotisivuilla on tietoa myös mm. majoitusvaihtoehdoista.
	Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan osallistuvat yhteisöt ovat tervetulleita ulkosuomalaisparlamentin kuudenteen varsinaiseen istuntoon, joka pidetään Helsingissä 24. - 25.5.2010 Helsingin Yliopiston tiloissa. 
	Päivä ulkosuomalaisen elämästä
	Sihteeristöstä eli Suomi-Seura ry:stä voi kysyä lisää istunnosta, sen järjestelyistä ja USP:n toiminnasta. 
	Sarjassa seuraamme yhden päivän tapahtumia ja ajatuksia Kreikassa asuvan suomalaisen elämässä. Eleanna Breza on 21- vuotias suomalaiskreikkalainen arkkitehtiopiskelija Thessalonikista.
	TERVETULOA HELSINKIIN JA ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN ISTUNTOON!
	Täysistunto pidetään Helsingin Yliopiston juhlasalissa ja valiokuntatyöskentely tapahtuu yliopiston päärakennuksen luento- ja seminaaritiloissa.
	Esitys kirjeäänestyksestä lausuntokierroksella (Sutinat 2/2010 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Jokainen USP:n säännöt vahvistanut yhteisö on oikeutettu lähettämään edustajansa istuntoon seuraavasti: 
	Oikeusministeriö on 12.1.2010 lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen kirjeäänestyksen sallimiseksi ulkosuomalaisille. Lausuntokierros päättyy 12.2.2010. Lausuntopyynnössä pyydetään mm. puolueita, ulkoasiainministeriötä, eduskunnan oikeusasiamiestä, oikeuskansleria, Väestörekisterikeskusta ja Itellaa (ent. Posti) ottamaan kantaa kirjeäänestyksen sallimiseen. 
	- Yhteisön jäsenmäärä on alle 500: yksi edustaja, 
	- Yhteisön jäsenmäärä on yli 500: kaksi edustajaa, 
	- Yhteisön jäsenmäärä on yli 1000: kolme edustajaa 
	Yksi henkilö voi edustaa useampia yhteisöjä, mutta hänellä on kuitenkin vain yksi ääni parlamentin äänestyksissä. Yhteisö voi lisäksi lähettää istuntoon tarkkailijoita. Tarkkailijoilla ei ole puhe- eikä äänioikeutta.
	Ulkosuomalaisparlamentti on jo aikaisemmin antanut lausuntonsa asiasta. Tämä lausunto menee myös esityksen liitteenä tiedoksi.
	Osallistujat vastaavat itse matkajärjestelyistään, majoittumisestaan ja ruokailustaan sekä näiden kustannuksista Helsingissä istunnon aikana.
	Lausuntokierroksen mentyä umpeen oikeusministeriö laati asiasta hallituksen esityksen eduskunnalle. Jos kirjeäänestys hyväksyttäisiin toteutuvaksi jo vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, hallituksen esitys tästä tulisi antaa eduskunnalle viimeistään kevätkaudella 2010 ja lain tulisi olla voimassa syksyn 2010 alussa. Eduskunnassa lakiesitystä käsittelee perustuslakivaliokunta.
	Istuntoon ovat tervetulleita myös uudet yhteisöt. Tietoa USP:n toimintaan mukaan tulosta löytyy USP:n kotisivulta www.usp.fi.
	Heräsin aamulla
	Veli tuli herättämään yhdeksältä aamupalalle. -Tosi aikaisin opiskelijan aikataulun mukaan. Oli “Puhdas Maanatai” (Kathara Deutera), juhlapäivä, jolloin Kreikan ortodoksinen kirkko juhlii pääsiäisen odottamista ja paastonajan alkamista. Mutta mites muutenkaan kreikkalainen juhlapäivä voisi alkaakaan, kuin syömällä! Tämän juhlapäivän aamiaiseen kuuluu perinteistä lagana-leipää, hunajaa ja halvaa. Lounaaseen kuuluu mereneläviä ja kaikenlaista paaston sallivaa ruokaa, ja sen jälkeen lennätetään leijaa! Vaikka en uskovainen olekaan, enkä osallistu paastoamiseen, tällaisista perinteistä on mukava pitää kiinni.
	Ilmoittautuminen
	Ilmoittautuminen istuntoon tapahtuu kahdessa vaiheessa. Yhteisöjen ilmoittautuminen tapahtuu 24.2.2010 mennessä ja osallistujien ilmoittautuminen 12.4.2010 mennessä.
	USP:n Keski-Euroopan aluekokouksessa Brysselissä 30.1.2010 keskusteltiin aiheesta ja ehdotettiin, että ulkosuomalaiset lähettäisivät omille kansanedustajilleen postikortin, jossa he painottaisivat henkilökohtaisesta näkökulmasta kirjeäänestyksen tarvetta. Oma kansanedustaja tässä tapauksessa on omasta vaalipiiristä kotoisin oleva. Kaikkien kansanedustajien yhteystiedot vaalipiireittäin löytyvät eduskunnan sivuilta 
	Lisää tietoja ilmoittautumisesta on USP:n kotisivulla www.usp.fi 
	Istunnon aikataulu
	24.11.2009 Kutsut lähetetty istuntoon USP:n yhteisöille
	www.eduskunta.fi. 
	24.2.2010 Yhteisöjen viimeinen ilmoittautumispäivä ja aloitteiden viimeinen jättöpäivä
	Postikortti todettiin hyväksi tavaksi lähestyä päättäjiä, koska sähköposti ei aina mene perille itse edustajalle vaan avustajalle, joka tekee kaikista saapuneista sähköpostiviesteistä yhteenvedon. Postikortti ulkomailta on varmempi tapa herättää kansanedustajan huomio, eikä itse tekstin tarvitse olla paljon muuta kun kehotus tukea lakia kirjeäänestyksestä jotta lähettäjäkin tulevaisuudessa voisi helpommin äänestää myös ulkomailla.
	12.4.2010 Osallistujien nimet ilmoitettava sihteeristölle
	Iloitsin 
	24.4.2010 Aloiteyhteenveto, toimintaraportti ja esityslista postitettu ilmoittautuneille ja laitettu Internet-sivuille
	Siitä, että oli oikein aurinkoinen, vaikkakin tuulinen päivä.  Aurinkoinen sää ei ole Kreikan talvessakaan itsestäänselvyys - koko edellinen viikko oli ollut pelkkää kaatosadetta.
	24.5. – 25.5.2010 ISTUNTO
	24.7.2010 Istunnon pöytäkirja lähetetään kaikille osallistujille
	Postikorttikampanja kannattaa aloittaa mahdollisimman pian, sillä lakiesityksen käsittelyllä on kiire eduskunnassa.
	Aloitteet istuntoon
	Lounasaikaan
	Ulkosuomalaisparlamentin kotisivulla www.usp.fi on tietoa aloitteiden tekemisestä. Yhteisöt voivat kysyä aloitteiden teosta myös suoraan USP:n sihteeristöstä, Suomi-Seura ry:stä: info@suomi-seura.fi. Kotisivulla on myös aiemmissa istunnoissa laaditut päätöslauselmat.
	Lounas vierähti iloisesti rupatellessa ison kaveriporukan kanssa! 14 henkilöä yhden pöydän ääressä, oli siinä hässäkkää! Kokoonnuttiin opiskelijaystäväni Michaelan luo laittamaan ruokaa: kalamareja, sieniä, simpukkarisottoa ja tietysti laganaa. Rentoa oleskelua hektisen tenttikauden jälkeen.
	Kielenhuoltoa Suomi-koulujen opettajille Internetissä (Sutinat 2/2010 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Suomi-koulujen Tuki ry on pitänyt kolme kielenhuoltokurssia etäopetuksena Suomi-koulujen opettajille. Nyt Suomi-koulujen Tuki ry on laittamassa jäsenilleen tämän kurssin materiaalin nettisivuille. 
	Oheisohjelmat
	Istuntoa edeltävänä perjantaina 21.5. järjestetään Senioriseminaari, Oikeudesta omaan äidinkieleen -seminaari sekä Monikulttuurisen suhteen palikat -seminaari. 
	Yllätyin
	Vielä kerran siitä, kuinka vähän Thessalonikissa on aukeita paikkoja. Joku meistä 
	Sivuja ollaan avaamassa lähipäivinä, joten kiinnostuneet opettajat voivat mennä tunnuksillaan katsomaan kielenhuollon sivuja internet-osoitteessa www.suomikoulut.fi. 
	Sunnuntaina 23.5. pidetään juhlajumalanpalvelus ja USP:n yhteisöjen aluekokoukset.
	Olen liikkunut maailmalla aika paljon, kiertänyt konkreettisestikin maapallon ympäri useita kertoja. Maita taitaa olla jo yli seitsemänkymmentä. Viimeksi vierailin Nepalissa ja Intiassa.
	Tv- tuotannossa on Suomessakin kova kilpailu ja sen vuoksi mekin olemme erikoistuneet.  Erikoisalamme on ulkosuomalaiset ja päätuotteemme on televisiosarja, ULKOSUOMALAISEN TARINA, jossa on menossa jo viides tuotantokausi. Olemme toteuttaneet jo kuutisenkymmentä dokumenttia eri puolilta maailmaa. Tähän sarjaan kuuluu myös ohjelma, jota olimme kuvaamassa Pohjois- Kreikassa, Thessalonikin alueella.
	lausahti että kukaan ei ole tarpeeksi vanha leijan lennättämiseen, joten ei kun heti lounaan jälkeen leijaa hankkimaan ja sopivaa tilaa etsimään! Tämä koituikin aika hankalaksi – kaikkialla on parkkeerattuja autoja, sähkölinjoja, tai kertakaikkiaan vaan tiheää asutusta. Tyhja tila löytyikin noin kilometrin päästä Michaelan kotoa, jalkapallokentältä! Siellä me sitten lennätettiin leijaa pienten jalkapalloharrastajien keskellä..
	8. Ulkosuomalaisen tarina ei ole vain TV-ohjelmasarja, vaan osa laajempaa projektia, kertoisitko tästä lyhyesti?
	Niin, ulkosuomalaisista on tainnut muodostua minulle eräänlainen elämäntehtävä. Olen taltioinut, dokumentoinut ja haastatellut satoja ulkosuomalaisia eri puolilla maailmaa. Materiaalit annan säilytettäväksi Siirtolaisuusinstituuttiin Turkuun, jälkipolville ja tutkijoiden käyttöön. Nytkin jo suuri osa kuvaamistamme henkilöistä on siirtynyt autuaammille metsästysmaille, joten yritämme samalla taltioida myöskin suomalaista siirtolaisuushistoriaa. Olemme myöskin tietoisesti rakentaneet NettiTV:tä, www.ulkosuomalaiset.net jossa kaiken maailman ulkosuomalaisilla on mahdollisuus tutustua materiaaliimme.
	Uusien  jaksojen esitys on YLE TV2 lla ensi kesänä perjantaisin, alakaen 4.6.2010.  
	Väittelin 
	3. Keitä perheeseesi kuuluu?
	Iltapäivällä väittelin poikaystäväni kanssa siitä, kumman opiskelut ovat vaativampia, minun vai hänen. Molemmat opiskelemme Thessalonikin politeknisessä, tosin eri alaa, joten tästä on tullut jonkinlainen klisee keskustelu meidän välillä, ja omista mielipiteistä pidetään kiinni!
	Perheeseeni kuuluu vaimoni Pirjon lisäksi, joka hänkin työskentelee perhe- yrityksessämme, kaksi tytärtä, Milla ja Henna sekä poika Tommi. Milla ja Henna ovat ulkosuomalaisia.  Milla asuu ja työskentelee Kööpenhaminassa ja Henna Brysselissä. Tommi sentään asuu Suomen Turussa ja hänellä on pieni Topi -poika, josta on tullut perheemme silmäterä.
	Menin nukkumaan
	Taas kerran painuin nukkumaan myöhään, vaikka oli jo pitkään väsyttänyt. Oli täysi päivä!
	4. Oletko itse asunut koskaan ulkomailla?
	9. Mikä on ollut yllättävin huomiosi ulkosuomalaisia jututeltuasi?
	Olen asunut Ruotsissa useassakin paikassa v. 1969 - 1972.
	Ehkä se suuri kunnioitus isiensä maata kohtaan, jota ulkosuomalaiset tuntevat. Meille Suomessa asuville isänmaa tuntuu olevan itsestään selvyys ja usein me unohdamme sen kuinka arvokas omaisuus se onkaan.
	Päivän motto
	”I never want to become an adult, never, he said emphatically. I 'll always want to remain a little boy and have fun ” (J.M.Barrie, Peter Pan) Tästä motosta olen aina tykännyt, ja se sopii tähän päivään mainiosti!
	Esim. nytkin pian tuleva itsenäisyyspäivä on ulkosuomalaisille suuri juhlapäivä!
	10. Jos sinun olisi ihan pakko muuttaa pois Suomesta, mihin maahan asettuisit ja miksi?
	Ulkosuomalaisen tarina – tekijät esiin
	Ensimmäinen matka on aina tietenkin vaikuttava,  ja kun se vielä suuntautui Australiaan, jossa isäni siihen aikaan asui ja eli, niin minullakin kyllä heräsi. Maailmassa on paljonkin viehättäviä paikkoja, missä on mukava vierailla, mutta kyllä minä olen niin suomalainen, että Suomesta ja Lapista en luovu.
	”Ulkosuomalaisen tarina”-ohjelmien myötä olemme saaneet seurata ulkosuomalaisten elämää eri puolella maailmaa. Ohjelmasarjaa kuvattiin myös täällä Thessalonikissa ja saimme tilaisuuden tutustua ohjelman tekijöihin. Ohjaaja Antti Välikangas ja kuvaaja Mika Haavisto, nyt on meidän vuoro haastatella teitä!
	11. Mistä aiheesta haluaisit tehdä dokumentin, onko sinulla jotain unelmaa?
	Antti Välikangas
	Unelmia pitää olla, eivätkä ne läheskään aina liity työhön.
	1. Antti Välikangas, mikä on opintotaustasi ja mistä päin olet kotoisin?
	Mutta, jos puhutaan vielä jostakin puuttuvasta dokukmentista, niin mielessäni on jo pitkään muhinut eräänlainen kooste, yhteenveto näistä kaikista dokumenteista, mitä on ulkosuomalaisuus, mitä heille kuuluu tänään, eräänlainen raportti ja palaute maailman ulkosuomalaisilta.
	Olen kotoisin pohjois- Suomesta Rovaniemeltä, jossa kasvoin ja vietin nuoruuteni. Lapista onkin muodostunut minulle tärkeä paikka. Perheelläni on siellä tukikohta, jossa vietämme laatuaikaa. Nytkin jouluna koko perhe kokoontuu Lapion mökille joulun viettoon.
	5. Kuinka kauan Ulkosuomalaisen tarinaa on tehty?
	Tätä tv- sarjaa, Ulkosuomalaisen tarina on nyt tehty kymmenkunta vuotta.
	6. Miten kaikki sai alkunsa?
	Kävin Rovaniemellä ylioppilaaksi, jonka jälkeen menin Ruotsiin, ensin töihin ja sitten opiskelemaan Umeån yliopistoon kauppatieteitä. Palattuani Suomeen, pääsin Yleisradioon töihin ja siellä minua alkoi kiinnostaa tv- tuotanto. Pääsin Ylen omaan kolmivuotiseen ammattiopistoon tv- linjalle ja valmistuin tv- ohjelmatyön tekijäksi.
	Tähän liittyy henkilökohtaista historiaa.  Isäni muutti Australiaan v. 1953 ja jätti äidin ja meidät kaksi pientä lasta tänne Suomeen. Yleisradiossa ollessani minua alkoi kiinnostaa isäni jalanjäljet, ja niinpä sainkin v. 1989 lähteä kuvausryhmän kanssa Australiaan tekemään tv- dokumenttia isäni elämästä. Samalla yritin etsiä vastauksia moniin kysymyksiin hänen lähdöstään. Matkasta syntyi useitakin dokumentteja, myös isäni tarina, n. tunnin mittainen, nimeltään SIIRTOLAISEN LAULU. Tavallaan olen edelleen sillä tiellä.
	Mika Haavisto
	1. Mika Haavisto, mikä on opintotaustasi ja mistä päin olet kotoisin?
	Olen Porista kotoisin. Olen opiskellut 1994 - 98 Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa valokuvausta ja valmistunut sieltä valokuvaajaksi. 
	2. Mitä teet työksesi?
	2. Mitä teet työksesi?
	Työskentelin ensin Yleisradiossa parikymmentä vuotta erilaisissa tv- alan tehtävissä. 
	Olen Filmihallilla kuvaajana. Olen myös ohjannut ja leikannut dokumentteja, sekä tätä Ulkosuomalaisen tarinaa, että pidempiä dokumenttielokuvia. Kuvaajana työhöni kuuluvat myös erilaiset ajankohtais- ja uutisku
	Tällä hetkellä olen tv- tuottaja omassa yrityksessäni, Filmihallissa, joka tuottaa tv- ohjelmia etupäässä Yleisradiolle. Tätä hommaakin olen tehnyt jo parikymmentä vuotta.
	7. Kuinka monessa maassa olet käynyt ohjelmaa tekemässä?
	Äänestyspaikalla tapahtuvasta sähköisestä äänestyksestä ei ole saatavissa sellaisia kokonaishyötyjä, jotka antaisivat aiheen sen jatkokehittelyyn, hallitus linjaa tiedotteessaan. Hallitus kuitenkin seuraa sähköisen äänestyksen kansainvälistä kehitystä.
	8. Teet dokumetteja myös suomalaisista Suomessa. Kerro hieman Toinen Suomi- projektista, kuinka siihen kuvattavat valitaan?
	vaukset, esim. Olkiluodon ydinvoimalan valmistumista on taltioitu jo monta vuotta. 
	Toinen Suomi -dokumenttisarja on jo päättynyt. Hieman vastaavalla idealla toimii TV2:ssa nykyään Lönnrot-projekti. Itse sain olla tekemässä Toinen Suomi -projektin elokuvaa "Halonvoimaa", joka kertoi halkokauppiaasta, sekä "Eläinelämää"-dokumenttia, joka kertoi asialleen omistautuneesta eläinsuojeluvalvojasta. Lisäksi kuvasin Kodisjoesta kertovaa ohjelmaa. Kodisjoki oli siihen aikaan Suomen pienin mantereella sijaitseva kunta. 
	3. Keitä perheeseesi kuuluu?
	Leila-vaimo ja kaksi tytärtä, Valma 6 v. ja Linnea 10 kk, sekä Kaappo-kissa.
	Perinteisen äänestyksen rinnalle saatetaan sovittaa internet-äänestystä, jos kokemukset ulkomailla rohkaisevat siihen. Eduiksi mainitaan nykyistä helpompi äänestäminen, mikä voisi lisätä äänestysaktiivisuutta. Mutta nettiäänestykseen on perinteisesti liitetty paljon tietoturvapelkoja.
	Hallituskin korostaa, että internet-äänestyksen kohdalla on ratkaistava suhtautuminen kysymyksiin, jotka liittyvät äänestäjien vaalisalaisuuteen ja vaalivapauteen.
	9. Suomessa on paljon lahjakkaita dokumenttielokuvien tekijöitä. Mikä on mielestäsi suomalaisen dokumentin vahvuus kansainvälisesti?
	Nettiäänestys voisi olla mahdollinen aikaisintaan vuoden 2016 kunnallisvaaleissa. Aikataulu riippuu siitä, milloin tietoturvallinen avoimen lähdekoodin järjestelmä on rakennettavissa.
	Mielestäni suomalaisen dokumenttielokuvan menestykseen ei liity mitään taikatemppuja. Täällä on alalle saatavana runsaasti koulutusta, ja on erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Innostuneet tekijät ovat saaneet työmahdollisuuksia, ja heillä on ollut kannustavia yhteisöjä ja tuottajia takanaan. Koko maailman näkökulmasta katsottuna Suomi on tietysti aika erikoinen paikka. Osassa suomalaisten tekemistä dokumenteista näkyy erityinen suomalainen näkökulma, osassa ei. 
	Hallituksen päätöstä voidaan lukea kahdelta kantilta. Se saatetaan nähdä uutena esimerkkinä sähköisten palvelujen junnaamisesta aikaisemman tunnistautumissopan lisäksi.
	Toisaalta päätöstä voidaan pitää tietoyhteiskunnan kehitysaskeleena. Joidenkin mielestä äänestys ei kuulu niihin asioihin, joita edes pitäisi sähköistää.
	4. Oletko itse asunut koskaan ulkomailla?
	10. Mistä aiheesta haluaisit tehdä dokumentin, onko sinulla jotain unelmaa?
	Olen asunut vuoden Neuvostoliitossa. Olin 1985–86 Sovetskissa (ent. Johannes) rakennushommissa. Tuolloin olin 18-vuotias ja toimin siellä mittamiehen apulaisena. Olosuhteet olivat melko karut, joten sieltä päästyäni en haaveillut Neuvostoliittoon takaisin muutosta. 
	(europa.eu.int)
	Monet asiat kelpaavat dokumentin aiheeksi. Suomessa palkittiin juuri Finlandia-palkinnolla 400-sivuinen kirja uunin muurauksesta. Tällainen suppea aihe vaatii tekijältä tarkkaan harkittua näkökulmaa ja paneutumista. Mielestäni monet aiheet ovat kiinnostavia.  
	EU-parlamentin puheenjohtajat hyväksyivät komissaariehdokkaat
	(Helsingin Sanomat 21.1.2010)
	EU-parlamentti näytti torstaina alustavasti vihreää valoa uuden komission komissaariehdokkaille Bulgarian ehdokasta lukuun ottamatta.
	5. Oletko ollut tekemässä kaikkia Ulkosuomalaisen tarina- sarjan jaksoja?
	11. Jos sinun olisi ihan pakko muuttaa pois Suomesta, mihin maahan asettuisit ja miksi?
	En ole. Ehkä noin 80-90 %:ssa ohjelmista olen ollut tekijänä. 
	Muuttaisin Irlantiin. Pidän niistä maisemista, ja ihmiset ovat leppoisia. Paikallinen musiikki ja pubikulttuuri sopii minulle myös. Lisäksi siellä ei ole koskaan liian kuuma, kuten esim. Kreikassa kesällä, vaikka muutoin Kreikka oli oikein mukava.
	Parlamentin poliittisten ryhmien ja valiokuntien puheenjohtajat päätyivät kokouksessaan torstaina suosittelemaan komissaariehdokkaiden hyväksymistä.
	6. Oletteko tehneet kaikki sarjan jaksot yhdessä Antin kanssa?
	Yleensä näin, mutta olen ollut myös muiden kanssa keikalla, ja vastaavasti Antti on ollut matkalla ilman minua. Viime talvena esim. Antti oli pitkällä matkalla Havaijilla yms., ja minä samaan aikaan kotona, koska halusin olla paikalla tyttäreni syntyessä. 
	Hyväksynnän saivat kaikki muut komissaariehdokkaat Bulgarian Kristalina Georgievaa lukuun ottamatta. Parlamentti kuulee häntä helmikuun alussa. EU:n humanitaarisesta avusta vastaavaksi komissaariksi ehdolla oleva Georgieva työskentelee tällä hetkellä Maailmanpankissa.
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	Hallitus hyllyttää sähköisen äänestyksen
	7. Mikä on ollut yllättävin huomiosi ulkosuomalaisista ja heidän elämästään?
	Bulgarian komissaariehdokas vaihtui tiistaina, kun talousepäselvyyksistä ja epäpätevyydestä moitittu Rumiana Jeleva luopui ehdokkuudestaan.
	(IT-viikko 14.1.2009)
	En tiedä, onko se yllätys, mutta tähän ohjelmaan valikoituneet ihmiset ovat olleet hyvin kiinnostuneita suomalaisuudesta ja juuristaan. Pidän myös tapaamiani ulkosuomalaisia suvaitsevaisena porukkana. Ehkä tähän on syynä se, että heidän on ollut itse sopeuduttava valtakulttuuriin. Toivonkin, että tämä ohjelmasarja lisäisi osaltaan suvaitsevaisuutta muita kulttuureja kohtaan myös Suomessa. Ajattelen, että suomalaisilla on esim. yhteisöllisyydestä monessa maassa paljon opittavaa. 
	Hallitus päätti keskiviikkona, että sähköistä äänestystä ei lähivuosina enää nähdä. Samalla kuitenkin vilautettiin internet-äänestystä tulevaisuuden vaihtoehtona.
	Parlamentin talousvaliokunta kertoi jo tiistaina hyväksyvänsä Suomen Olli Rehnin talouskomissaariksi.
	Hallitus käsitteli sähköisen äänestyksen jatkokehittämistä iltakoulussaan ja päätti, että äänestyspaikalla tapahtuvan sähköisen äänestyksen kehittämistä ei tällä erää jatketa. Nykyinen vaalijärjestelmä pysyy toistaiseksi.
	Parlamentin on määrä äänestää 9. helmikuuta komission hyväksymisestä.
	Parlamentin suurimman ryhmän, oikeistolaisen EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul sanoi uskovansa, että parlamentti hyväksyy komission suurella ääntenenemmistöllä.
	Syynä on saadut kokemukset sähköisestä äänestyksestä viime kunnallisvaaleissa, oikeusministeri Tuija Brax (vihr) kertoi Ylelle. Kokeilu kolmessa kunnassa epäonnistui muun muassa äänestysjärjestelmän toimintovirheen vuoksi. Seurauksena kokeilukunnissa järjestettiin uusintavaalit perinteisesti ilman äänestyspaikkojen äänestyslaitteita.
	Onkohan tämäkään yllätys, mutta ulkosuomalaisten yleisin kaipuun kohde on ruisleipä. Saunakin näyttäisi jäävän kakkoseksi. En muista tavanneeni yhtään ulkosuomalaista, joka ei olisi kaivannut ruisleipää! 
	Datapuheluihin voimaan 50 euron saldoraja EU-maissa (Digitosy 25.2.2010)
	Matkapuhelimien ja mokkuloiden datamaksuihin tulee maaliskuun alussa voimaan 50 euron saldoraja EU:n alueella. EU-direktiivi 
	- Meillä on nyt tunnus, johon kaikki voivat samaistua. Tunnus on hyvin tyylikäs, ja odotan sitä hetkeä, kun voin ostaa tällä tunnuksella merkittyjä tuotteita heinäkuusta alkaen, Fischer Boel sanoi.
	pyrkii estämään yllättävän suuret puhelulaskut, joita operaattorien asiakkaat ovat saaneet käyttäessään matkapuhelimen datayhteyttä ulkomailla.
	Rajoitusten purkamisen on suunniteltu alkavan EU:n ulkopuolelta tulevista jatkolennoista. Näillä lennoilla EU-alueelle saapuvat voisivat kuljettaa käsimatkatavarassa sellaisia nesteitä, jotka on hankittu EU:n ulkopuolella sijaitsevalta lentoasemalta tai muun kuin EU-lentoyhtiön lennolla. Komission ehdotuksen mukaan näillä lennoilla rajoitukset päättyisivät viimeistään 29. huhtikuuta 2011.
	Operaattoreiden on viimeistään ensi maanan-taina eli maaliskuun alussa tarjottava halukkaille asiakkailleen saldorajoitusta EU:n alueella käytettyyn mobiilidatayhteyteen.
	Tunnus sisältyy EU:n luomuasetuksen uudistukseen
	EU:n luomuviljelyasetusta tarkistetaan lähiviikkoina, ja uusi tunnus lisätään yhteen sen liitteistä.
	Operaattorit voivat tarjota asiakkailleen useampia saldorajoja, mutta yhden saldorajan on oltava noin 50 euroa kuukaudessa. Sovitun saldorajan lähestyessä operaattorin on ilmoitettava asiasta asiakkaalle esimerkiksi tekstiviestillä.
	EU:n luomutuotteiden tunnus on heinäkuun 1. päivästä 2010 lähtien pakollinen kaikille esipakatuille luomutuotteille, jotka on tuotettu jossain EU:n jäsenvaltiossa ja jotka täyttävät tarvittavat vaatimukset. Tuontiruuassa ja -tavaroissa tunnus on vapaaehtoinen. EU-merkinnän vieressä voi olla lisäksi yksityisiä, alueellisia tai kansallisia tunnuksia.
	Voimaan tullakseen ehdotus vaatii vielä EU:n ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksynnän. Nesteiden kuljettamisen salliminen vaatii siirtymäajan, jonka aikana kaikilla EU:n lentoasemilla saadaan käyttöön riittävät turvatarkastusmenetelmät. 
	– Operaattorin täytyy katkaista palvelu sovitun saldorajan täytyttyä ja lopettaa palvelun veloittaminen, jos asiakas ei itse halua jatkaa datayhteyden käyttöä, kertoo lakimies Mari Österberg Viestintävirastosta.
	Euroopan laajuiseen luomulogokilpailuun osallistuvat lähes 3 500 taide- ja teollisen suunnittelun opiskelijan ehdotusta. Voittaja sekä toisen ja kolmannen palkinnon saajat kutsutaan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoon viralliseen palkintojenjakotilaisuuteen Brysseliin heinäkuussa 2010.
	Ruokaan voi tulla eläinten hyvinvoinnista kertova merkki 
	– Saldorajoituksen pitää toimia reaaliaikaisesti, ilman viivettä. Operaattorin riskillä ovat sitten ne summat, jotka kertyvät saldorajan täytyttyä.
	(Helsingin Sanomat 15.2.2010)
	EU alkaa harkita tänä keväänä eläinten hyvinvoinnista kertovia tuotemerkintöjä elintarvikkeisiin.
	Saldorajapalvelu on maaliskuun alusta asiakkaille vapaaehtoinen, mutta heinäkuun alusta alkaen se on automaattisesti voimassa kaikilla asiakkailla.
	Jäsenmaiden maatalousministerit avaavat keskustelun helmikuun aikana Brysselissä. Tavoitteena on kartoittaa, miten kuluttajat saisivat entistä enemmän tietoa ruokapöytään päätyvien eläinten hyvinvoinnista.
	Potilaan liikkuvuudesta EU:ssa ei tullut sopua (MediUutiset 2.12.2009)
	Direktiivi saldorajoituksesta koskee kuitenkin vain EU-maita, joten yllätyslaskut datayhteyden käytöstä esimerkiksi Venäjällä, Yhdysvalloissa tai Aasiassa ovat edelleen mahdollisia.
	Brysselissä eilen kokoontunut EU:n terveysneuvosto ei päässyt poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiivistä, joka koskee potilaiden oikeuksia rajat ylittävässä terveydenhuollossa.
	Uudella merkinnällä ei ole kuitenkaan tarkoitus tiukentaa eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia tai tehostaa niiden valvontaa EU:ssa. Keskiössä on kuluttaja ja hänen hämmennyksensä koko ajan lisääntyvien kansallisten ja yksityisten tuotemerkkien sekamelskassa.
	Saldorajoituksen piiriin eivät kuulu myöskään EU:n ulkopuoliset Norja, Islanti ja Lichtenstein. Näissä ETA-maissa saldorajoitus tulee voimaan viiveellä, kun maat saattavat voimaan direktiivin mukaiset lait.
	Kiperin kysymys koski sitä, miten korvataan yksityisen laitoksen antama hoito. Pyrkimyksenä oli, että EU-kansalainen olisi voinut jatkossa tietyin ehdoin hoidattaa sairauttaan toisessa jäsenmaassa niin, että kansalaisen asuinmaa olisi vastannut jälkeenpäin kustannuksista.
	Samaan aikaan teuraseläinten hyvinvointiin liittyvät uutiset kuohuttavat eurooppalaisia. Suomessa ja Ruotsissakin on nähty sikaskandaaleja.
	Euro-lehti on EU:n uusi luomulogo
	(Ruokatiedon uutiset 8.2.2010)
	EU:n luomutuotteiden tunnuksesta järjestetyn suunnittelukilpailun on voittanut Saksassa opiskelevan Dusan Milenkovicin suunnittelema Euro-lehti-tunnus, joka sai 63 prosenttia äänistä. Noin 130 000 ihmistä valitsi kahden kuukauden verkkoäänestyksellä kolmesta parhaasta ehdotuksesta luomutuotteille uuden logon.
	Kuukausi sitten brittiläinen Compassion in World Farming -järjestö paljasti, että suurin osa EU:n sioista voi huonosti. Noin 80 prosenttia sioista menettää yhä saparonsa, vaikka saparon katkaisu on unionissa laitonta.
	Peruspalveluministeri Paula Risikko korosti puheenvuorossaan, että potilaiden oikeuksista olisi tärkeää säätää myös rajat ylittävässä terveydenhoidossa. Ministeri muistuttaa, että EY-tuomioistuin on ottanut jo kantaa asiaan muutamaan kertaan.
	Mielipidemittausten mukaan EU-kuluttajat haluavat ruokapöytään eettisesti tuotettua lihaa, kalaa ja maitotuotteita. Todellisuus on toisenlainen.
	Risikon mielestä on ongelmallista, ettei vallitseva oikeuskäytäntö vielä päässyt heijastumaan suoraan lainsäädäntöön.
	Euro-lehti -kuviossa ovat EU-tähdet lehden muotoisena kuviona vihreää taustaa vasten. Merkki lähettää selvästi kaksi viestiä: luonto ja Eurooppa, katsoi kansainvälisistä suunnittelun ja luomualan asiantuntijoista koostunut valitsijaraati.
	Euroopan neuvoston työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto neuvottelee alkuviikolla direktiivistä, joka koskee potilaiden oikeuksia rajat ylittävässä terveydenhuollossa.
	"Laadusta maksavat kuluttajat ovat vähemmistössä", EU-parlamentin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Marit Paulsen sanoi helmikuussa.
	Paulsen on ruotsalainen ja kuuluu liberaaliryhmään.
	Suomea kokouksessa edustivat sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä, peruspalveluministeri Paula Risikko ja työministeri Anni Sinnemäki.
	Saman on huomannut Englannin ja Walesin maanviljelijöiden etujärjestön NFU:n varajohtaja Meurig Raymond.
	"Kaupasta ostetaan halpaa", Raymond sanoi liberaaliryhmän tilaisuudessa.
	Juomia voi parin vuoden päästä taas ottaa koneeseen EU-alueella
	Työttömyyskriisiksi muuttunut talouskriisi voimistaa halvan ruoan kysyntää. Samaan aikaan maanviljelijät valittavat, kuinka investoinnit eläinten hyvinvointiin vievät pohjan koko elinkeinolta.
	(Ruokatiedon Uutiset 9.12.2009)
	Lentomatkustajien käsimatkatavaroiden nestekiellosta ollaan siirtymässä nesteiden turvatarkastamiseen. Lentoturvallisuuden asiantuntijoista koostuva siviili-ilmailun turvakomitea on hyväksynyt komission ehdotuksen. Kielto on tarkoitus kumota viimeistään 29. huhtikuuta 2013.
	Vaikutusvaltaisen Eurogroup for Animals –etujärjestön johtaja Sonja van Tichelen vaatii, että maataloustukiaisten miljardeja ohjattaisiin eläinten hyvinvoinnin kohentamiseen.
	Logokilpailun äiti, Euroopan komission maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel uskoo, että kilpailu on lisännyt luomuruuan mainetta.
	"Nyt summa on aivan marginaalinen", van Tichelen sanoi helmikuussa.
	Liikenneministeri Anu Vehviläinen kertoi nestekiellosta luopumisesta keskiviikona pidetyssä EU-asioiden ministerivaliokunnassa. Nesteet tulisi edelleen pakata annettujen turvavalvontaohjeiden mukaisesti.
	Joulukuussa voimaan tullut EU:n uusi Lissabonin sopimus antaa entistä vahvemman suojan eläimille.
	Ovi Kartat -palvelun uusi versio tarjotaan johtaja Jukka Hosion mukaan ilmaiseksi, koska Nokian tutkimusten mukaan paikannuspalvelu on merkittävä puhelimen ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Nokia on kysynyt 10 000 kuluttajalta mitä he odottavat navigointipalveluilta.
	Sopimuksessa todetaan artikkelitasolla, että eläimet ovat "tuntevia olentoja". Siksi kaikkien EU-elinten pitää ottaa eläinten hyvinvointi huomioon päätöksenteossa.
	Suomessa hiljattain käyneen bloggaajan listalta löytyy kasvuyrityksiä, joiden tuotteet ja palvelut vaihtelevat yritysten energiatehokkuutta analysoivista ja parantavista ohjelmistoista veden laadun mittaamiseen ja taipuisien paristojen kehittämisestä aurinkopaneelien pinnoitteisiin. Sivustolla tuodaan myös esiin Suomen sijoitus maailman kolmanneksi tutkimusintensiivisempänä maana, kun mittariksi otetaan T&K-menot suhteessa bruttokansantuotteeseen.
	- Kuluttaja haluaa navigoinnin yhteen laitteeseen ilman kustannuksia. Tärkeää on myös pääsy ajantasaisiin palveluihin, Hosio sanoi torstain tiedotustilaisuudessa Espoossa.
	Wärtsilä toimittaa voimalan Rodokselle
	(Good News! from Finland 27.1.2010)
	Wärtsilä on sopinut laitteiston ja suunnittelun toimittamisesta uuteen, Kreikan Rodokselle rakennettavaan 119 megawatin voimalaitokseen. Tilaaja on Kreikan suurimpiin rakennus- ja energiayhtiöihin lukeutuva Terna S.A., joka on hankkeen pääurakoitsija.
	Hosio uskoo, että kattava ja ilmainen navigointipalvelu lisää kuluttajien haluja ostaa kalliimpia älypuhelimia.
	Englanninkielinen Mother Nature Network –sivusto kerää päivittäin noin 300 000 kävijää ja sitä seuraavat mm. cleantech-alan asiantuntijat.
	Paikannuksen tuominen massoille on nyt Nokian seuraava tavoite.
	Nokian yllättäen järjestämät tilaisuudet ovat herättäneet hämmennystä. Ne pidetään vain viikkoa ennen kuin kilpailija Apple pitää odotetun tiedotustilaisuutensa Yhdysvalloissa ja viikkoa ennen kuin Nokia julkistaa vuosituloksensa.
	Mainittu blogikirjoitus löytyy osoitteesta 
	Wärtsilä on johtava sähköntuotantoratkaisujen toimittaja itäisellä Välimerellä ja Rodoksen tilaus vahvistaa yhtiön asemaa entisestään. Uuden voimalaitoksen sekä jo käytössä olevien Wärtsilän Kreikan saaristoon toimittamien voimalaitosmoottoreiden teho on yhteensä 690 megawattia. Tämä vastaa suurinta osaa sähkön perustuotannosta alueella.
	http://www.mnn.com/technology/research-innovations/blogs/2010-may-be-finlands-breakthrough-year-in-cleantech 
	Näin Nokia perustelee ilmaisia karttojaan
	(Kauppalehti 21.1.2010)
	Nämä suomalaisvaatteet käyvät kaupaksi maailmalla(Kauppalehti 23.2.2010)
	Nokian ympärillä pyörinyt huhumylly sai tänään selvennystä, kun kännykkävalmistaja järjesti useita tiedotustilaisuuksia ympäri maailmaa. Tilaisuudet järjestettiin ainakin Espoossa, Lontoossa ja San Franciscossa.
	Uuden voimalaitoksen polttoaine on raskas polttoöljy, ja se tuottaa tulevaisuudessa sähköä saaren kantaverkkoon. Wärtsilä toimittaa myös päästöjen puhdistusjärjestelmät ja sillä on valmiudet muuntaa voimalaitos kaasukäyttöiseksi.
	Ekologisia design-vaatteita valmistavan Papiina Oy:n tuotteet ovat saaneet hyvän vastaanoton Saksan Düsseldorfissa pidetyillä kansainvälisillä muotimessuilla. Yhtiö sai uusia asiakkaita ja vientimaita muun muassa Itävaltaan ja Saksaan.
	Nokia ilmoitti maksullisen navigaatiopalvelunsa muuttamisesta ilmaiseksi älypuhelimissa. Yhtiön kilpailija Google tarjoaa jo omaa ilmaista navigaatiopalveluaan Motorolan Droid-älypuhelimissa Pohjois-Amerikan markkinoilla.
	Aktia: Suomalaisille maksetaan liian hyvää palkkaa (Taloussanomat 15.1.2010)
	Tuotteet herättivät kiinnostusta myös japanilaisten ja amerikkalaisten ostajien parissa. Papiina on osallistunut Saksan CPD muotimessuille vuodesta 2006 lähtien ja on edelleen ainoa alansa edustaja näillä messuilla.
	Aktia-pankin mukaan tämän hetkinen taloudellinen tilanne ei sallisi suomalaisille lihavia tili-pusseja.
	Nokia uskoo, että avaamalla palvelun se voi kaksinkertaistaa mobiilinavigaatiomarkkinan koon.
	Papiina Oy on kahden naisen perustama ja omistama yritys, joka on perustettu 1998. Päätoimiala on naisten design vaatteiden ja asusteiden sekä sisustustuotteiden valmistus. Materiaaleina ovat käsintehty villahuopa yhdistettynä silkkiin ja keittovillaan. Kaikki tuotteet valmistetaan käsityönä Suomessa.
	Pankki arvioi vuoden ensimmäisessä Taloudellisessa katsauksessaan, että Suomen suurin huoli on tällä hetkellä kilpailukyvyn rapautuminen, joka on osittain seurausta vuosien 2003-2009 palkkojen noususta.
	- Nokia on ainoa yritys, joka tarjoaa maailmanlaajuiset mobiilit navigointipalvelut sekä autoilijoille että jalankulkijoille. Toisin kuin perinteiset autonavigointijärjestelmien valmistajat, me emme pakota kuluttajia ostamaan karttoja eri maita ja alueita varten vain muutaman päivän matkan takia, Nokian johtaja Anssi Vanjoki kertoo tiedotteessa.
	- Suomen lyhyen välin riskit liittyvät viennin elpymiseen, työttömyyden nousuun ja kuluttajien luottamukseen. Edessä olevat tulo-neuvottelut ovatkin iso riski suomalaiselle työllisyydelle, pankki kirjoittaa tiedotteessaan.
	Yrittäjät Piia Kolho ja Leena Sipilä ovat itse kehittäneet tarvittavat koneet ja materiaalin työstötavan, jotta toiminta on kannattavaa ja tehokasta.
	Ilmainen palvelu vahingoittaa myös muita navigaatiomarkkinoiden pelureita kuten TomTomia ja Garminia.
	Papiina valmistaa kaksi mallistoa vuodessa, jotka esitellään kansainvälisillä CPD muotimessuilla Saksassa. Lisäksi yrityksellä on edustajat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Saksassa ja Japanissa. Yrityksen liikevaihdosta noin 65 prosenttia menee vientiin.
	Aktian mukaan taantuma päättyi nopeammin kuin monet uskoivat. Heikko tila jatkuu silti vielä vuosien ajan.
	Tutkimusyhtiö Gartnerin johtaja Thilo Koslowski sanoo suomalaisyhtiön liikkeen muuttavan koko toimialaa.
	- Yksi kriisin opetuksista on se, että talouspol-itiikan rooli on keskeinen myös tämän päivän modernissa, globalisoituneessa maailmassa. Talouspolitiikka oli päättymässä olevan kriisin keskeinen kätilö. Vaikka talous-politiikka oli myös se ratsuväki, joka pelasti maailman 30-luvun laman globaalilta toisinnolta, voiko sille antaa sankarin viitan siitä, että se auttoi maailmantalouden ulos itse aiheut-tamastaan kriisistä?, pankki kysyy.
	- Laaja ja ilmainen mobiilinavigointi, joka tarjoaa korkealaatuista karttadataa, tulee muuttamaan navigointitoimialan luonnetta, hän sanoo Nokian tiedotteessa.
	Yrittäjien mukaan Papiina on on syntynyt halusta osoittaa, että suomalaisella käsityöllä on menestymisen mahdollisuus. Molemmat omistajat ja suunnittelijat on käsi- ja taideteollisuusalan opettajia ja alalla pitkään toimineita asiantuntijoita.
	Nokian liike avata aiemmin maksulliset palvelut ilmaiseksi on rohkea. Vain puolitoista vuotta sitten yhtiö maksoi 5,7 miljardia euroa karttayhtiö Navteqista.
	Julkisuudessa on pohdiskeltu sitä, pystyykö Nokia saamaan tuottoa sijoitukselleen. Tänään Nokia antoi asiaan tavallaan lisää valoa.
	Papiinan tuotteet valmistetaan Keski-Suomessa. Materiaalien valmistusprosessissa ei käytetä mitään kemikaalia ja vain hyvin vähän vettä.
	Suosittu eko-blogi nostaa suomalaisia yrityksiä vuoden 2010 cleantech-lupauksiksi
	Vanjoen mukaan yhtiö pyrkii maailman suurimmaksi navigointipalveluiden tekijäksi. Liike vauhdittanee yhtiön älypuhelinten myyntiä.
	(Good News! from Finland 4.1.2010)
	Ivana Helsinki avasi ovet Yhdysvalloissa
	Laajalti seurattu ympäristöaiheita käsittelevä verkkosivusto nostaa Suomen cleantech-alan lupaavaksi kansainväliseksi nousijaksi vuonna 2010. Yhdysvalloissa julkaistavan Mother Nature Network -sivuston vihreään teknologiaan erikoistunut kirjoittaja Karl Burkart listaa blogissaan yksitoista suomalaista ympäristöliiketoiminnan yritystä, joiden kehitystä kannattaa seurata.
	(Good News! from Finland 23.2.2010)
	- Kun aikoinaan lisäsimme puhelimiimme kameran, meistä tuli nopeasti maailman suurin kameravalmistaja.Pyrimme nyt samaan navigointipalveluissa uuden Ovi Kartat –palvelunavulla, hän sanoo.
	Suomalainen muotibrändi Ivana Helsinki on avannut liikkeen New Yorkin Mulberry 
	Streetillä. Liike hyödyntää Pop up-liikekonseptia, jolloin ovet avautuvat väliaikaisesti toiminnan päättyessä maaliskuun puolessa välissä. Kauppalehden mukaan muotitalo harkitsee pysyvän liikkeen avaamista tulevaisuudessa.
	Rikoksentorjuntaneuvosto on valtioneuvoston nimeämä asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi. Sen tavoitteena on rikoksista aiheutuvien haittojen vähentäminen ja turvallisuuden edistäminen.
	Avauspuheenvuorossaan Olli Rehn sanoi talouskasvun ja vakauden päätavoitteekseen. Hän korosti myös talouspolitiikan koordinoinnin ja valvonnan tehostamista.
	– Suomessa pop up -konsepti alkaa olla jo tuttu, mutta edelläkävijyydestä voidaan puhua, sillä suomalainen firma ei ole tiettävästi aiemmin avannut pop up -liikettä ulkomaille. Tämä on iso panostus. Kustannuksia tulee esimerkiksi luvista, vuokrista, työntekijöiden palkoista ja pr-toimistosta, kertoo Ivana Helsingin markkinointipäällikkö Pirjo Suhonen Kauppalehdelle.
	Rehnin mukaan EU:lla on myös tarvetta parantaa yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa talouskysymyksissä.
	www.kivakoulu.fi
	Vain Suomi saavutti EU:n koulutustavoitteet
	Rehn pitää Viroa "seuraavana todennäköisenä ehdokkaana", joka liittyy euroalueeseen.
	(Helsingin Sanomat 25.11.2009)
	Valiokunta arvioi Rehnin kelpoisuutta talouskomissaariksi heti kuulemisen jälkeen tänä iltana.
	Suomi on ainoa EU-maa, joka on saavuttanut unionimaiden vuonna 2000 asettamat koulutustavoitteet.
	Ivana Helsingin tuotteita on ollut esillä yhdysvaltalaisissa liikkeissä ympäri maata. Ivana Helsinki tekee yhteistyötä amerikkalaisen DePalma Enterprises pr-toimiston kanssa.
	EU-maat asettivat itselleen vuodeksi 2010 viisi koulutustavoitetta, mutta niiden saavuttamisessa on epäonnistuttu pahasti, käy ilmi EU-komission keskiviikkona julkaisemasta selvityksestä.
	Vanhanen näpäytti: Suomi voi joutua Kreikan tielle (Taloussanomat 18.2.2010)
	Vuodesta 1998 toiminut Ivana Helsinki on sisaruspari Paola ja Pirjo Suhosen ylläpitämä muotitalo, joka valittiin ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä vuoden 2008 Pariisin muotimessujen päänäytökseen.
	Pääministeri Matti Vanhanen varoitti MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa, että Suomi voi helposti joutua vastaavaan kriisiin kuin missä Kreikka parhaillaan on.
	EU-maat päättivät vuonna 2000 lisätä matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan alan tutkintojen määrää, keskiasteen koulutuksen suorittaneiden nuorten määrää sekä aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen.
	– Kreikan tilanne on ennakkovaroitus myös meille. Prosenttiyksikönkin nousu valtion maksamaan korkoon merkitsee sitä, että joudumme leikkaamaan monelta sektorilta, Matti Vanhanen (kesk.) sanoi tänään ohjelmassa MTV3:n mukaan.
	Kreikan pääministeri: Rahoituskriisi on kansallinen hätätila (Kauppalehti 9.12.2009)
	Niin ikään EU-maat päättivät vähentää koulupudokkaiden määrää ja parantaa 15-vuotiaiden nuorten lukutaitoa.
	Kreikka on rahoituskriisissä, joka uhkaa koko maata, myönsi pääministeri George Papandreou dramaattisesti keskiviikkona. Hän vakuutti Ateenassa hallituksen ryhtyvän pikaisiin toimiin luottamuksen palauttamiseksi.
	Viidestä tavoitteesta vain yksi – matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan alan tutkintojen lisääminen 15 prosentilla – on saavutettu.
	– Meidän pitää huolehtia siitä, että usko meidän pitkänajan kestävyyteen säilyy korkeana. Tuo on samalla varoitus meille, että meillekin voi käydä markkinoilla samalla tavalla, ellemme huolehdi pitkänajan kestävyydestä.
	– Joko me teemme selvää velasta, tai velka tekee selvää meistä, George Papandreou sanoi lainaten isäänsä Andreas Papandreouta.Tämä oli Kreikan pääministeri yli vuosikymmen sitten.
	Kolmessa muussa tavoitteessa liike on ollut oikean suuntaista, mutta ei riittävän nopeaa. Lukutaidon suhteen tilanne on mennyt EU:ssa jopa huonompaan suuntaan, sillä lukutaidoiltaan heikkojen 15-vuotiaiden osuus on noussut lähes neljäsosaan.
	Suomi maksaa lainoistaan noin kolmen prosentin korkoa.
	Kreikka puolestaan on maksanut enimmillään seitsemän prosentin korkoa lainoistaan. Uskoa maan maksukykyyn on syönyt Kreikan suuri budjettivaje
	Papandreoun mukaan julkisen talouden umpikuja uhkaa Kreikan itsemääräämisoikeutta ensimmäisen kerran vuoden 1974 jälkeen. Silloin seitsemän vuotta maata hallinnut sotilasjuntta kukistui.
	Vähän koulutettuja työikäisiä aikuisia unionissa on 77 miljoonaa eli lähes kolmannes 25–64-vuotiaista.
	Korkea-asteella jäsenmaiden pitäisi sijoittaa vuosittain 200 miljardia euroa enemmän, jotta EU pääsisi Yhdysvaltojen tasolle.
	Hallitus on Papandreoun mukaan valmis tekemään kaiken tarvittavan Kreikan valtavan budjettialijäämän saamiseksi hallintaan ja maan julkisen talouden vakauttamiseksi.
	KiVa Koulu -hanke voitti Euroopan rikoksentorjuntakilpailun
	Koulutuksesta Suomelle menestyksekäs vientiala 
	(Opetusministeriön tiedote 10.12.2009)
	EU valmis auttamaan Kreikkaa
	(Opetusministeriön tiedote 16.2.2010)
	Koulukiusaamisen vastainen KiVa Koulu –hanke on voittanut Euroopan Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämän rikoksentorjuntakilpailun.
	(9.12.2009 Taloussanomat)
	Koulutuksesta halutaan tulevaisuudessa Suomelle merkittävä vientiala. Haasteina nähdään mm. tuotteistaminen, lainsäädännön kehittäminen ja rahoituskysymykset. Valtiosihteeri Heljä Misukan johtama työryhmä on valmistellut strategiaa suomalaiskoulutuksen kansainväliselle viennille. Strategia luovutettiin opetusministeri Henna Virkkuselle tiistaina.
	Euroopan unionin (EU) talouskomissaari Joaquin Almunia sanoo, että EU on valmis auttamaan Kreikkaa taloutensa tasapainottamisessa.
	Turun yliopistossa opetusministeriön rahoituksella kehitetyn KiVa Koulu -ohjelman piirissä on 300 000 oppilasta suomalaisissa kouluissa. Alustavan arvion mukaan ohjelma on onnistunut tavoitteessaan, kiusaamisen vähentämisessä, kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla.
	Joaquin Almunia ei kuitenkaan tarkemmin määritellyt, millaisiin toimiin EU on valmis.
	Hän antoi Kreikan tilanteesta lausunnon myöhään keskiviikkona.
	Huoli Kreikan taloudesta on pahentunut, kun luottoluokittajat ovat tarkistaneet maan valtionvelan luokituksia. Kreikan luottoluokitus on euroalueen maista heikoin.
	Työryhmä ehdottaa, että suomalaisen koulutusviennin edistämiseksi olisi perustettava vahva yritysklusteri, jota koordinoisi Finpro. Klusterin tehtävänä olisi hakea ja tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, yhdistää suomalaistoimijoita laajemmaksi verkostoksi ja vahvistaa alan liiketaloudellista osaamista Suomessa. Toiminta käynnistettäisiin jo keväällä 2010.
	Vuoden kestäneen KiVa-ohjelman on jo todettu vähentävän koulukiusaamista ja lisäävän kouluturvallisuutta ja -hyvinvointia. Kiusaamista vähentävistä toimista on tarkoitus tehdä koulujen pysyviä toimintatapoja. Hanke toteutetaan Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä.
	Maan budjettialijäämä on 12,7 prosenttia ja lokakuussa nimitetyn uuden hallituksen tavoitteena on saada alijäämä ensi vuonna laskettua 9,1 prosenttiin bruttokansantuotteesta.
	Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa palkitaan vuosittain hankkeita, jotka todistetusti vähentävät rikollisuutta. Hankkeiden tulee kohdistua arkirikollisuuteen ja niiden toiminnan tulee olla yhteisöpohjaista. Kilpailun hankkeilta edellytetään, että ne ovat toistettavissa muualla. Euroopan rikoksetorjuntakilpailun voittaja julkistettiin Tukholmassa 9.12.
	Kansainvälisillä koulutusalan markkinoilla menestyminen edellyttää huolellista tuotteistamista. Suomalaiset alan vientitoimijat tarvitsevat strategian mukaan lisäosaamista ja –rahoitusta tuotteistamiseensa. Vientitoimi-
	Rehn: EU odottaa Kreikalta ratkaisuja
	(Taloussanomat 11.1.2010)
	EU:n uudeksi talouskomissaariksi ehdolla oleva Olli Rehn sanoo Euroopan unionin odottavan Kreikalta vakuuttavaa ohjelmaa maan budjettivajeen kattamiseksi. Rehn on parhaillaan Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan kuultavana.
	joiden tulee myös kantaa itse taloudellista riskiä ja kehittää toimintansa laatua.
	Koulutusviennin käynnistämiseksi tarvitaan lisäksi markkinatuntemuksen lisäämistä, markkinointiosaaminen vahvistamista sekä näkyvyyden lisäämistä kohdemaissa. Valituilla maantieteellisillä alueilla esitetään jo vuoden 2010 aikana tehtäväksi markkinaselvityksiä.
	Työryhmän mukaan myös opettajakoulutuksessa pitäisi lisätä turvallisuuskoulutusta.
	Uunin lisäksi Finlandia-ehdokkaina olivat Turkka Hautalan Salo, Kari Hotakaisen Ihmisen osa, Marko Kilven Kadotetut, Merete Mazzarellan Ei kaipuuta, ei surua ja Tommi Melenderin Ranskalainen ystävä. Finlandia-palkinto on 30 000 euroa.
	Karjalan kieli sai virallisen aseman
	(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2009)
	Hallitus on vahvistanut karjalan kielen aseman Suomen vähemmistökielten joukossa. Karjalan kieli saa samankaltaisen aseman kuin mm. romanin kieli.
	Korkeakoulujen rooli nähdään keskeisenä koulutusviennin edistämisessä. Korkeakoulut ovat maailmanlaajuisesti merkittävimpiä vientitoimijoita ja suurin osa maailman koulutusvientikaupasta muodostuu tutkintoon johtavan koulutuksen myynnistä. Suomessa korkeakoulut ovat alan merkittäviä sisältöosaajia ja omaavat asiantuntemuksen, jota esim. konsulttiyritykset voisivat hyödyntää. Strategiassa korkeakouluja patistetaankin aktiivisesti vientitoimintansa kehittämiseen.
	Antti Hyryn Uuni sai myös Varjo-Finlandian
	(Suomen Silllan Uutisviikko 2/2010)
	Käytännössä aseman virallistaminen tarkoittaa, että kielen elvyttämiseen voi hakea julkista rahoitusta.
	Finlandia-palkitun Antti Hyryn romaani Uuni oli Finlandia-ehdokkaista eniten myyty teos Akateemisen Kirjakaupan myymälöissä viime vuoden loppuun mennessä. Kirja sai siten vuodesta 1984 lähtien jaetun Varjo-Finlandian, jonka saa ehdokkaista eniten myyty kirja.
	Valtioneuvoston päätöksen mukaan karjalan kieleen sovelletaan eurooppalaista vähemmistökieliä ja alueellisia kieliä koskevaa peruskirjaa. Ennen karjalaa vastaavan aseman ovat Suomessa saaneet kolme saamen kieltä, romanikieli, jiddish, tatari, viittomakieli ja vanha venäjä.
	Korkeakoulusäädöstöä olisi kuitenkin kehitettävä siten, että korkeakouluilla olisi mahdollisuus osallistua joustavasti liiketoimintaan sekä kohdentaa varojaan tuotteistamiseen. Työryhmän mielestä korkeakoulujen lukukausimaksut lisäisivät koulutusviennin mahdollisuuksia. Kysymys korkeakoulujen maksullisuudesta esitetään otettavaksi osaksi seuraavan hallitusohjelman valmistelua.
	Uunia myytiin Akateemisen kaupoissa 6 141 kappaletta. Ehdokaskirjoista toiseksi eniten myi Kari Hotakaisen Ihmisen osa, jota myytiin 5 373 kappaletta. Kolmanneksi ostetuin oli Merete Mazzarellan teos Ingen saknad, ingen sorg/Ei kaipuuta, ei surua 1 575 kappaleen myynnillä.
	Karjalan kieltä puhuu arviolta 5 000 suomalaista, ja sitä ymmärtää ainakin 15 000 muuta. Venäjällä karjalaa puhuvia on enemmän. Muiden raja- ja vähemmistöalueiden tapaan karjalaiset ovat perinteisesti kaksi- tai monikielisiä.
	Suosituin kaunokirjallinen esikoisteos oli Leena Parkkisen romaani Sinun jälkeesi, Max. Sitä myytiin Akateemisissa 1 535 kappaletta. Toiseksi tuli Turkka Hautalan teos Salo 395 kappaleen myynnillä.
	EU:n ja Euroopan neuvoston vähemmistösopimukset ovat antaneet karjalalle tilaa kehittyä. Karjalan tasavallassa hyväksyttiin viisi vuotta sitten kielilaki, joka turvaa karjalalle vähemmistökielen aseman.
	Yliopistokirjastojen tietokannat avautuivat kaikille (Suomen Sillan uutisviikko 2/2010)
	Yliopistokirjastojen kokoelmatiedot sisältävä LINDA-tietokanta ja suomalaisia artikkeliviitteitä sisältävä ARTO-tietokanta ovat nyt jokaisen ulottuvilla. Tietokantojen hakukäyttö on ollut vuoden alusta mahdollista kaikilta verkkoon liitetyiltä tietokoneilta.
	Opetusministeriön tuki suomalaiselle elokuvalle kasvaa taas reippaasti
	Karjalan kielen seura on ajanut pitkään kielen aseman virallistamista myös Suomessa. Joensuun yliopistossa on tämän vuoden alusta ollut karjalan kielen professuuri, ja Nurmeksessa aloitti syksyllä toimintansa ensimmäinen karjalankielinen lasten päiväkoti.Professori Pekka Zaikov toivoo, että karjalan kieltä alettaisiin opettaa myös kouluissa seuduilla, missä karjalankielisiä asuu. Myös kirjallisuutta tarvitaan lisää. Uusin tulokas karjalaksi on lokakuussa julkaistu Tove Janssonin Taikurin hattu.
	(Opetusministeriön tiedote 14.1.2010)
	Opetusministeriö on myöntänyt Suomen elokuvasäätiölle yhteensä 22 558 000 euroa elokuvien tuotannon, jakelun, esitystoiminnan ja elokuvakulttuurin edistämiseen. Määrärahat ovat kasvaneet edellisvuodesta 15% eli yli kolme miljoonaa euroa. Avustus myönnetään veikkausvoittovaroista.
	Aiemmin Linda- ja Arto-tietokannat ovat olleet vapaasti käytettävissä vain korkeakouluissa ja yleisissä kirjastoissa, muu käyttö on vaatinut erillisen käyttölisenssin ostamisen.
	Yhteistietokantojen vapaa kansalaiskäyttö sisältyy opetusministeriön Kansalliskirjastolle vuodeksi 2010 myöntämään rahoitukseen. Käytön pysyvästä rahoituksesta neuvotellaan tämän vuoden aikana.
	Opetusministeriö myönsi 18.000.000 euroa kotimaisen elokuva- ja tv-tuotannon tukemiseen sekä käytettäväksi säätiön osuuteen Pohjoismaisen elokuva- ja televisiorahaston maksusta, 2 236 000 euroa elokuvien kotimaiseen ja kansainväliseen jakeluun sekä pohjoismaisen Filmkontakt Nordin Suomen maksuosuuteen, 105 000 euroa lasten- ja nuorten elokuvan esitys- ja levitystoimintaan, 737 000 euroa kotimaisen lasten ja nuorten elokuvatuotannon tukemiseen, 530.000 euroa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien elokuvafestivaalien tukemiseen sekä 950.000 euroa elokuvateattereiden digitalisointiin.
	Antti Hyryn Uuni voitti Finlandia-palkinnon
	(Helsingin Sanomat 2.12.2009)
	Linda on yliopistokirjastojen yhteistietokanta. Se sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, Eduskunnankirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä kirjoista, aikakauslehdistä ja sarjoista, kartoista, visuaalisesta aineistosta, arkistoista ja elektronisesta aineistosta.
	Kirjailija Antti Hyry on voittanut vuoden 2009 Finlandia-palkinnon romaanillaan Uuni. Teos kuvaa neljänsadan sivun verran perinteisen leivinuunin muuraamista pohjoissuomalaisella uudisrakennuksella, ja teos huipentuu – tai ainakin päättyy – pohjoispohjalaisen rieskan paistamiseen ja maistamiseen:
	Arto-tietokantaan on koottu tietoja kotimaisista tieteellisistä artikkeleista. Aineistoa on kattavimmin 1990-luvun alusta, mutta myös vanhempia artikkeleita koskevia viitteitä on runsaasti. Artoon rekisteröidään artikkelit noin 600:sta jatkuvasti ilmestyvästä aikakauslehdestä.
	"Maistoimme kuivaksi paistunutta rieskaa, ihan tuoreena sen ohran makua, ja ritiseväpintaista orsileipää, joka juuri paistettuna maistuu niin kuin tässä olisi kaikki mitä olla voi", Hyry kirjoittaa Uunin loppuriveillä.
	- Nykyisen hallituksen aikana määrärahoissa on saavutettu yli kahdeksan miljoonan euron lisäys. Tuotannon ja jakelun määrärahat ovat kasvaneet euromääräisesti eniten, yli seitsemän miljoonaa euroa. Kasvua on siis 51 %, toteaa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.
	"Kirjan merkitys alkaa pikku hiljaa avautua ja sitä tajuaa lukevansa paljon enemmästä kuin arvasikaan", voittajan kuudesta ehdokkaasta nimennyt Tuula Arkio perusteli valintaansa.
	Kouluihin ehdotetaan kulunvalvontaa ja kameroita (Ilta-sanomat 19.1.2010) 
	Antti Hyry (s. 1931) on viisikymmenluvulla aloittaneista suomenkielisistä modernisteista keskeisimpiä. Hänen esikoisteoksensa novellikokoelma Maantieltä hän lähti ilmestyi 1958 ja samana vuonna myös romaani Kevättä ja syksyä.
	- Hallituskauden aikana on tuotannon ja jakelun sekä elokuvakulttuurin edistämisen lisäksi aloitettu uusi tuki elokuvateattereiden digitalisoimiseksi. Määrärahan tavoitteena on turvata alueellisesti mahdollisimman kattava elokuvateatteriverkosto, jatkaa Wallin.
	Oppilaitoksiin tulisi tarvittaessa asentaa tallentavia kameroita ja kulunvalvontalaitteita turvallisuuden lisäämiseksi. Muun muassa tällaisia ehdotuksia on turvallisuustyöryhmällä, jonka raportti julkistettiin tänään.
	Hyry on ollut kahdesti aikaisemmin Finlandia-ehdokkaana, viimeksi 1999 romaanillaan Aitta, joka sekin kuvasi yksityiskohtaisesti vanhan aittarakennuksen uudelleen pystytystä ja rakentajan mielenliikkeitä työtä tehdessään.
	Turvasuunnitelmien tulisi pohjautua riskiarviointiin, joka tehdään koulukohtaisesti koulun ja viranomaisten yhteistyönä. Lisäksi kouluilla tulisi säännöllisesti harjoitella toimintaa erilaisissa vaaratilanteissa.
	TV1:n Ihmebantu palkittiin vuoden parhaana komediaohjelmana, draamaohjelmien parhaana palkittiin MTV3:n Helppo elämä.
	Wallinin mukaan tavoitteena on, että elokuvasäätiö voi vuonna 2010 tukea 14-17 pitkää näytelmäelokuvaa sekä lisäksi useita dokumentti-, lyhyt, animaatio- sekä tv-draamatuotantoja.
	Parhaan naispääosan Jussin sai Minna Haapkylä roolistaan Jörn Donnerin elokuvassa Kuulustelu.
	Ikisuosittu Pikku Kakkonen sai parhaan lastenohjelman palkinnon, realitysarjassa voitti TV1:n Kylä ilman naisia. Parhaan ajankohtaisohjelman palkinnon vei TV1:n MOT ja keskusteluohjelman TV2:n Mansikkapaikka. Parhaana game showna palkittiin MTV3:n Biisikärpänen.
	Haapkylä kiitti puheessaan miestään, näyttelijä Hannu-Pekka Björkmania.
	Henrika Tandefeltin Porvoo 1809 voitti Tieto-Finlandian (Helsingin Sanomat 26.11.2009)
	Kunnianosoituksena merkittävästä elämäntyöstä myönnettävän Betonijussin sai Lasse Pöysti. Hän aloitti elokuvauransa elokuvasta Suomisen perhe vuonna 1941.
	Nuori historiantutkija Henrika Tandefelt on saanut vuoden 2009 Tieto-Finlandia –palkinnon. Ruotsiksi ja suomeksi julkaistu teos Porvoo 1809. Juhlamenoja ja tanssiaisia kuvaa kahdensadan vuoden takaisia Porvoon maapäiviä monella tasolla, lumenluonnista ja kiireisistä juhlavalmisteluista valtiollisiin ja uskonnollisiin seremonioihin. Ne huipentuivat säätyjen vannomaan uskollisuudenvalaan ja tunnustusaktiin, jossa keisari Aleksanteri I:n katsottiin "nostaneen Suomen kansakuntien joukkoon".
	Duudsonit saavat oman sarjan MTV:lle
	Pöysti sai Kaapelitehtaalla illan kovaäänisimmät aplodit. Hän kiitti kollegojaan vuosikymmenistä, jotka jäisivät "helisemään hänen mielessään".
	(Iltalehti 2.2.2010)
	Rämäpäisistä tempauksistaan tunnetut Duudsonit ovat tehneet yhteistyösopimuksen Yhdysvaltojen Music Televisionin kanssa.
	Suomalaisen elokuva-alan Jussi-palkinto perustettiin vuonna 1944. Palkinnoista päättää elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura.
	Kauppalehden mukaan Duudsonit ovat sopineet tekevänsä MTV:lle 12-osaisen sarjan, jota kuvataan parasta aikaa Kaliforniassa.
	The Dudesons in America -sarjasta tulee yksi MTV:n merkittävimmistä uutuuksista tänä vuonna. Ohjelman tuotantobudjetti on reilut neljä miljoonaa euroa. Kukkaron nyörejään avaa MTV:n lisäksi Duudsoneita Suomessa esittävä Sub-tv.
	Postia pappi Jaakobille palkittiin elokuvafestivaaleilla Yhdysvalloissa
	Voittajan nimesi Sampo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos. Hän kiitti Tandefeltin teoksen elävyyttä ja tapaa jolla se "nostaa eteemme kansainvälisen politiikan teatterin". Wahlroosin mielestä tällä näyttämöllä ei ainoastaan sisällöllä vaan myös muodolla -- asusteilla, seremonioilla ja lavasteilla on suuri ja yhä ajankohtainen merkitys.
	(Good News! from Finland, 17.2.2010)
	Nordisk FilmPostia pappi Jaakobille –elokuvan pääosissa nähdään Kaarina Hazard ja Heikki Nousiainen.
	Ohjelmaa tuottavan Rabbit Filmsin mukaan kyseessä on suurin suomalaisesta sarjasta tehty sopimus.
	Klaus Härön ohjaama ja käsikirjoittama Postia pappi Jaakobille on voittanut parhaan ulkomaisen elokuvan palkinnon Santa Barbaran elokuvafestivaaleilla Kaliforniassa. Elokuva on myös saanut elokuvateatterilevityssopimuksen Yhdysvaltoihin, mikä julkistettiin juuri Berliinin elokuvajuhlilla.
	Suomalainen tv-formaatti myytiin maailmalle
	Muut viisi ehdokasta Tieto-Finlandian saajiksi olivat Roope Hollmenin Juuret Karjalassa, Seppo Laurellin Valo merellä. Suomen majakat 1753–1906, Juha Maasolan Kirves, Antti Parpolan ja Veijo Åbergin Metsävaltio. Metsähallitus ja Suomi 1859–2009 sekä Mikko Ylikankaan Unileipää, kuolonvettä, spiidiä. Huumeet Suomessa 1800–1950. Näistä Wahlroos nosti omiksi suosikeikseen voittajan lisäksi Laurellin ja Ylikankaan teokset.
	(Taloussanomat 4.2.2010)
	Suomalainen tv-formaatti onnellisuudesta on herättänyt kiinnostusta maailmalla. Yleisradion kanavilla syksyllä nähdyn ohjelman optio on nyt ostettu neljään maahan.
	Aikaisemmin elokuva on kerännyt voittoja muun muassa Saksan Mannheim-Heidelbergin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla, Lyypekin pohjoismaisen elokuvan festivaaleilla sekä Kairon elokuvafestivaaleilla Egyptissä. Göteborgin filmifestivaaleilla palkittiin Dani Strömbäckin elokuvaan säveltämä musiikki pohjoismaiden parhaana elokuvamusiikkina.
	Elämä pelissä – onnellisuuden salaisuus –televisio-ohjelman formaatin ovat kehittäneet yhdessä Tarinatalo, Yleisradio ja Kustannus Oy Duodecim.
	Tieto-Finlandia –palkinto on 30 000 euroa. Kirjallisuuden Finlandia-palkinto jaetaan ensi viikon keskiviikkona 2. 12.
	Option ohjelmaan ovat hankkineet FremantleMedian tytäryhtiöt Hollannissa, Ranskassa ja Espanjassa sekä ruotsalainen tuotantoyhtiö Teamwork Television.
	Kotimaassaan elokuva kahmi neljä Jussi-patsasta, muun muassa palkinnon parhaasta ohjauksesta.
	Ennakkosuosikki Postia pappi Jaakobille vei tärkeimmät Jussit
	Ohjelmasarja on jo nähty Suomessa viime syksynä. Ohjelman ideana on, että sarjan alussa päähenkilöt tekevät onnellisuustestin, jonka jälkeen heitä valmennetaan puolen vuoden ajan parantamaan onnellisuuttaan.
	Postia pappi Jaakobille kertoo armahduksen saaneesta elinkautisvangista Leilasta, joka päätyy vanhaan pappilaan pappi Jaakobin avustajaksi. Kaarina Hazardin ja Heikki Nousiaisen tähdittämä elokuva on kerännyt yli 98.000 katsojaa Suomen elokuvateattereissa. Elokuvan ovat tuottaneet Lasse Saarinen ja Rimbo Salomaa Kinotar Oy:stä.
	Ennakkosuosikki Postia pappi Jaakobille voitti parhaan elokuvan, ohjauksen, miespääosan ja musiikin Jussit sunnuntai-iltana Helsingin Kaapelitehtaalla järjestetyssä juhlassa.
	Myös katsojat pystyivät tekemään onnellisuustestin internetissä ja testi tehtiin yli 100.000 kertaa.
	Elokuva oli ehdolla yhdeksässä kategoriassa.
	Onnellisuuteen liittyvä tv-formaatti on jo toinen uutinen suomalaisten televisio-ohjelmien menestyksestä maailmalla tällä viikolla. Alkuviikosta Sub-kanava kertoi, että Duudsonit nähdään tulevaisuudessa Music Televisionilla Yhdysvalloissa.
	Marraskuussa 2009 julkaistu elokuvan DVD on ensimmäinen myyntiDVD, jossa on mukana suomenkielinen kuvailu näkövammaisille.
	"Monesti suomalaisessa elokuvassa tuntuu, että joku osa-alue on onnistunut, mutta ei kokonaisuus", sanoi ohjaaja Klaus Härö tuoreeltaan palkinnon jakamisen jälkeen.
	Madventures vuoden TV-ohjelma
	"Nyt yritettiin katsoa että elokuva toimii kokonaisuutena. Ehkä sen takia palattiin pienimuotoiseen, perusasioihin", arvioi Härö itse pienieleisen elokuvansa menestystä.
	(Iltalehti 10.1.2010)
	Onnellisuustesti www.yle.fi/elamapelissa/onnellisuustesti/onni.htm
	Subin Madventures sai vuoden parhaan ohjelman palkinnon Suomen audiovisuaalisen alan tuottajien järjestämässä kilpailussa. Paras TV-ohjelma valittiin yleisöäänestyksen perusteella.
	Parhaan miespääosan voittanut Heikki Nousiainen on virallisesti eläkkeellä, mutta se taitaa olla suhteellista. Hän näytteli viime vuonna neljässä elokuvassa ja oli ehdolla sekä parhaasta miessivuosasta että miespääosasta.
	Taas lähtee suomalaisviihdettä maailmalle
	(Taloussanomat 9.2.2010)
	Yleisö sai valita myös vuoden parhaan nais- ja miesesiintyjän. Naisesiintyjän palkinto meni Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa ja Big Brotheria juontaneelle Vappu Pimiälle. Miesesiintyjän palkinnon pokkasi Madventuresin Riku Rantala.
	Suomalaisella televisiotuotannolla on ollut alkuvuonna vientiä. Viime viikolla ilmoitettiin kahden suomalaissarjan ulkomaidenvalloituksesta. Nyt television vientituotteiden lista saa jatkoa Hymy Pyllyyn -televisio-ohjelmasta, jonka optio on ostettu viiteen maahan.
	"Pysyy vireessä", Nousiainen naureskeli vaatimattomasti juuri Jussi-palkinnon saatuaan ja kertoi esiintyvänsä vielä teatterilavallakin.
	Aleksi Mäkelän ohjaama Rööperi sai Jussit puvustuksesta ja lavastuksesta, sekä Peter Franzén miessivuosasta, sekä yleisö-Jussin. Hieman yllättäen toiseksi suosituimmaksi nousi yleisöäänestyksessä harrastelijaelokuva Mitä meistä tuli.
	Muissa sarjoissa palkinnosta päätti ammattilaistuomaristo.
	Hide The Smile -nimellä ulkomailla myytävän ohjelman formaatin optio on ostettu Yhdys-
	Dalaras on pitkällä urallaan työskennellyt kaikkien Kreikan merkittävimpien muusikoiden ja tuottajien kanssa sekä jakanut lukuisia esiintymislavoja kansainvälisten huippunimien kuten Bruce Springsteenin ja Jethro Tullin kanssa. Edellisen kerran Dalaras esiintyi Suomessa vuonna 1998.
	valtoihin, Kanadaan, Ranskaan, Libanoniin ja Kiinaan.
	– Ohjelman vahvuuksia ovat yksinkertaisuus, omaperäisyys ja kustannustehokkuus. Se on helposti ymmärrettävissä ja vietävissä eri kulttuureihin, ohjelman kehittäneen tuotantoyhtiö StoryOf...:n toimitusjohtaja Samuli Norhomaa sanoo tiedotteessa.
	Suomalaisten järjestäjien mukaan tarkoituksena on tukea uutta musiikkia, joka ei pääse muuta kautta esille.
	Semifinaaleissa on mukana 56 kappaletta. Tammikuun lopussa karsitaan kaksitoista finalistia. Lopullinen voittaja selviää helmikuun lopussa.
	Kotimaista muotoilua palkittiin Saksassa
	Norhomaan mukaan myös muiden ulkomaisten ostajien kanssa käydään neuvotteluita.
	(Good News! from Finland 20.1.2010)
	www.myspace.com/thesatellitesoflove
	Ohjelmassa näyttelijät yrittävät saada yleisön joukosta valitun katsojan nauramaan. Jos katsoja onnistuu pidättämään naurun, hän voittaa rahaa.
	Helsinkiläinen muotoiluyritys Pentagon Design on voittanut kaksi palkintoa Saksassa järjestetyssä design-kilpailussa.
	www.thebestnewsong.com
	The Five Corners Quintet tekee livelevyn ja lähtee Aasian-kiertueelle
	Pentagon Designin muotoilemat Hackman Rotisser -paistoastiasarja ja Cembrit Shape –seinälevysarja palkittiin Product Design Award -kilpailusarjassa.
	StoryOf…-tuotantoyhtiön luovan johtajan Tuomas Summasen mukaan tuotantoyhtiö on alkanut kehittää ohjelmia myös suoraan kansainvälisille markkinoille.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 4/2010)
	Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin jazzyhtyeisiin kuuluva The Five Corners Quintet lähtee toukokuussa kiertueelle Aasiaan. Jo aiemmin Japanissa suursuosion saavuttanut yhtye vierailee ensi kertaa nyt myös Kiinassa.
	Vuodesta 1953 järjestetyn kilpailun kansainvälinen tuomaristo koostuu muotoilun asiantuntijoista, jotka arvioivat tuotteita muun muassa innovaation, ympäristöystävällisyyden ja käytettävyyden näkökulmasta. Palkitut työt ovat esillä näyttelyssä Hannoverissa.
	Kuunkuiskaajat on Suomen edustaja Oslon euroviisuissa (Ilta-sanomat 30.1.2010)
	Suomea edustaa Oslon euroviisuissa Kuunkuiskaajat. Taakse jäivät superfinaalissa Eläkeläiset ja Nina Lassander Tampereen messukeskuksessa lauantaina.
	Kiertueensa yhteydessä yhtye julkaisee Japanissa uuden livelevyn, joka nauhoitetaan helmikuussa Helsingissä kolmen konsertin sarjassa. 
	Hackman-paistoastiasarja ja Cembrit Shape –seinälevyt ovat mukana iF Product Design Award 2010 -vuosikirjassa, sekä iF Online –näyttelyssä maaliskuusta 2010 alkaen.
	Voittokappale on nimeltään Työlki ellää.
	Konserttisarja järjestetään musiikkiteatteri Kapsäkissä 11.13. helmikuuta. Livelevy julkaistaan Suomessa ja Euroopassa alkusyksyllä.
	Kuunkuiskaajat-yhtyeen muodostavat Susan Aho ja Johanna Virtanen, jotka ovat tuttuja myös Värttinän riveistä.
	Hackman Rotisser -paistoastiasarja lanseerattiin syyskuun alussa. Keväällä 2009 lanseeratussa Cembrit Shape -seinälevysarjassa on 11 erilaista kuitusementistä valmistettua seinälevymallia.
	Muut finalistit olivat Linn, Maria Lund, Heli Kajo, Amadeus, Antti Kleemola, Pentti Hietanen ja Sister Twister.
	Loppukevään Aasian-kiertueensa jälkeen yhtye jää toistaiseksi keikkatauolle.
	The Five Corners Quintetin jäsenet ovat trumpetisti Jukka Eskola, saksofonisti Timo Lassy, pianisti Mikael Jakobson, basisti Antti Lötjönen ja rumpali Teppo Mäkynen. Heistä Lassy, Eskola ja Mäkynen ovat olleet viime vuosina vahvasti esillä myös sooloartisteina, Jakobssonin ja Lötjösen lukeutuessa maamme kysytyimpien yhtyesoittajien kaartiin. Yhtye on saanut runsaasti huomiota, hienoja arvioita ja menestystä eri puolilla maailmaa. Yhtye on julkaissut kaksi cd:tä ja useita EP-levyjä.
	Eurovision laulukilpailut pidetään Oslossa 29. toukokuuta.
	Piiroinen temppuili maukkaan olympiahopean (Helsingin Sanomat 18.2.2010)
	Anna Abreun Vinegar-levytys  nousee brittilistoilla (Suomen Sillan Uutisviikko 45/2009)
	Lumilautailija Peetu Piiroinen otti ensimmäisen mitalin Suomen olympiajoukkueelle, kun hän sai hopeaa lumikourusta.
	Suomen Idols-kisasta pari vuotta sitten listoille nousseen Anna Abreun Vinegar-single on noussut Ison-Britannian alan arvostetun Music Week -lehden julkaisemalla listalla jo suurten nimien ohi.  Vinegar nousi lehden julkaiseman Commercial Pop Club -listan sijalle 21.  Kukaan muu suomalainen naisartisti ei ole aiemmin noussut listalla näin korkealle.
	”Aivan mahtavat fiilikset. En olisi uskonut, että saisin niin hyvät pisteet, vaikka meni se [jälkimmäinen suoritus] paremmin kuin eka”, hän sanoi.
	www.myspace.com/thefivecornersquintet 
	”En nyt tiedä, miten juhlitaan. Pitäisi varmaan lähteä ulos, ja kai meille on jotain järjestetty siksi aikaa, kun olen täällä. Lähden heti 20. päivä Japaniin big air -kisaan.”
	Jorgos Dalaras Suomeen
	(skyl.wikispaces.com) 
	Anna Abreu jätti listalla taakseen mm. Robbie Williamsin, Miley Cyrusin, David Guettan ja Whitney Houstonin.  Sinkku on saanut hyvää palautetta myös maan radiopäälliköiltä sekä nimekkäiltä tiskijukilta.
	Piiroinen osoitti upealla tavalla hermojensa kestävyyttä. Finaalin ensimmäisen laskun jälkeen hän oli vasta neljäntenä mutta nousi kakkoseksi, eikä kolmonen Scott Lago pystynyt enää ohittamaan hyvinkääläistä.
	Kreikan kiistämättä suosituin laulaja Jorgos Dalaras saapuu Suomeen osana The Encore 2010 -kiertuettaan. Dalaras konsertoi Finlandia-talossa Helsingissä sunnuntaina 23. toukokuuta. Juuri 60 vuotta täyttänyt Jorgos Dalaras on Kreikan rakastetuin muusikko, joka tunnetaan kotimaansa ulkopuolella kiihkeänä kreikkalaisen kulttuurin lähettiläänä.
	Sinkun video pyörii lähes kaikilla maan musiikkikanavilla sekä muutamien isojen kanavien musiikkiohjelmissa. Vinegar kiinnostaa etenkin Gaydar-kanavalla, jossa se on nostettu A-listalle.
	Hopeamitalia voi helposti sanoa voitetuksi, sillä Piiroista parempi oli vain ylivoimainen ennakkosuosikki Shaun White, jonka temput todella olivat omaa luokkaansa.
	Dalaras on pitkällä muusikonurallaan tuonut maineikkaista perinteistä lähtevän kreikkalaisen kansanmusiikin nykypäivään, 60-luvulla Dalaras alkoi esittää blues-sävytteistä folkiaan genrelle hyvin epätyypillisissä ympäristöissä kuten hämyisillä klubeilla.
	Vinegar-sinkku julkaistiin Briteissä 23. marraskuuta.
	Hän esitti muun muassa itse kehittämänsä tomahawk-tempun, jota ei löydy kenenkään muun valikoimasta ja joka on nimetty Whiten syömän pihvin mukaan.
	Suomalaisyhtye toisena nettikilpailun semifinaaliin (Helsingin Sanomat 5.1.2010)
	Yhdysvaltalainen White kokosi finaalissa kivikovat pisteet 48,4, josta Piiroinen jäi 3,4 pistettä. Käytännössä kulta oli muiden ulottumattomilla jo ensimmäisen kierroksen jälkeen.
	YK:n hyväntahdon lähettilääksi vuonna 2006 nimitetyn Dalarasin maine alkoi levitä maailmalle 1980-luvulla ja hän on siitä saakka hurmannut maailman suurimmat ja merkittävimmät konserttiareenat karismaattisella äänellään. Dalaras esiintyy kreikaksi, mutta tunteikkaat tulkinnat ja syvältä kumpuava ääni eivät aina kaipaa yhteistä kieltä yleisön kanssa.
	Suomalainen kappale on saanut toiseksi eniten ääniä verkossa järjestettävässä musiikkikilpailussa. The Satellites of Love -yhtyeen kappale Fly Away on päässyt kakkosena semifinaaliin kilpailussa, jossa etsitään maailman parasta uutta pop-kappaletta.
	”Ei olisi ollut mitään saumaa voittaa sitä. Se vetää vain niin isosti”, Piiroinen sanoi. ”Ei näinä päivinä kukaan voi sitä voittaa.”
	Kärkipaikkaa äänestyksessä pitää Jamaika. Japani on kolmantena Suomen jälkeen.
	Kilpailun toiseksi lyhin lautailija Piiroinen, 165 senttiä, antaa itsestään ujon vaikutelman. Hopeamitalin ratkeamisen jälkeen hän 
	The Best New Song in the World -kilpailu ratkeaa yleisön äänien perusteella. Äänestys on maksullista, ja palkinnon suuruus riippuu äänestäjien määrästä. Tällä hetkellä kilpailussa on annettu noin 1 500 ääntä.
	Leo-Pekka Tähti voitti Maailmankisojen kultamitalin 
	juhli hillitysti – mikä sekin on melkein liikaa sanottu – mutta sentään leveän hymyn kera.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2009)
	Kuudenneksi sijoittunut Markku Koski kertoi, että Piiroinen ei vaikuta räiskyvämmältä edes lautailijoiden kesken.
	Illan komeimman osuman teki Michelle Karvinen, jonka näyttävä soolo vei Suomen uudestaan maalin johtoon toisen erän loppupuolella. Ruotsi kuitenkin nousi Danijela Rundqvistin ylivoimamaalilla tasoihin päätöserässä.
	Loistavan kauden huipennukseksi Leo-Pekka Tähti voitti päämatkansa 100 metriä myös kauden tärkeimmässä kilpailussaan selkäydinvammaisten ja amputoitujen urheilijoiden Maailmankisoissa Bengalurussa Intiassa.
	”Tuolla ylhäällä [lumikourun alussa] se ei luota yhtään itseensä. Kyselee, että pitäisikö sen tehdä se tai tämä temppu, ja sanoo, että ei se taida viitsiä. Sitten se vain menee ja tekee kaiken tuolla tavalla mitä nähtiin”, Koski ihmetteli.
	Porin Tarmoa edustavan Tähden voittosarja kuluneen vuoden kilpailuissa on ollut niin puhdas, että samaan ei ole kansainvälisellä huipputasolla pystynyt kukaan muu suomalaisurheilija missään urheilulajissa.
	Mitali oli Suomen naiskiekkoilijoille kautta aikojen toinen olympiapronssi. Ensimmäinen tuli vuonna 1998.
	Ratkaisumaali käynnisti villit voitonjuhlat. Niihin osallistui myös katsomossa pelipaita yllään Suomen lippua heiluttanut presidentti Tarja Halonen.
	Suomen viestinaiset juhlivat pronssia
	(Helsingin Sanomat 25.2.2010) 
	Luokassa 54 kilpaileva Tähti kelasi alkuerien nopeimmalla ajalla 100 metrin finaaliin ja oli finaalissa ylivoimainen. Hänen voittoaikansa oli 14,03. Tuulen voimakkuudeksi mitattiin 1,1 metriä sekunnissa. Toiseksi sijoittunut kiinalainen Zong Kai hävisi Tähdelle 0,43 sekuntia.  Pronssia voitti Arabiemiirikuntien Mohammed Lahdani ajalla 14,50.
	Suomi sai viimein Vancouverin kisojen ensimmäisen hiihtomitalinsa, kun naiset saivat viestistä (4 x 5 km) tuliaisiksi pronssimitalin.
	”Tiesimme, että voitamme pronssia. Voittoa lähdimme hakemaan ja tehtiin töitä sen eteen, että ennen rankkareita voittaisimme”, Saara Tuominen kuvaili.
	Suomen kirin täydensi ankkuriosuudella Aino-Kaisa Saarinen, joka tuli maaliin kolmantena 30,4 sekuntia voittaneen Norjan takana.
	"Ihan sama, kuka teki maalin, kunhan joku teki. Joukkueena mennään ja voitetaan, mutta upealtahan se tuntuu”, voitto-osuman pienellä tuurillakin tehnyt Karoliina Rantamäki sanoi.
	Bengalurun Maailmankisoissa kilpaillaan 11 urheilumuodossa. Maailmankisojen järjestäjänä toimii Kansainvälinen selkäydinvammaisten ja amputoitujen urheiluliitto IWASF. Yleisurheilukilpailut kestävät kuusi päivää.
	Aiemmin perille ehtivät ylivoimaiseen voittoon hiihtäneen Norjan Marit Björgen ja ankkuriosuudella Saarisen tuntumasta irrottautunut Saksan Claudia Nystad.
	Leijonille upea taistelupronssi
	Olympiamitali oli naisten viestihiihdossa Suomen ensimmäinen 22 vuoteen.
	(Helsingin Sanomat 28.2.2010)
	Suomalaislupaus teki sopimuksen Williamsin kanssa (Iltalehti 29.1.2010)
	Edellinen tuli niin ikään Kanadasta, kun Calgarystä tuli pronssia.
	Suomen jääkiekkomaajoukkue voitti Vancouverin olympialaisten pronssiottelussa Slovakian maalein 5–3. Leijonien arvokas mitali tuli hankalien vaiheiden jälkeen, sillä Slovakia johti vielä kolmannen erän alussa 3–1.
	Vielä avausosuudella Suomi jäi kauas kärjestä. Pirjo Murasen hiihto ei kulkenut, ja hän jäi 12:nneksi ja peräti 45,3 sekunnin päähän kärjestä, kun Virpi Kuitunen lähti matkaan.
	Huippulupaus Valtteri Bottas on tehnyt sopimuksen Williamsin F1-tallin kanssa.
	Lehden mukaan 20-vuotias Bottas työskentelee ensi kaudella tallin testikuljettajana. Viime kaudella Bottas päristeli F3-sarjassa, jossa hänet valittiin vuoden tulokkaaksi. Hän aikoo ensi kaudellakin jatkaa sarjassa.
	Suomen maalit tekivät Sami Salo, Niklas Hagman, kahdesti osunut Olli Jokinen sekä loppulukemat tyhjiin sinetöinyt Valtteri Filppula.
	”Tuli happiongelmaa. Keuhkoissa ei happi kulkenut, ja silloin ei lihaksetkaan toimi. Sukset toimi kyllä”, Muranen sanoi.
	Kuitusen osuuden jälkeen ero kärkeen oli 42,5 sekuntia, mutta todellisuudessa Kuitunen kiri muita paljon enemmän. Suuri ero kärkeen johtui siitä, että Puolan kakkososuudella hiihti Justyna Kowalczyk, joka nosti joukkueensa kärkeen perinteisten osuuksien jälkeen.
	- Tämä on tärkeä askel urallani, mutta nyt työ huipulle pääsemiseksi vasta alkaa, Bottas tunnelmoi tallin tiedotteessa.
	Aino-Kaisa Saarinen valittiin vuoden urheilijaksi (Iltalehti 11.1.2010)
	Bottasin managerina toimii kaksinkertainen F1-sarjan maailmanmestari Mika Häkkinen.
	Aino-Kaisa Saarinen valittiin Urheilugaalassa vuoden urheilijaksi 2009. 
	Williamsin kilpakuljettajina ajavat ensi kaudella brassikonkari Rubens Barrichello ja saksalaisdebytantti Nico Hülkenberg.
	Saarisen meriittilistan kärjessä on tietysti perinteisen kympin hiihdon maailmanmestaruus Liberecin lumilta.
	Kuitusen jälkeen hiihtänyt Riitta-Liisa Roponen hiihti ensimmäisellä vapaan osuudella Suomen lopullisesti kiinni mitalitaisteluun. Hänen osuutensa jälkeen Suomi oli kolmantena ja taisteli tiukasti Saksan ja Ruotsin kanssa samassa ryhmässä.
	Näitä tilastoja inhotaan NHL:ssä suomalaisten takia (Iltalehti 13.12.2009)
	Hän voitti kisoissa maailmanmestaruuden myös Virpi Kuitusen kanssa parisprintissä ja naisten viestijoukkueen jäsenenä.
	Mistä noita huippumaalivahteja oikein tulee?
	2 x 7,5 kilometrin yhdistelmähiihdosta tuli vielä pronssia.
	”Oli aika hyvä suoritus. Jos arvosanoja annetaan, niin varmasti aika lähellä kymppiä”, Roponen sanoi hiihdostaan.
	Pohjois-Amerikassa ollaan taas kerran ihmeissään suomalaisen maalivahtituotannon kanssa. Vaikka Suomi on harrastajamäärissä mitattuna pieni jääkiekkomaa, maailman huipulla pelaa monta suomalaistorjujaa.
	Viestijoukkue valittiin Urheilugaalassa myös vuoden joukkueeksi.
	Italia ja Norja olivat pitkään johdossa kaksin, mutta ankkuriosuudella Björgen irrottautui Italian Sabina Valbusasta. Valbusan meno hyytyi lopulta niin, että hänet kirivät kiinni myös Suomi ja Saksa.
	Aino-Kaisa Saarinen oli myös vuoden naisurheilija ja vastasi vuoden sykähdyttävimmästä urheiluteosta.
	NHL:n maalivahtitilastot aiheuttavat NHL-ympyröissä jopa pientä närää. Calgary Flamesin Miikka Kiprusoff, Boston Bruinsin Tuukka Rask ja Tampa Bay Lightningin Antero Niittymäki komeilevat kaikki korkealla eri tilastoissa. Lisäksi Minnesota Wildin Niklas Bäckström, Nashville Predatorsin Pekka Rinne ja Chicago Blackhawksin Antti Niemi ovat pelanneet erinomaisesti.
	- Kaikki vaan onnistui viime vuonna niin hienosti. Itseluottamus oli huipussaan, sanoi Saarinen Ylen haastattelussa Urheilugaalan lavalla.
	Suomelle oli tarjolla myös hopeamitali, mutta Saksan Nystadin irtiotto onnistui.
	- Oli helppo tehdä huippusuorituksia.
	Naisleijonat riemuissaan olympiapronssista
	Kyyneliä koko haastattelun ajan pidätellyt Aino-Kaisa repesi nyyhkyttämään, kun häneltä kysyttiin alkaneen olympiavuoden menestyksestä.
	(Helsingin Sanomat 25.2.2010)
	Naisten jääkiekkojoukkue otti Vancouverissa päivän toisen suomalaismitalin.
	Maalivahtien torjuntaprosenteissa Suomella on kolme maalivahtia viiden parhaan joukossa: Rask on kakkosena (93,2%), Niittymäki neljäntenä (93,1) ja Kiprusoff viidentenä (92,9). Ykkösenä on Buffalo Sabresin Ryan Miller (93,9%).
	- Mitalit ovat olympialaisissa tiukassa, mutta niitä sieltä lähetään hakemaan, hän sai soperrettua
	Suomi voitti pronssiottelussa jatkoajalla Ruotsin 3–2 miltei 19.000 katsojan edessä. Suomen ratkaisija oli jatkoajalla Karoliina Rantamäki, jonka maali päätti ottelun ajassa 62.33.
	Vuoden urheilija valittiin Urheilutoimittajien liiton jäsenten välisellä äänestyksellä.
	Päästettyjen maalien keskiarvossa Rask on kolmantena (1,97 maalia per ottelu), Niitty-
	Äänestyksessä toiseksi sijoittui taitoluistelija Laura Lepistö ja kolmanneksi alppihiihtäjä Tanja Poutiainen.
	Suomi hallitsi ottelua, mutta varsinaisella peliajalla Ruotsi roikkui pelissä tiukasti mukana ylivoimamaaliensa avulla. Heidi Pelttari vei Suomen 1–0-johtoon, kun toista erää oli pelattu vajaat neljä ja puoli minuuttia. Ruotsin Maria Rooth kuitenkin tasoitti ajassa 12.24.
	mäki viidentenä (2,14) ja Kiprusoff kuudentena (2,15).
	Markku Kasteelle William Feinberg -palkinto
	”Maali olisi ollut kiva tehdä tänäänkin. Lopussa kiekko kävi ylärimassa ja aiemminkin oli lähellä.”
	Nollapeleissä Kiprusoff (3) on koko liigassa kolmantena ja voittojen määrässä (17) kuudentena. Bäckström ja Rinne ovat torjuneet joukkueilleen 13 voittoa.
	(MediUutiset 25.2.2010)
	Helsingin yliopiston ja Hyksin emeritusprofessori Markku Kaste sai William Feinberg –tunnustuspalkinnon, joka myönnetään poikkeuksellisista ansioista aivohalvauksen kliinisessä tutkimuksessa ja hoidon kehittämisessä.
	Selänne mursi leukansa NHL-ottelussa tammikuun puolivälissä ja pelaa yhä koko kasvot peittävän visiirin kanssa. Vaihtopenkillä hän riisui erikoiskypäränsä toistuvasti.
	Teemulle huima meriitti USA:ssa
	(Iltalehti 11.12.2009)
	”Siinä on sisällä juttu, joka painaa päätäni niin, ettei veri kierrä kunnolla. Se pitää ottaa pois päästä aina kun mahdollista.”
	Orange County Register -lehti on valinnut vuosikymmenen kovimmat urheilupersoonat eteläisessä Kaliforniassa.
	Palkinnon myöntää American Stroke Association.
	Professori Kaste vastaanotti palkintonsa kansainvälisessä aivohalvauskonferenssissa Yhdysvalloissa keskiviikkona 24.2.2010.
	Kovalaisen Lotus-sopimus varmistui
	Anaheim Ducksin suomalaistähti Teemu Selänne ylsi listalla kahdeksanneksi, eikä hänen edelleen noussut kuin kolme urheilijaa. Nämä olivat listan ykkönen Tiger Woods (golf), kakkonen Kobe Bryant (koripallo) ja seiska Aaron Peirsol (uinti).
	(Iltalehti 14.12.2009)
	Palkinnon perusteluissa todetaan, että Kaste on kansainvälisesti merkittävä neurologi ja kliininen tutkija sekä lisäksi suurenmoinen opettaja. Tieteellisten julkaisujensa perusteella hän kuuluu kymmenen maailman johtavan aivohalvausten tutkijan joukkoon. Kaste tunnetaan aivohalvausten liuotushoidon pioneerina ja aivohalvausyksiköiden (stroke unit) kehittäjänä. Hän on myös ollut näkyvästi mukana kehittämässä alan tutkijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.
	Heikki Kovalaisen F1-sopimus Lotus-tallin kanssa on varmistunut.
	Talli vahvisti asian tiedotustilaisuudessa Malesiassa. Lotuksen toinen kuljettaja on italialainen Jarno Trulli.
	OCR piti valintakriteerinä sitä, että urheilupersoona on syntynyt tai luonut uraa Los Angelesin tai Orange Countyn alueella.
	Lotus-pomo Tony Fernandesin mukaan sekä Kovalainen että Trulli allekirjoittivat kolmevuotiset sopimukset.
	Selänteen meriitti on kova, sillä jääkiekkoilu ei ole Kaliforniassa mikään valtalaji. Lisäksi alueella on vuosikymmenen aikana vaikuttanut suuri joukko maailmanluokan urheilijoita, jotka nyt jäivät Selänteen taakse.
	Lotuksen testikuljettajaksi pestattiin malesialainen Fairuz Fauzy.
	Heikki Kovalainen on innoissaan paluun kuninkuusluokkaan tekevän Lotus-tallin kanssa solmitusta monivuotisesta sopimuksesta, uutisoi MTV3 verkkosivuillaan.
	The Feinberg Award on nimetty tunnetun amerikkalaisen aivohalvausten tutkijan William Feinbergin mukaan (1952 ? 1997). Palkintoa rahoittaa Boehring Ingelheim –lääkeyhtiö.
	OCR muistuttaa, että Selänne on Anaheim Ducksin suosituin pelaaja, joka antaa kasvot koko organisaatiolle. NHL:ssä Selänteellä on menossa 19:s kausi, ja niistä hän on pelannut 11 Anaheimissa.
	- Kyllä se on hyvä sopimus, muitakin tarjouksia saanut Kovalainen kommentoi MTV3:lle Malesian Kuala Lumpurista.
	Selänteellä oli tärkeä rooli keväällä 2007, kun Ducks voitti historiansa ensimmäisen Stanley Cupin.
	Suomalaistutkijat löysivät keinon vähentää hopean myrkyllisyyttä
	Kovalaisella on vahva luottamus Lotus-tiimin ammattitaitoon.
	(MediUutiset 25.2.2010)
	- Alku tulee olemaan vaikeaa, mutta ajan kanssa tulosta varmasti syntyy.
	39-vuotias Selänne on kautta aikain paras Ducksin pelaaja tehopisteissä, maaleissa, syötöissä, voittomaaleissa ja jatkoaikamaaleissa. Hän on myös pelannut enemmän otteluita Ducksin paidassa kuin kukaan muu pelaaja.
	Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet ratkaisun laajasti antimikrobisena aineena käytetyn hopean myrkyllisyyden vähentämiseen.
	Lotus vetäytyi F1-sarjasta 1994, mutta palaa malesialaisten tukijoiden avulla formula ykkösiin ensi kaudeksi.
	Kovalainen, 28, on ajanut kolmen vuoden aikana Renaultilla ja McLarenilla 52 F1-kilpailua. Hän on voittanut yhden kisan, Unkarin gp:n vuonna 2008.
	Tutkija valmistivat uusia polymeereillä stabiloituja hopeananopartikkeleita. He arvioivat, että hopea-altistusta voidaan vähentää, kun nanopartikkelit sidotaan kemiallisesti polymeereihin.
	Selänne säästi ennätyspisteen perheelleen
	(Helsingin Sanomat 20.2.2010)
	Kovalainen joutui jättämään McLarenin, kun talli palkkasi Lewis Hamiltonin tallitoveriksi puolustavan maailmanmestarin Jenson Buttonin.
	Teemu Selänne vitsaili Saksa-ottelun jälkeen, että ei viitsinyt tehdä ratkaisevaa ennätyspistettä vielä avausottelussa Valko-Venäjää vastaan.
	Tulos on merkittävä, sillä hopean antimikrobisia ominaisuuksia käytetään tekstiileissä, lattiapinnoitteissa ja maaleissa, vaikka hopeananohiukkasten terveysvaikutuksia ei täysin tunneta.
	Trulli, 35, ajoi viime kaudella Toyotalla. Toyota jätti F1-sarjan viime kauden jälkeen.
	”Yritin saada sen jo edellisessä ottelussa, mutta sitten ajattelin, että perhe on tulossa katsomaan tätä peliä, joten säästin sen heitä varten”, hän sanoi.
	Hopea on tunnettu antimikrobisena aineena pitkään, ja sen kaupallisia sovellutuksia on paljon. Marketeista löytyy paljon tuotteita, joihin on lisätty hopeaa tai hopeananopartikkeleita.
	Tommi Pulli teki suomalaista pikaluisteluhistoriaa (Suomen Sillan Uutisviikko 4/2010)
	Selänne sai 5–0-voittoon päättyneessä Saksa-ottelussa toisen syöttöpisteen Kimmo Timosen 3–0-maaliin. Hän nousi sillä yksinään olympialaisten kaikkien aikojen pistepörssin kärkeen.
	Tommi Pulli on tehnyt suomalaisen pikaluistelun historiaa Collalbossa Italiassa. Pulli, 17, saavutti ensimmäisenä suomalaisena palkintopallisijan nuorten maailmancupissa.
	Tällaisia ovat antimikrobiset tekstiilit, säilytysastiat, suihkuverhot, pöytälevyt, lattiapinnoitteet, maalit ja liimat. Tarjolla on myös sisäisesti käytettävää kolloidista hopeavettä ja ulkoisesti käytettäviä hopeapitoisia voiteita ja deodorantteja.
	Pulli oli 500 metrillä toinen ennätysajallaan 37,11. Puolalaiselle voittajalle Artur Nogalille hän hävisi reilut seitsemän kymmenystä.
	Selänne, 39, on pelannut viisissä olympialaisissa yhteensä 27 ottelua ja tehtaillut vaikuttavat pisteet 20+17=37.
	Harri Levo luisteli ennätyksellään 38,56 sijalle 24. Pulli luisteli ennätyksensä myös 1 500 metrillä ajalla 1.53,60 sijoittuen kahdeksanneksi.
	”En ole mikään ennätys- tai pistejätkä, mutta kun katsoo joskus uraa taaksepäin, tämä tuntuu varmasti hienolta”, hän sanoi.
	Yhdysvalloissa on herännyt hiljattain keskustelua uusista hopeananopartikkeleita sisältävistä hyönteismyrkyistä, joille haetaan rekisteröintilupaa.
	Suomen kapteeni Saku Koivu haki ennätyskiekon talteen ketjukaveriaan varten.
	Naisten sarjassa Saana Hyttinen oli kymmenes ajalla 41,71 ja Elina Risku 14:s ajalla 42,29. Hyttinen oli 1 500 metrillä 18:s ajalla 2.12.81.
	Viimeisimmissä tutkimuksissa nanohiukkasten on osoitettu tunkeutuvan myös nisäkkäiden soluihin ja vaurioittavan perimää. On jopa viitteitä siitä, että hopeananopartikkelit kulkeutuisivat aktiivisesti soluihin endosytoosin avulla.
	”Luulen, että annan sen Suomen jääkiekkomuseolle”, Selänne sanoi.
	Kun Selännettä pyydettiin muistelemaan makeimpia olympiapisteitään, hän loikkasi mielessään heti 12 vuoden taa.
	”Naganossa oli aika hienoa voittaa Ruotsi, mutta ei nyt muita tule heti mieleen”, hän sanoi viitaten puolivälierään, jossa kaatoi länsinaapurin kahdella maalillaan.
	Hopeananohiukkasten on myös osoitettu kulkeutuvan huokosten ja rauhasten kautta 
	VTT kehitti kuva-analyysin Alzheimer-diagnoosiin (MediUutiset 16.2.2010)
	ihon läpi. Jos ihossa on vaurioita, edistävät ne hopeahiukkasten läpäisyä ihon läpi.
	Syöpäsolut kasvavat ja leviävät hyödyntämällä viereisten kudosten veri- ja imusuonia. Syöpäsolut kiihdyttävät verisuonien kasvua syöpäpesäkkeisiin erittämällä VEGF-kasvutekijöitä ympäristöönsä. Verisuonien kasvun estäminen onkin syöpäterapian uusia tavoitteita.
	VTT on kehittänyt magneettikuvien automaattiseen analysointiin perustuvan menetelmän, jonka avulla Alzheimerin taudin toteaminen on mahdollista muutamissa minuuteissa.
	Sikainfluenssarokotteesta ei ole tullut yllättäviä haittavaikutuksia 
	(MediUutiset 17.12.2009)
	Sikainfluenssarokotteen haittavaikutusseuranta ei ole tuonut esille rokotteen turvallisuutta kyseenalaistavia tietoja, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotteesta.
	Analysoinnin tarkkuus on verrattavissa asiantuntijoiden käsin tekemiin mittauksiin, joita pidetään toistaiseksi luotettavimpana menetelmänä. Menetelmä sopii Alzheimerin taudin varhaiseen diagnostiikkaan.
	VEGF-kasvutekijät ja niiden viestejä välittävät reseptorit ovat keskeisiä lääkesuunnittelun kohteita. Nyt julkaistun tutkimuksen kohteena ollut VEGF-reseptori (VEGFR-2) on näistä tärkein. Suomalainen tutkimusryhmä löysi VEGF-C -kasvutekijän vuonna 1996 ja osoitti sen vaikuttavan imusuonien kasvuun, syöpäsolujen leviämiseen ja hiljattain saatujen tulosten mukaan myös syöpäpesäkkeiden verisuoniston kasvuun.
	THL on saanut 314 ilmoitusta sikainfluenssarokotuksen epäillyistä haittavaikutuksista.
	Alzheimerin taudin toteaminen edellyttää, että potilaalla on muistioireiden lisäksi jokin toinenkin tautiin viittaava oire tai merkki. Tällainen voi olla esimerkiksi aivojen magneettikuvissa näkyvä aivojen surkastuminen eli atrofia. Hippokampus on ensimmäisiä alueita, joissa atrofia on havaittavissa. VTT:n kehittämä menetelmä laskee aivojen hippokampuksen tilavuuden.
	Tavallisimpia haittaa aiheuttaneita oireita olivat pistosalueen paikallisreaktio, kuumeen nousu ja huonovointisuus. Myös useita allergistyyppisiä reaktioita kuten nokkosihottumia tai suun ja nielun alueen tuntemuksia sekä hengitystieoireita on raportoitu.Tähän mennessä kaksikymmentä sairastapausta on luokiteltu vakaviksi yli yön kestäneen sairaalaseurannan vuoksi. Tähän mennessä on jaettu 1.716.000 rokoteannosta.
	Tänään arvovaltaisessa Yhdysvaltain tiedeakatemian lehdessä (PNAS) julkaistavan suomalais-sveitsiläisen yhteistyön tulokset helpottavat verisuonikasvun estäjien atomimittakaavan tarkkaa suunnittelua ja antavat tärkeää uutta tietoa VEGF-kasvutekijöiden ja niiden reseptorien toiminnasta.
	Nykyisin magneettikuvien hyödyntäminen Alzheimerin taudin määrittelyssä perustuu pitkälti kuvien silmämääräiseen arviointiin. Kuvien objektiiviselle mittaukselle on tarvetta, koska silmämääräisten arvioiden toistettavuus ei aina ole hyvä.
	Suurimmalla osalla heistä oli allergiaoireita kuten hengenahdistusta, erilaisia iho-oireita tai yleisoireita. Sairastuneista kolmella oli äkillistä hoitoa vaativa allerginen reaktio eli anafylaksia. Näillä henkilöillä oli lisäksi muu allergia tai astma, mutta ei kananmuna-allergiaa.
	Tutkimustyössä käytettiin kymmenien miljoonien eurojen sveitsiläistä laiteinvestointia, niin sanottua Swiss Light Source –synkrotronia, ja tutkimus sai tukea muun muassa Euroopan Unionilta.
	Automaattisia menetelmiä esimerkiksi hippokampuksen tilavuuden laskemiseen on kehitetty aiemminkin, mutta ne eivät ole olleet tarpeeksi tarkkoja ja nopeita arkipäivän hoitotyöhön.
	Myös  yksi 13 vuorokauden kuluttua rokotuksesta tapahtunut kuolema on raportoitu, mutta rokotuksen ei katsota aiheuttaneen kuolemaa.
	Ydinvoimala naapurissa ei lisää syöpäriskiä
	(Suomi.fi 12.1.2010)
	Tulokset uuden menetelmän toimivuudesta on julkaistu Neuroimage-lehdessä.
	Säteilyturvakeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan lapset eivät Suomessa sairastu leukemiaan ydinvoimalaitosten lähiympäristössä sen useammin kuin muuallakaan maassa. Myöskään syövän esiintymisellä ylipäätään ei ole yhteyttä siihen, kuinka lähellä ydinvoimalaitosta ihmiset asuvat, STUK tiedottaa.
	Menetelmän kehitystyössä ovat olleet VTT:n lisäksi GE Healthcare Uppsalasta, Imperial College London, Itä-Suomen yliopisto ja kööpenhaminalainen Rigshospitalet.
	Raskaana olevat ovat saaneet yleisoireita, jotka eivät ole vaikuttaneet raskauden kulkuun. Neljä ilmoitettua alkuraskauden keskenmenoa on ajallisesti liittynyt rokotuksiin. Lisäksi yksi 23. viikolla oleva raskaus päättyi neljä vuorokautta äidin rokotuksen jälkeen ennenaikaiseen synnytykseen ja vastasyntynyt menehtyi pian synnytyksen jälkeen.
	Menetelmä on tällä hetkellä testausvaiheessa sen toimintavarmuuden takaamiseksi.
	Uusi menetelmä on osa kehitteillä olevaa Alzheimerin taudin määrittämisen avuksi suunniteltua järjestelmää. Sitä kehitetään EU:n PredictAD-tutkimushankkeessa. Järjestelmä valmistuu vuoden 2011 aikana. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, jotka ovat riittävän tarkkoja, toimintavarmoja ja nopeita hoitotyöhön ja jotka eivät vaadi kalliita laitehankintoja.
	Tieteellisessä julkaisusarjassa Cancer Causes and Control ilmestyneessä tutkimuksessa selvitettiin leukemian ja muiden syöpien ilmaantuvuutta suomalaisten ydinvoimaloiden ympäristössä alle 15-vuotiailla lapsilla sekä nuorilla ja aikuisilla. Tutkimus kattoi ne kunnat, jotka ovat ainakin osin alle 15 kilometrin etäisyydellä ydinvoimalaitoksesta.
	THL:n mukaan noin 10 000 raskautta keskeytyy Suomessa spontaanisti joka vuosi. Keskimäärin 3 raskaana olevaa 1000 odottajaa kohti saa keskenmenon viikon kuluessa sikainfluenssarokotuksesta ajallisen yhteensattuman vuoksi.
	Influenssaan tautina sekä aikaisempiin influenssarokotuksiin on ajoittain yhdistetty erilaisia tulehduksellisia hermo-oireita. Kahden viikon kuluessa sikainfluenssarokotuksesta ilmenneistä hermo-oireista on raportoitu yksi Guillain-Barrén syndrooman oirekuvan uusiminen, neljä kasvohermohalvausta ja kolme mahdollista kuulohermosta johtuvaa toispuoleista kuulon alenemaa. Näiden oireiden ilmaantuvuus ei poikkea niiden normaalista ilmaantuvuudesta väestössä.
	Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristössä tällaisia kuntia olivat Loviisa, Ruotsinpyhtää, Pernaja ja Pyhtää. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristöstä tutkimuksessa olivat mukana Eurajoki, Luvia ja Rauma. Kunnissa asuu noin 50000 aikuista ja yli 1000 lasta. Suomen ydinvoimalaitosten koko 30-vuotisen toiminnan aikana niiden ympäristössä oli havaittu 16 lasten leukemiatapausta vuoden 2004 loppuun mennessä. Maan keskiarvon perusteella alueen odotettu tapausmäärä on 15,9.
	Suomessa noin 120 000 henkilöä kärsii etenevän muistisairauden oireista. Ennusteiden mukaan muistipotilaiden määrä tulee lisääntymään väestön ikääntymisen myötä ainakin vuoteen 2030 saakka.
	Uutta tietoa syövän kasvutekijöistä
	(MediUutiset 19.1.2010)
	VEGF-C kasvutekijän ja VEGFR2 reseptorin muodostaman kompleksin kiderakenne. Kasvutekijän valkuaisketjut on esitetty keltaisella ja vihreällä, reseptori siniharmaalla. Violetit osat ovat sokerirakenteita.
	THL:n mukaan sikainfluenssaepidemian huippu on ohi. Tartuntoja on kuitenkin odotettavissa kevääseen saakka. Toinen epidemia-aalto on todennäköinen kevään kuluessa, jos rokotuskattavuus jää alhaiseksi. THL suosittelee edelleen sikainfluenssarokotuksen ottamista.
	Helsingin yliopiston tutkijat Suomessa ja Paul Scherrer instituutin (PSI) tutkijat Sveitsissä ovat ratkaisseet VEGF (vascular endothelial growth factor) -reseptorin ja siihen sitoutuneen kasvutekijän (VEGF-C) kiderakenteen. Näiden molekyylien kiderakenteen selvittäminen helpottaa uusien syöpälääkkeiden kehittämistä. Näillä lääkkeillä estetään syöpäkasvainta ruokkivien verisuonien ja syöpäsolujen leviämisreitteinä toimivien imusuonien syntyminen syöpäkasvaimeen ja sitä ympäröivään kudokseen.
	Vieraile virtuaalisesti maailmanperintökohteissa (ItViikko 6.12.2009)
	Yli 24-vuotiaiden perusterveiden rokotukset alkavat ensi vuoden puolella.
	Google on tuonut virtuaaliseen tarkasteluun joukon maailmanperintökohteita yhdessä Unescon kanssa. Street View'n kautta pääsee katselemaan muun muassa Stonehengeä tai tuhoutunutta Pompeijin kaupunkia.
	Rokotteet tulevat Suomeen 250 000–300 000 annoksen viikkoerissä. Kaikki 5,3 miljoonaa rokoteannosta ovat saapuneet maahan maaliskuuhun 2010 mennessä.
	Palkintoraati piti Techilan ratkaisua sopivana Innosuomen tämän vuoden teemaan materiaali- ja energiatehokkuus.
	Speedhero on mobiilisovellus, joka muuttaa matkapuhelimen ja nyt myös PC:n nopeustutkaksi. Speedhero on kehitetty pelivälineen nopeuden mittaamiseen useissa pallopeleissä, kuten jalkapallossa, tenniksessä, lentopallossa, jääkiekossa, golfissa ym. Speedheron avulla voi mitata laukaisunopeutensa, kehittää sitä, haastaa kaverit ja jakaa tulokset Facebookissa tai Speedhero.com-verkkoyhteisössä.
	Virtuaalikierroksen voi tehdä  aluksi 19:ssä kohteessa Tšekissä, Ranskassa, Italiassa, Hollannissa, Espanjassa ja Britanniassa, Google kertoo.
	Raadin mukaan Techilan kilpailuehdotuksen avulla "saadaan aikaan suuria säästöjä palvelimien energiankulutuksessa ja etenkin palvelimien vaatiman jäähdytysenergian kulutuksessa".
	Kuvattujen maailmanperintökohteiden joukossa ovat mukana muun muassa Prahan historiallinen keskusta, Santiago de Compostelan vanha kaupunki, Pompeijin arkeologinen alue, Stonehenge ja Britannian kuninkaallinen puutarha.
	Lisäksi raati kiittelee, että ehdotuksessa on ratkaistu aikaisemmin vastaavia järjestelmiä vaivanneet tekniset ongelmat kuten tietoturva, hallinta ja ylläpito. "Palkitulle ratkaisulle on todella isot markkinanäkymät tulevaisuudessa".
	Barcelonassa vuosittain järjestettävä Mobile World Congress on maailman suurimpia mobiilialan tapahtumia.
	Google Earth - ja Google Maps -palveluissa kohteita esitellään erillisten informaatiotasojen avulla. Lähikuukausien aikana Google tekee Unescon kanssa yhteistyötä kuvatakseen lisää kohteita niissä maista, joissa Street View -palvelun kuvauksia tehdään.
	www.speedhero.com 
	Muut tasa-arvoisesti palkitut yritykset olivat Lappeenrannan Axco-Motors, Forssan Jomet, Jalasjärven Lennol ja Mzymes Joensuusta. Kunniamaininnan saivat Emeca Köyliöstä ja nGlass Nummelasta.
	YLE avasi oman YouTube-kanavan
	(Yle.fi 20.1.2010)
	Street View antaa Googlen kartoilla katutason näkymiä, joita voi käännellä ja zoomailla. Suomi kuuluu niihin maihin, joissa Google kuvaa katunäkymiä. Siksi voidaan olettaa, että myös täkäläisiä maailmanperintökohteita, kuten Vanha Rauma tai Suomenlinna, nähdään jollakin aikataululla Street View'ssä.
	Yleisradio on avannut netin yhteisösivusto YouTubeen oman kanavan. Toistaiseksi sivustolta löytyy viihdettä ja sketsejä. Hankkeella on tarkoitus houkutella YLEn ohjelmille erityisesti nuorta yleisöä.
	Innosuomi-palkinnot jaettiin nyt kuudennentoista kerran.
	Uusi suomalaispeli aikoo koukuttaa miljoonat
	(Taloussanomat 12.1.2010)
	- YouTube nyt vaan on todella laajasti käytetty väline, ja jos haluaa olla kiinnostava tietyn ikäryhmän keskuudessa niin kannattaa näkyä myös siellä, sanoo YLEn YouTube-hanketta vetävä YLE Vision johtaja Ville Vilén.
	Tamhattan-kännykkäpeli tukee nuorten terveitä elintapoja
	Helsinkiläinen pelistudio Casual Continent lähtee maailmanvalloitukseen. Yhtiö julkaisee kuukauden sisällä selainpelinsä, joka tavoittelee suomalaisessa mittakaavassa suurta pottia: miljoona pelaajaa ensi vuoden aikana.
	(Good News! from Finland 27.1.2010) 
	Tampereen yliopisto on käynnistänyt Terveysviihde-hankkeen, jolla kehitetään terveyttä edistäviä tietokone- ja kännykkäpelejä nuorille. Pelit yhdistävät liikkuvat nuoret matkapuhelimien kautta kotona tai koulussa toimivaan älytilaympäristöön. Lähtökohtana on positiivinen terveyskasvatus, jossa terveystietämys lisääntyy pelaamisen yhteydessä.
	YouTube-kanavan on tarkoitus saada kävijät katsomaan YLEn muitakin ohjelmia ja toimia palautevälineenä. Sinne laitettava materiaali löytyy myös YLE Areenasta ja Elävästä arkistosta.
	Crown of Byzantus -pelin hittiainekset rakentuvat keskiaikaisen Bysantin maailman ympärille.  Peliä voi pelata tuhannet ihmiset samaan aikaan, ja pelaajistaan se tekee ritareita sekä sotapäälliköitä. Sotimisen taito on pääosassa, mutta yhtä tärkeää pelaajalle on osata juonitella ja taktikoida.
	Hankkeella YLE seuraa kansainvälistä mallia: mediataloista YouTubesta löytyvät jo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC, yhdysvaltalainen CNN ja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.
	Tamhattan-pelissä edetään ohjaamalla 3D-grafiikalla tehtyjä, avatar-tyyppisiä pelihahmoja, joista kullakin on alkutilanteessa jokin nuorten terveyttä ja hyvinvointia heikentävä piirre, huono unirytmi tai ryhti, epäterveellisestä ruokavaliosta johtuva ylipaino tai päihteiden käyttö. Jos peli etenee myönteisesti, myös pelihahmojen elintavat paranevat.
	Casual Continentin toimitusjohtaja Pyry Lehdonvirran mukaan pelin kohderyhmänä ovat 20–35-vuotiaat miehet. Lehdonvirta kertoo, että tämä ikäryhmä pelaa nettipeliä vaikka aamulla ja jopa työtauoilla.
	Toistaiseksi yhteisöpalvelussa nähdään YLEn viihdettä, muun muassa Miitta-tädistä, Ihmebantusta ja Jopet-show'sta leikattuja sketsejä. Vilénin mukaan jatkossa YouTubeen saatetaan laittaa myös esimerkiksi uutisia ja kokonaisia ohjelmiakin, jos vain tekijänoikeuksista päästään sopuun.
	– Tärkeä osa menestystä on myös se, että kohderyhmällä on luottokortit, Lehdonvirta mainitsee.
	Terveyspeli on tehty viihdyttämään erityisesti 12-16-vuotiaita varhaisnuoria. Kehittäjien mukaan Tamhattanin mobiiliosiot käyttävät kännyköiden ominaisuuksia monipuolisemmin kuin mikään tähänastinen peliympäristö.
	Selainpelistä tuttu piirre, peliajan rajoittaminen, on myös läsnä suomalaisuutuudessa. Pelaaja ei voi kuluttaa korttiaan – eikä aikaansakaan – loputtomasti.
	- Mikäli tekijänoikeuskysymyksiin saadaan selvyys, voidaan alkaa miettiä, kehitetäänkö esimerkiksi eri kanaville, uutisille ja ajankohtaisohjelmille omia lähestymistapoja. Mutta aloitetaan nyt näin ja katsotaan minkälaisen vastaanoton se saa, Vilén sanoo.YLE löytyy YouTubesta osoitteesta 
	– Aikarajoituksen turvin pelin pelaaminen saadaan mielekkääksi lyhyillä sessioilla. Toisaalta sillä luvataan pelaajalle, että pärjäät pelissä hyvin, vaikka et voikaan omistaa kaikkea vapaa-aikaa pelille, Lehdonvirta sanoo.
	Terveysviihde-hanketta koordinoi Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos, ja siinä ovat mukana myös yliopiston terveystieteen laitos, Tampereen teknillisen yliopiston ihmiskeskeisen tietotekniikan laitos ja biolääketieteellisen tekniikan laitos, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä useat yritykset. Hankkeen päärahoittaja on ollut Tekes.
	www.youtube.com/yle.
	Virtuaalinen supertietokone toi Innosuomi-palkinnon (IT Viikko 16.12.2009)
	Pelistä julkaistaan beta-versio vajaan viikon päästä. Sen jälkeen peli tulee ulos Suomessa ja myöhemmin keväällä maailmanlaajuiseen levitykseen. Crown of Byzantus lähtee haastamaan erityisesti Saksan suuret pelitalot, jotka ovat Lehdonvirran mukaan selainpelien ahkerimpia tehtailijoita.
	Tamperelainen Techila oli mukana vastaanottamassa Innosuomi-palkintoja presidentiltä tiistaina. Yrityksen ohjelmisto tunnistaa tietokoneiden vajaakäytön.
	Kehittämishankkeella on yhteydet sekä japanilaisiin ja USA:laisiin pelialan toimijoihin, ja englanniksi käännettävää terveyspeliä on tarkoitus testata kansainvälisesti.
	Presidentti Tarja Halonen avustajineen antoi Innosuomi-palkinnon Techila Technologiesille tämän kehittämästä virtuaalisesta supertietokoneesta energiatehokkaaseen laskentaan. Käytännössä kysymys on softasta, joka osaa ottaa hyödyn irti palvelinten ja pc:iden vajaakäytöstä.
	Odotukset pelin julkaisun kynnyksellä ovat nyt korkealla, Lehdonvirta myöntää.
	Suomalaispelille kunniamaininta Global Mobile Awards 2010 -kilpailussa
	Casual Continent on työstänyt uutuuttaan vuoden ajan. Syynännyt suurennuslasilla ja viilannut kynsiviilalla, kuten toimitusjohtaja sanoo. Hän uskoo, että pelin hiominen jatkuu vielä pitkään julkaisun jälkeen – jopa yhtä kauan kuin itse julkaisua edeltävä kehitystyö.
	(Good News! from Finland 24.2.2010) 
	Espoolainen urheiluviihdeohjelmistoja kehittävän Entetrainer Oy:n Speedhero-mobiilipeli on saanut arvostetun kunniamaininnan Global Mobile Awards 2010 -kilpailussa Barcelonassa. Speedhero oli ehdolla paras mobiilipeli -kategoriassa.
	Hajautettu ohjelmistoratkaisu Techila Grid hyödyntää tietokoneiden käyttämätöntä tietojenkäsittelykapasiteettia vaativaan laskentaan, yhtiö selvittää tiedotteessaan.
	Mutta mikä bysanttilaisessa kulttuurissa sitten inspiroi kolmikymppisiä pelien kehittäjiä?
	Helsinkiä ympäristöystävällisemmiksi arvioitiin muun muassa muut Pohjoismaiden pääkaupungit.
	Onnellisuuslukuja vertailee Kelan tutkimusosaston päällikkö Olli Kangas Sosiaalivakuutus-lehdessä.
	– Bysantti-teema on sopivan erikoinen ollakseen kiehtova, mutta samalla se on sopivan mainstream tavoittaakseen massoja. Itse asiassa Bysantissa on jopa Manner-Euroopan keskiaikaa mielenkiintoisempi tilanne, koska siellä on räjähdysaltis viiden eri voiman valtapeli. Toisaalta keskiaika ja fantasia on niitä peligenrejä, joille löytyy aina kiinnostusta pelaajilta, markkinoi toimitusjohtaja uutuuttaan.
	Vertailun ykkössijan korjasi Kööpenhamina ja sitä seurasivat Tukholma ja Oslo. Myös Wien, Amsterdam ja Zürich päihittävät Suomen pääkaupungin.
	– Käsityksiä onnettomasta Suomen kansasta on syytä tarkistaa. Vaikka masennuslääkkeitten käyttö Suomessa on lisääntynyt huomattavasti 2000-luvun alussa, kansalaisten tuntemusten tasolla ei keskimäärin ole kuitenkaan tapahtunut muutoksia huonompaan suuntaan, toteaa Kangas.
	Tutkimuksessa Helsinki sai kiitosta ilmanlaadusta, jätteiden hyötykäytöstä sekä rakennuksistaan. Sapiskaa tuli sen sijaan hiilidioksidipäästöistä ja energiasta.
	Onnellisuusluvut perustuvat ESS:n vuonna 2007 tekemään kyselyyn. Yhteiseurooppalainen kyselytutkimus toteutetaan säännöllisesti parin vuoden välein.
	Lehdonvirran pyörittämän firman ensimmäinen julkaisu oli lapsille suunnattu nettipeli Tohtori Pöllön Akatemia. Siitä pelistä ei tullut niin suosittu, että sen kanssa olisi lähdetty Suomen ulkopuolisille markkinoille.
	Tutkimuksen toteutti  talouslehti The Economistin yhteydessä toimiva tutkimuslaitos Economist Inteligence Unit, ja tutkimuksen teetti monialakonserni Siemens.
	Onnellisuutta koskeva kysymys oli yksinkertainen: "Kuinka onnellinen olette?" Vastaajat saivat luokitella oman tilanteensa nollasta (erittäin onneton) kymmeneen (erittäin onnellinen).
	Selvityksessä vertailtiin kaupunkien hiilidioksidipäästöjä, energiaa, rakennuksia, liikennettä, vettä, jätteiden hyötykäyttöä ja maankäyttöä, ilmanlaatua sekä ympäristöpolitiikkaa.
	Pelikehitys jatkuu helsinkiläisessä studiossa jo täysillä uuden tuotteen parissa.
	Kun Crown of Byzantus on lähetetty turvallisesti maailmalle, Lehdonvirta lupaa jo seuraavan selainpelin lanseerausta kesän aikana.
	Keskiarvot saattavat kätkeä huomattavan suuren vaihtelun. Siksi on syytä tarkastella myös erittäin onnellisten ja erittäin onnettomien osuutta eri maissa. Myös tämän tarkastelun mukaan tanskalaiset ja sveitsiläiset ovat Euroopan onnellisimpia.
	Välimeren maiden kaupunkien sijoituksia:
	Madrid, sija 12
	Rooma, sija 14
	Lissaboni, sija 18
	Talven pakkasennätys kiristyi -41,3 asteeseen (Helsingin Sanomat 20.2.2010)
	Ateena, sija 22
	Tanskalaisista lähes puolet pitää itseään hyvin onnellisena, sveitsiläisistä runsaat 40 prosenttia. Tanskassa myös onnettomien osuus on kaikkein pienin.
	Istanbuli, sija 25
	Ennätyspakkaset ovat koetelleet Suomea tänä vuonna. 
	Helsinki voitti halauskilpailun – Tukholma jäi kauas taakse (Helsingin Sanomat 15.2.2010)
	Erittäin onnettomia Suomessa on toiseksi vähiten ja erittäin onnellisia kolmanneksi eniten, joskin erot muihin Pohjoismaihin ovat erittäin pieniä. Suomessa on siis muihin maihin nähden paljon hyvin onnellisia ja vähän erittäin onnettomia.
	Pakkanen kiristyi viime yönä tämän talven ennätyslukemiin. Ilmatieteen laitoksen mukaan Kuhmossa oli pakkasta 41,3 astetta ja Juuassa 40,4 astetta. Myös Pudasjärven lentokentällä lämpötila putosi 40 asteen kylmemmälle puolelle 40,1 pakkasasteeseen.
	Helsingistä leivottiin sunnuntaina ystävänpäivänä Pohjolan halauspääkaupunki. Ystävänpäivän halauskilpailun järjesti Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, ja Helsingin lisäksi kisaan osallistuivat Tukholma, Oslo ja Riika.
	Talven aiempi pakkasennätys oli hieman alle 40 astetta.
	Kisalla kartutettiin Suomen Punaisen Ristin Haitin katastrofirahastoa yli 1 500 eurolla.
	Helvi Sipilää muistetaan New Yorkissa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 7/2010)
	Nyt aurinko on jo lämmittänyt ilmaa  sen verran, ettei yli 40 pakkasastetta ole enää yhdessäkään Ilmatieteen laitoksen mittauspisteessä.
	Helsingissä halauksia laskettiin rautatieaseman Jääpuistossa.
	Naisten oikeuksien puolustajana tunnettu Helvi Sipilä on valittu kansainvälisen seminaarin aiheeksi. Maaliskuussa New Yorkissa pidettävä seminaari kunnioittaa viime vuonna edesmenneen ministeri Helvi Sipilän työtä.
	Pörröiseen, punaiseen sydänhahmoon pukeutunutta opiskelija Minna Kervistä kävi halaamassa yhteensä 1 146 halaajaa. Helsinkiläisten ohella mukana oli halaajia Iranista Intiaan ja Irlannista Italiaan.
	Talvisodan alkamisesta 70 vuotta
	(Helsingin Sanomat 30.11.2009)
	Tapahtuma järjestettiin samaan aikaan Tukholmassa, Oslossa ja Riiassa.
	Sipilä oli ensimmäinen YK:n apulaispääsihteerin tehtävässä toiminut nainen ja peräänantamaton naisten oikeuksien puolestapuhuja. Sipilä toimi ensimmäisen YK:n naisten asemaa arvioineen maailmankonferenssin pääsihteerinä Méxicossa 1975.
	Talvisodan alkamista on kulunut tänään tasan 70 vuotta. Neuvostoliiton ilmavoimat pommittivat heti aamusta useita Suomen asutuskeskuksia.
	Oslo pääsi Helsingin kannoille, mutta jäi täpärästi kakkossijalle 1 080 halauksella. Kolmannen sijan vei Riika, jossa halauksia laskettiin yhteensä 830. Peränpitäjäksi jäi tällä kertaa Tukholma. Hötorgetilla halattiin 616 kertaa.
	Helsingin tuomiokirkossa järjestetään muistotilaisuus, johon osallistuu muun muassa presidentti Tarja Halonen puolisoineen.
	Helvi Sipilä syntyi vuonna 1915. Hän oli kotoisin Kärkölästä. Sipilä oli presidenttiehdokkaana vuoden 1982 presidentinvaaleissa.
	Helsingin lisäksi muistojuhlia järjestetään myös muilla paikkakunnilla.
	Jokaisesta 3 672 halauksesta halauskilpailun sponsorit maksavat 50 senttiä Punaisen Ristin Haitin katastrofirahastoon.
	New Yorkissa järjestettävään seminaariin osallistuu Suomesta mm. tasa-arvoasioista vastaava ministeri Stefan Wallin.
	Talvisota kesti 105 päivää, ja siinä kaatui tai katosi noin 27 000 ja haavoittui 44 000 suomalaissotilasta. Sota päättyi 13. maaliskuuta 1940.
	Suomalais-brittilälinen tutkimus: Vastasyntynyt oppii kieltä nukkuessaan
	Sipilää muistavan seminaarin järjestävät Naisjärjestöjen Keskusliitto, Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Suomen UNIFEM, NYTKIS ja NNKY-liitto. Seminaari pidetään YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kokouksen yhteydessä 4. maaliskuuta.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2009)
	Suomalaiset ovat onnellisten kärkikaartissa
	(MediUutiset 25.2.2010)
	Vauva pystyy jo vastasyntyneenä poimimaan nukkuessaan sanoja, paljastaa tuore suomalais-brittiläinen tutkimus. Tähän asti on luultu, että kielen oppiminen alkaa myöhemmin. Puheen oppimista edesauttavat tilastolliset säännönmukaisuudet, ja jo vastasyntyneet saavat niistä kiinni. Tutkimustulos on laatuaan ensimmäinen koko maailmassa. 
	Eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen (European Social Survey, ESS) tulokset eivät  tue väitettä suomalaisten synkkyydestä.
	Helsinki on seitsemänneksi ympäristöystävällisin (Taloussanomat 8.12.2009)
	Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset, samoin kuin muut pohjoismaalaiset, ovat Euroopan onnellisimpia.
	Tuoreen tutkimuksen mukaan Helsinki on Euroopan seitsemänneksi ympäristöystävällisin pääkaupunki. 30 kaupungin vertailussa Helsinki sai kiitosta etenkin ympäristöpolitiikastaan.
	Suomalaisten onnellisuuden keskiarvo on 8,0. Se on Tanskan (8,3) ja Sveitsin (8,1) jälkeen kolmanneksi korkein keskiarvo Euroopassa. Ruotsi ja Norja (7,9) sekä Hollanti (7,7) ovat Suomen tuntumassa. Matalimmat keskiarvot löytyvät entisistä itäblokin maista.
	Oppimista on mitattu aivokuoriaktivaatiosta magnetoenkefalografialla eli kiinnittämällä päähän elektrodeja, jotka mittavat aivojen sähköistä toimintaa ihon läpi. 
	- Tuntuu uskomattomalta, Viivi kertoi voiton ratkettua Iltalehdelle.
	Diplomi-insinööri, lääketieteen ylioppilas Tuomas Teinosen väitöstutkimuksen toisen päätelmän mukaan nähty puhe edistää suuresti puheen - etenkin konsonanttien – oppimista ensimmäisen elinvuoden aikana. Asiaa on testattu laittamalla kuusikuukautisia vauvoja kuvaruudun eteen. 
	Ennätyksellisen lyhyt Miss Suomi muisti pitää pienempien puolia haastattelussa.
	– Vantaa kaupungilta ei kysytty lupaa Helsinki-Vantaan lentokentän uudelleen nimeämiseen. Emme ole mikään lupavirasto, mutta jos kuitenkin lupaa olisi kysytty, sitä ei olisi annettu, sanoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki.
	YLE Uutisille Teinonen kertoi, että kokeisiin osallistui kaksi vauvaryhmää. Toiseen kuului vastasyntyneitä Helsingin Naistenklinikalla ja toiseen viiden ja kuuden kuukauden ikäisiä lontoolaisvauvoja. 
	Peltomäki muistuttaa, että harvaa suurkaupunkia palveleva lentokettä sijaitse suurkaupungin alueella. Yleensä lentokentät sijaitsevat kaukana keskustoista naapurikunnissa. Näin myös Suomen pääkaupunkiseudulla.
	Lontoossa lapset jaettiin kahteen ryhmään, ja toiselle näytettiin videota, jossa puhe sisälsi vihjeen kahdesta erilaisesta tavuryhmästä. Toisen katselijaryhmän näkemässä videossa puhe pysyi koko ajan samanlaisena. Kuultu puhe oli molemmille ryhmille samanlaista. Ryhmien oppimistulokset olivat erilaiset. Tutkimus tehtiin sekä Helsingin että Lontoon yliopistossa.  
	Tosin lentokentät on nimetty yleensä muulla kuin suurkaupungin nimellä. Lontoon kenttiä ovat mm. Heathrow, Gatwick ja Stanstead. Amsterdamin kenttä on Shiphol ja Pariisilla on kaksi kenttää: Charles de Gaulle ja Orly.
	-Kompensoin pituuttani sillä, mitä pään sisältä löytyy, kuvailee Viivi Pumpanen.
	Ensimmäinen perintöprinsessa oli Anne Nurminen ja toinen Susanna Turja, joka oli samalla myös lehdistön ihannetyttö.
	Pohjoismaissakin on käytännössä sama linja. Tukholman kenttä on Arlanda, Kööpenhaminan Kastrup ja Oslon Gardermoen.
	- Haluan olla mahdollisimman hyvä esikuva, Pumpanen sanoi MTV3:n uutisten haastattelussa.
	Käynnissä on selvitys Helsingin ja Vantaan yhdistämisestä. Heijastaako Helsinki Airport-nimi jo neuvottelujen tulosta?
	Suomelle puhtaat paperit Kioton sopimuksen ensimmäisestä vuodesta
	(Good News! from Finland, 7.12.2009)
	Osa-aikaisena matkustamopalveluvirkailijana toiminut Viivi kertoi aiemmin MTV3:lle, että hyödyntäisi Miss Suomen titteliä palauttaakseen tittelin arvon. Parhaiksi puolikseen hän kertoi muun muassa luonnollisuutensa ja naisellisuutensa.
	– Ei missään nimessä. Henkilökohtaisesti en usko kaupunkien yhdistymiseen. Olen ja haluan edelleen olla vantaalainen. Yhdistyminen toisi enemmän haittaa kuin hyötyä, Peltomäki sanoo.
	Suomi on ympäristöministeri Paula Lehtomäen mukaan aloittanut hyvin Kioton velvoitteiden täyttämisen. Tilastokeskuksen julkaisemasta kansallisesta inventaarioraportista vuodelta 2008 käy ilmi, että Suomen kasvihuonekaasujen päästöt Kioton pöytäkirjan mukaan olivat vuonna 2008 noin 1,2 prosenttia alle Kioton velvoitteen. Vuosi 2008 oli Kioton kauden ensimmäinen vuosi.
	Helsingin julkinen liikenne Euroopan kärkeä
	Helsinki maailman kuudenneksi paras kaupunki elää (Iltalheti 12.2.2010)
	(Taloussanomat 18.2.2010)
	Helsingin julkinen liikenne on arvostettu varsin korkealle eri maiden autoliittojen tekemässä tutkimuksessa.
	Ykköseksi kansainvälinen vertailu nosti Vancouverin. Helsinki päihitti pohjoismaiden muut kaupungit.
	- Ilmastopolitiikan kustannuksetkaan eivät ole nousemassa Kioton kaudella siihen mittaluokkaan, johon ne aikanaan hurjimmissa arvioissa arvioitiin, ministeri Lehtomäki sanoo.
	Autoliiton mukaan Helsinki on sijoittunut toiseksi 15 maan autoliittojen tekemässä tutkimuksessa, jossa vertailtiin 23 eurooppalaisen kaupungin julkista liikennettä.
	Täällä on hyvä elää, vakuuttaa kansainvälinen vertailu.
	Helsinki on valittu maailman kuudenneksi parhaaksi kaupungiksi elää. Kärkipaikan vei talviolympialaisia isännöivä Vancouver, joka on johtanut listaa myös aikaisempina vuosina.
	Kasvihuonekaasupäästöt ovat pudonneet edellisvuodesta noin 10 prosenttia. Tähän ovat vaikuttaneet energiakulutuksen putoaminen laman seurauksena, mutta Lehtomäen mukaan myös johdonmukainen ilmastopolitiikka. Hyvin tehokas väline on ollut EU:n päästökauppajärjestelmän todellisen toimeenpanon alkaminen vuonna 2008.
	Helsingin ohi kiilasi vain München Saksasta. Kaikista arviointiperusteista Helsinki sai vähintään hyvän arvosanan. Huonoin julkinen liikenne löytyi puolestaan Zagrebista Kroatiasta, missä yhteydet ja informaatio olivat heikkoja ja matkustaminen hidasta.
	Helsinki nousi Economist Intelligence Unitin selvityksessä kymmenen parhaan kaupungin joukkoon ainoana pohjoismaisena kaupunkina. Muut kärkipään kaupungit löytyvät Kanadasta, Australiasta ja Itävallasta.
	Tutkimuksessa kiiteltiin Helsingin julkisen liikenteen nopeutta keskustan ja kantakaupungin, kaupungin laitamien ja keskustan sekä naapurikuntien ja Helsingin keskustan välillä. Myös nopeaa yhteyttä lentokentälle arvostettiin.
	Ympäristöministeri Paula Lehtomäki pitää hyvänä tilannetta, jossa Suomi ja koko Euroopan unioni ovat niin sanotulla Kioto-uralla nyt, kun neuvottelut Kioton pöytäkirjan jälkeisestä ajasta ovat käynnissä toden teolla. Euroopan unionin 15 niin sanotun vanhan jäsenmaan yhteiset kokonaispäästöt olivat vuonna 2007 noin 5 prosenttia alle vuoden 1990 tason.
	Tutkimuksessa kaikkiaan 140 kaupunkia ympäri maailman pistettiin paremmuusjärjestykseen 30:n elämänlaadusta kertovan tekijän perusteella. Tällaisia tekijöitä olivat muun muassa kaupungin turvallisuus, infrastruktuuri, ympäristö, terveydenhuolto sekä kulttuuri- ja koulutustarjonta.
	Kehuja saivat myös monipuoliset lippuvaihtoehdot, mahdollisuus ostaa lippuja matkapuhelimella ja lippuautomaattien yhteydessä olevan informaation monikielisyys.
	Helsingin heikkoudeksi koettiin se, ettei näkövammaisille ole pysäkeillä kohoviivamerkintöjä. Matka-ajat puuttuvat pysäkeiltä ja lisäksi moitittiin sitä, ettei seuraavaa pysäkkiä ilmoiteta linja-autoissa näytöllä tai kuuluttamalla.
	Listan pahnanpohjimmaisena on Zimbabwen pääkaupunki Harare.
	Helsinki-Vantaan nimestä tippui puolet pois
	(Kauppalehti 5.2.2010)
	Automaatio synnytti ennätysmäärän liikennesakkoja (Digitoday 26.1.2010)
	Imago-ongelma, markkinointikampanja vai jotakin muuta? Kun jatkossa lähdet maailmalle Suomen suurimmalta lentokentältä, nousetkin koneeseen paikasta, joka on muuttanut nimensä. Yhden tahon nimenmuutos raivostutti.
	Liikennevalvonnan tehostuminen toi viime vuonna ilmi ennätysmäärän liikennerikkomuksia. Poliisiylijohtajan mukaan automaattivalvonnassa on kuitenkin vielä rutkasti parannettavaa.
	Viivi Pumpanen on Miss Suomi
	(Iltalehti 17.1.2010)
	Yhtenä missien ennakkosuosikkeihin kuulunut Viivi Pumpanen kruunattiin maan kauneimmaksi.
	Helsinki-Vantaan lentokentän kansainvälinen markkinointinimi on muutettu muotoon Helsinki Airport.
	Liikennerikkomusten määrä kasvoi viime vuonna 19 prosenttia, Poliisihallitus kertoo. Määrä lisääntyi toisena vuonna peräkkäin, ja vuodesta 2007 nousua on 57 prosenttia.
	Finavia on ottanut Helsinki Airportin markkinointiteemaksi maailmalla ”Helsinki Airport for smooth travelling”, jolla korostetaan koneenvaihdon mutkattomuutta ja hyviä palveluja. Markkinointikampanjassa korostetaan, että "Helsingin lentoasemalla" halutaan matkustajan olevan kuin kotonaan.
	Viime vuoden voittaja Essi Pöysti kruunasi 21-vuotiaan vantaalaisen Viivi Pumpasen uudeksi Miss Suomeksi.
	Kaalien kokonaiskulutus on vähentyntyt viime vuosina. Valkokaalia kuluu vain vajaa kaksi kaalinkerää henkeä kohti vuodessa. Punakaalin kulutus osoittaa pientä elpymistä. Sen sijaan savojinkaalia on harva edes maistanut.
	kotoilla, kotoilu puuhailla kotiaskareissa
	– Sakkoja on annettu enemmän kuin koskaan. Suurin osa niistä on perustunut tehostettuun automaattivalvontaan, poliisiylijohtaja Mikko Paatero sanoo.
	kukkahattutäti moralisoiva vanhempi nainen,  joka luulee aina olevansa oikeassa, sosiaalityöntekijä
	Lisääkin sakkoja olisi voitu jakaa, jos tienvarsikamerat olisivat pystyneet kuvia ottamaan. Automaattisella liikennevalvonnalla on nimittäin myös haasteensa. Niihin lukeutuvat esimerkiksi moottoripyöräilijät ja lumiset pakkaskelit.
	Monikäyttöistä kaalia sopisi syödä kuitenkin tuntuvasti nykyistä enemmän. Edullisesta ja hyvin saatavilla olevasta vihanneksesta valmistuvat monet tutut ja klassiset ruuat kuten kaalikääryleet, -keitot ja -laatikot, mutta se on mainio lisä myös esimerkiksi vokkiruokien höysteenä tai uunissa paahdettuina lohkoina.
	käsidesi käsien desifiointiaine
	maan tapa poliittinen ja taloudellinen kähmintä, jota on selitetty maassamme yleiseksi toimintatavaksi
	Lisäksi itse prosessi kuvien ottamisesta sakotukseen sisältää edelleen pullonkauloja, Paatero kertoo. Kaikissa tolpissa ei voida pitää kameroita. Määrä on sopeutettava siihen työvoimaan, joka kuvia käsittelee ja sakoiksi kääntää.
	mokkula USB modeemi
	Kaali on kevyttä ja terveellistä syötävää, sillä se on monien keskeisten vitamiinien ja kivennäisaineiden lähde. Kaaleissa on myös kohtalaisen paljon sekä liukenevaa että liukenematonta kuitua, joilla on merkitystä veren kolesterolitason alentajina ja suolistosairauksien ehkäisyssä.
	mäyräkoira 12 pullon olutpakkaus
	myötähäpeä häpeämistä toisen puolesta, joka yleensä ei itse ymmärrä hävetä
	– Jos kamerat olisivat joka tolpassa koko ajan, tämäkin sakkojen määrä moninkertaistuisi. Prosessissa on vielä lastentauteja.
	nolkytluku 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen
	Kuvat on edelleen haettava käsipelillä kameroista. Tulevaisuudessa siintää kuvien automaattinen lähettäminen sähköisesti käsittelyyn. Käsittelyä keskitetään, ja järjestelmää sähköistetään.
	Kaali-kookospata
	pelimies baarielämässä aktiivisesti vaikuttava ihminen, joka ainoastaan pelailee, ei etsi seuraa tosimielessä
	Raikas, itämaisesti maustettu kaalipata sopii nautittavaksi sellaisenaan pääruokana tai perunan kanssa. Se käy hyvin myös broilerin tai kalan lisäkkeeksi ja maistuu erinomaiselta kylmänäkin.
	– Kyllä siihen muutama vuosi menee. Sen jälkeen olemme varmaankin sellaisessa tilanteessa, missä periaatteessa kaikki on mahdollista. Sitten täytyy tehdä strategisia valintoja siitä, mikä on lopputulos, Paatero aprikoi.
	pilvipalvelu internetin ” pilvien” kautta jaettava ohjelmapalvelu
	provo keskustelupalstoille lähetetty provosoiva viesti
	400 g keräkaalia tai savoijinkaalia
	Liikennerikkomusten määrä on noin 41 prosenttia kaikesta poliisin tietoon tulevasta rikollisuudesta. Sen sijaan liikennerikosten määrät ovat laskeneet edellisestä vuodesta lähes seitsemän prosenttia.
	1 pieni (300 g) kukkakaali
	1 (250 g) parsakaali
	puuma keski-ikäinen nainen joka tapailee itseän nuorempia miehiä, pentuja
	1 tuore punainen chili
	2 rkl öljyä
	1 tl tuoretta raastettua inkivääriä tai 0,5 tl kuivattua
	tavis julkkiksen vastakohta, sinä ja minä
	Vuoden 2009 uusia sanoja ja vähän vanhempiakin
	1 tl juustokuminaa
	tildaus käsityöharrastus, jossa mm. tehdään vaatteita pitkäsäärisille Tilda-nukeille
	0,5 dl seesaminsiemeniä
	2 dl kookosmaitoa
	Uusia sanoja tulee kieleen nopeaan tahtiin, uusien ilmiöiden ja keksintöjen myötä. Nykyään meidän ulkosuomalaistenkin on helpompi seurata kielen kehitystä internetin avulla. Lehtiä voi lukea päivittäin ja itse olen huomannut, että keskustelupalstojen seuraaminen auttaa pysymään mukana kielen kehityksessä, varsinkin jos itse ei usein pääse käymään Suomessa. 
	1 tl suolaa
	0,5 limetin tai 2 rkl sitruunan mehua
	tuunata virittää, muuttaa jotakin tuotetta oman mielen mukaiseksi; englannista "tune up"
	tuoretta korianteria
	Leikkaa kaali suikaleiksi. Irrota kukkakaalin ja parsakaalin kukinnot. Viipaloi parsakaalin varret ohuiksi. Halkaise chili, poista siemenet ja viipaloi malto. Kuumenna öljy kattilassa ja lisää chili, inkivääri, juustokumina sekä seesaminsiemenet. Kuumenna mausteita hetki. Seesaminsiemenet saavat hieman jopa paahtua. Lisää kookosmaito  ja anna kiehahtaa.
	vaalirahoitus vaalikampanjoiden rahoitus
	viherelvytys talouselämän elvytys, jossa painotetaan ympäristönäkökohtia
	audimies menevä mies joka arvottaa autoja ja naisia samoin perustein
	ysäri 90-lukulainen, vrt. yleisempi kasari '80-luku'
	banoffee muotitorttu jonka keskeiset aineet ovat banaani ja toffee
	Lisää kattilaan kukkakaalit ja vähennä lämpöä. Anna hautua hetki ennen kuin lisäät kattilaan myös parsakaalit ja kaalisuikaleet. Laita kansi päälle ja anna hautua noin 10 minuuttia, kunnes kukka- ja parsakaali on rapsakan kypsää ja kaali vielä kauniin vihertävää. Sekoittele muutaman kerran kypsennyksen aikana.
	zumba Kolumbiasta peräisin oleva kuntotanssi
	burleski karmean koominen; korosteisen pilaileva teos tai esitys, erityisesti eroottinen show pukukulttuureineen
	Lähteet
	Suomen kuvalehti 1/2010
	www.helsinki.fi/~lkotilai/suomenkielinyt/ 
	www.suomensuojelija.fi 
	citykani kaupungin puistoissa elävä kani
	Mausta suolalla ja limetin tai sitruunan mehulla sekä tuoreella korianterilla. Tarkista maku.
	Jaana Karhunen
	etkot alkoholin nauttiminen seurassa jonkun kotona ennen ravintolaan siirtymistä, vrt jatkot
	Ruokapalsta
	Aasialainen kaali-viherpapusalaatti
	Vuoden vihannes 2010 -titteli keräkaaleille
	hiilivuoto hiilidioksidipäästöjen siirtäminen tuotannon mukana kehitysmaihin
	(Ruokatiedon uutiset 10.12.2009)
	100 g keräkaalia
	1 porkkana
	Vuoden 2010 vihanneksiksi on valittu keräkaalit. Valinnan perusteluissa painoivat ekologisuus, monikäyttöisyys, terveellisyys ja hyvä saatavuus. Vuoden vihanneksen valinnasta vastaavat Puutarhaliitto ja Kotimaiset Kasvikset ry.
	intersukupuolinen sekasukupuolinen 
	100 g pakastettuja vihreitä papuja
	1 rkl seesamiöljyä
	kaljaranneke ravintolan sisäänpääsyranneke, jonka lunastanut saa alkoholijuomia alehintaan
	2 rkl omenaviinietikkaa
	0,5 tl suolaa
	1 dl tuoretta, hienonnettua persiljaa
	Suikaloi tai raasta kaali ja porkkana. Höyrytä tai keitä pakastepapuja minuutin ajan ja jäähdytä pavut nopeasti, esimerkiksi kylmässä vedessä tai jäiden päällä.
	Hauduta kääryleitä puolentoista tunnin ajan. Voit valella ja tarvittaessa käännellä kääryleitä paiston aikana.
	Sekoita öljy, omenaviinietikka ja suola kaalin ja porkkanan joukkoon huolellisesti. Lisää pavut ja persilja ja anna maustua vähintään 30 minuuttia.
	Tarjoa kääryleet raikkaiden puolukoiden tai punaherukoiden kanssa.
	LEIJONA
	Vapailla heinäkuun lopulla syntyneillä leijonilla on nyt se mahdollisuus, jolloin uusi kestävä suhde saa alkunsa, tai parhaillaan oleva suhde vakiintuu (avioliitto). 3 dekaanin leijonat seuraavat massaa ilman päämäärää eli vailla ideologiaa. 
	Aasialainen kaali-viherpapusalaatti
	Vinkki: Voit tarjota salaatin lisäksi paahdettuja auringonkukansiemeniä:
	100 g keräkaalia
	2 dl auringonkukansiemeniä
	1 porkkana
	2 rkl soijakastiketta
	100 g pakastettuja vihreitä papuja
	Paahda siemeniä 200-asteisessa uunissa viitisen minuuttia, kunnes siemenissä on kauniin ruskea värisävy. Otettuasi siemenet uunista sekoita niihin mausteeksi soijakastiketta. Sekoita hyvin ja ripottele siemenet salaatin pinnalle tai tarjoa ne erikseen.
	1 rkl seesamiöljyä
	NEITSYT
	2 rkl omenaviinietikkaa
	Vaikka neitsyellä olisikin piilossa olevia kykyjä, tämän kevään uraanin sijoitus ei anna niiden esille tuloon mahdollisuutta. Jupiter tulee pilaamaan jokaisen yrityksen, tekemällä siitä täydellisen flopin. Suosittelen tylsiä paperitöitä aina kesä-heinäkuulle saakka. 
	0,5 tl suolaa
	1 dl tuoretta, hienonnettua persiljaa
	Suikaloi tai raasta kaali ja porkkana. Höyrytä tai keitä pakastepapuja minuutin ajan ja jäähdytä pavut nopeasti, esimerkiksi kylmässä vedessä tai jäiden päällä.
	Sadonkorjuun kaalikääryleet
	(22 - 25 kpl)
	VAAKA
	Sekoita öljy, omenaviinietikka  ja suola kaalin ja porkkanan joukkoon huolellisesti. Lisää pavut ja persilja ja anna maustua vähintään 30 minuuttia.
	1 iso (2 - 2,5 kg) valkokaalin kerä, esim. litteä keräkaalilajike
	Syyskuun puolella syntyneillä vaaoilla on ns. järkevä kevät, joka tuo oivia ratkaisuja tullessaan. Tarkkana asuntokauppoja tehdessä, jottei sopimuksen kiemurat tuo ikäviä yllätyksiä. 3. dekaanin vaa'at laiskoja. Muilla pieniä iloja ja suruja jotka tulevat ja menevät jättämättä sen kummempaa jälkeä vierailustaan. 
	noin 3 l vettä
	1 tl suolaa
	Vinkki: Voit  tarjota salaatin lisäksi paahdettuja auringonkukansiemeniä:
	Täytteeseen:
	400 - 500 g sika-nauta-, lammas- tai hirvijauhelihaa
	2 dl auringonkukansiemeniä
	2 rkl soijakastiketta
	2 sipulia
	Paahda siemeniä 200-asteisessa uunissa viitisen minuuttia, kunnes siemenissä on kauniin ruskea värisävy. Otettuasi siemenet uunista sekoita niihin mausteeksi soijakastiketta. Sekoita hyvin ja ripottele siemenet salaatin pinnalle tai tarjoa ne erikseen.
	2 valkosipulinkynttä
	SKORPPIOONI
	1 rkl rypsiöljyä
	Vuoristorataa tiedossa. Jupiter suojelee kyllä, mutta lokakuun puolella syntyneillä liiallinen energia voi aiheuttaa ongelmia. mm. vilkuttaa kännykkä kädessä ja pudottaa se innosta nähdessään vanhan tutun. Vainoharhaisuutta voi myös syntyä: "Se, joka ensimmäisenä epäilee, on yleensä se, joka ensimmäisenä sen tekisi". 
	2,5 dl keitettyä täysjyväriisiä tai rikottuja ohrasuurimoita
	1 tl suolaa
	mustapippuria
	0,5 tl maustepippuria
	Ulkosuomalaishoroskooppi
	1 tl paprikajauhetta
	Laatinut Sipsu Suomalainen, Italia
	1 tl meiramia, timjamia tai oreganoa
	1 pienehkö omena
	OINAS 
	1 muna
	JOUSIMIES
	Maaliskuun puolella syntyneille oinaille voi tämä kevät olla työläämpi kuin muille saman tähtimerkin edustajille.  Mars leijonissa antaa puhtia, Saturnus vaaoissa vetää käsijarrua ja Pluto kauriissa juonii selän takana, varsinkin ammatillisella taholla. Muilla oinailla elämä jatkuu ennallaan. 
	noin 2,5 dl hienonnettua kaalinsisustaa
	Jousimiehen ei kannata ryhtyä mihikään uhkarohkeaan. Ei liikene juurikaan mahdollisuuksia saati onnea sen toteuttamiseen. Ideat kannattaa kuitenkin laittaa paperille, sillä järkevyyttä näyttää kuitenkin löytyvän, ja jonain kauniina päivänä siitäkin on taas hyötyä.
	Pinnalle:
	0,5 dl siirappia
	noin 2 dl kaalin keitinlientä
	Tarkista kaalin uloimpien lehtien kunto ja poista vioittuneet. Koverra kaalin kanta pois ja huuhtaise kaali.
	HÄRKÄ
	KAURIS
	Härkää voi vaivata inspiraation puute, josta kärsivät enimmäkseen taiteilija tyypit. Energia kannattaa suunnata mm. tavaroiden järjestelyyn,  jotta värit ja paperit löytyvät kun inspiraatio palaa. Mainio ajankohta mainoskamppanjalle (kirjailijat, laulajat) tai valmiiden töiden esittelyyn (kuvaamataiteilija, valokuvaajat, elokuvaohjaajat). 3. dekaanin härillä flirttiä luvassa. 
	Pane kaali kiehuvaan, suolalla maustettuun veteen kantaosa alaspäin. Keitä viitisen minuuttia ja käännä kaali. Irrottele lehtiä yksi kerrallaan puulastan avulla sitä mukaa, kun ne pehmenevät. Nosta lehdet valumaan lävikköön.
	Minkä tahansa sopimuksen teksti kannattaa luetuttaa muilla, varsinkin asuntokauppojen. Kun pidät kiinni säännöistä (mm. liikenne) vältyt sakoilta. Ne 1. dekaanin kauriit, joilla on oikeudenkäynti meneillään, pääsevät positiiviseen tai sovinnolliseen ratkaisuun tämän kevään aikana. Vauhtia siis asianajajiin. 
	Hienonna sisälehdet lisättäviksi täytteeseen. Ohenna kääreeksi tulevien lehtien paksut ruotiosat.
	VESIMIES
	Kuori ja hienonna sipulit. Kuumenna pannulla öljytilkka. Lisää jauheliha ja sipulit. Kypsennä sekoitellen ja siirrä jäähtymään.
	Vesimiehen kyky kävellä unissaan pilvenpiirtäjien rakennusmailla selviytyen naarmuitta, yllättää jokaisen, jopa vesimiehen itsensä. Näyttää siltä, että tätä onnea tulee olemaan seuraavat kolme vuotta. 
	KAKSOSET
	Valokeilassa tottuneesti pyrähtelevä kaksonen jätetään hieman varjoon tänä keväänä. Kärsivällisyyden rajoja joutuu kokeilemaan 3. dekaanin kaksonen. Muilla hieman helpompaa. Luova ajankohta. Jos ideoit nyt, voi lopputulos olla vain loistava...milloin se sitten saakaan taas sen valokeilan.  
	Sekoita kulhossa jauheliha, kypsät riisit tai ohrasuurimot ja mausteet. Lisää pieniksi kuutioiksi leikattu omena, muna ja kaalinsisukset. Tarkista maku.
	KALAT
	Levitä kaalinlehti kerrallaan työlaudalle ja lisää täyte ruokalusikalla.
	Aktiivinen, onnekas ja jalustalle pyrkivä kalat voi vaivatta haastaa kenet tahansa (paitsi vesimiehen, joka välttämättä ei huomaisi tappiotaan, saati välittäisi siitä). Perheenlisäystä ei välttämättä ole tiedossa, mutta työ ja uranousu ovat kohteita joihin kannattaa 
	Taita ja rullaa lehdet kääröiksi ja lado voideltuun uunivuokaan vieri viereen tiiviisti.
	RAPU
	Kesäkuun ravun mahtipontisuus voi tehdä hänestä ärsyttävän nipottajan. 2. dekaanin ravuille kevät rakkaus /-ihastus, joka tuskin on flirttiä tärkeämpää laatua. Heinäkuun puolenvälin paikkeilla syntyneet ravut (3. dekaani) matkustavat paljon tai ovat muuten yhteyksissä ulkomailla asuviin ihmisiin (työkaverit, sukulaiset, muut suhteet) 
	Valele pinnalle siirappi.
	Paista kääryleitä ensin 225-asteisessa uunissa puoli tuntia. Valele kääryleitä kaalien keitinliemellä ja laske uunin lämpö 150 asteeseen.
	Toimitus surffaili Internetissä
	Vitsejä
	Palveluhakemisto
	- Pannu- vai suodatinjauhatuksena? Tiedusteli kauppias rauhallisesti.
	sijoittaa tämän kevään aikana. Syksyllä tilitetään kevään sadosta. 
	Fysioterapeutti Päivi Voutilainen
	Melina Merkouri 33, Sikies
	- Arvaa kuka? sanoi nuori koppava lentäjä aloittaessaan laskeutumisen yölliselle kentälle.
	Iloista kevättä toivottaa Sipsu
	(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
	sipsu.astro@gmail.com 
	Puh. 2310–206096
	Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
	- Arvaa missä? sanoi lennonjohtaja ja sammutti valot.
	Voit kysyä omasta syntymäkartastasi, parisuhteesta, työhön liittyvistä ym. seikoista luottamuksellisesti.
	Terapia-ajat vain ajanvarauksella. 
	Hammaslääkäri Yannis Koutsouridis
	Kiinalaiset kaverukset Bu, Chu ja Fu muuttivat Amerikkaan. He päättivät ottaa itselleen amerikkalaiset nimet. 
	Kivelis 2 ja Delfon 37 kulmauksessa 
	(bussipysäkki: Kivelia, bussit 7 ja 39)
	Puh. 2310–854482
	Bun nimeksi tuli Buck.
	Ulkosuomalaisparlamentti Facebookissa
	Yksityisvastaanotto avoinna arkisin klo 9–13 ja 17.30–21, hätätapauksissa sovi tapaamisesta (kännykkä: 6972-649143)
	Chun nimeksi tuli Chuck.
	http://www.facebook.com/pages/Ulkosuomalaisparlamentti/260408897989?ref=ts
	Fu päätti lähteä takaisin Kiinaan.
	Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi
	Ökyrikas australialainen lammasfarmari tuli Lontooseen ostamaan Rolls Roycen. Myyjä kysyi:
	Verkkomuseo kutsuu historiasta kiinnostuneita. Suomen kansallismuseon arvokkaat kulttuurihistorialliset kokoelmat on tarkoitus avata asteittain kaikkien nähtäväksi internetiin Museoviraston ylläpitämään Suomen museot online – hakuportaaliin. 
	Vuokralle tarjotaan
	Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapiirissä. 
	- Miten päädyitte juuri tähän kalleimpaan malliin?
	- Tuo lasi etu- ja takapenkkien välissä on tarpeen, kun ajan lampaita markkinoille. Sen ansiosta ne eivät pääse nuolemaan niskaani ajon aikana. 
	http://suomenmuseotonline.fi/fi 
	Ajalla 1.4. – 31.10.2007. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
	YLE YouTubesta osoitteesta 
	Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö, makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta.
	www.youtube.com/yle
	Mies oli kova kertomaan kalajuttuja. Kerran hän selitti:
	Lisätietoja:
	Tiedätkö mitä tarkoittavat idk, LOL tai afk?
	54m: Satu Vuorinen, puh. +30 2310 841136 e-maili panagoudis@yahoo.gr, 
	- Kerran jouduin vetämään kalaa  tuntikausia ennen kuin sain sen pintaan. Se oli sellainen jätti...mitä ne nyt ovatkaan?
	Internetti-slangisanakirja.
	www.noslang.com 
	64m: Asta Koskela-Dimitriadou, puh. +30 2310 344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr
	- Valas? ehdotti kuulija. 
	Suomi-Kreikka yhdistysten liiton uusi nettisivu on osoitteessa: www.skyl.fi 
	- Ei, ei, valas minulla oli syöttinä!
	Tapahtumakalenteri
	Parturiliikkeen ovessa oli mainoskyltti: TUKKIA AJETAAN. Eräs asiakas huomautti, että kyseessähän on parturi eikä tukinkuljetusliike. Väärinkäsitysten välttämiseksi parturi laati uuden mainoksen, siinä luki: PÄITÄ LEIKATAAN.
	Findikaattori-palvelussa on noin 100 Suomen yhteiskunnan kehitystä kuvaavaa indikaattoria. www.findikaattori.fi 
	7.3 Seuran kuukausitapaaminen, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
	8.3 Kansainvälinen naistenpäivä
	19.3 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
	Ilmoitus alaskalaisessa sanomalehdessä: ”Varoitamme kaikkia metsässä liikkujia äkäisistä harmaakarhuista: Viime aikoina on sattunut useita vakavia onnettomuuksia. Enempien välttämiseksi kehotamme kaikkia erityiseen valppauteen. Neuvomme kulkijoita kiinnittämään vaatteisiinsa kulkusia, jotta ne säikyttäisivät karhut tiehensä. Lisäksi mukana on hyvä olla pippurisuihketta. Kannattaa myös seurata tuoreita merkkejä karhun liikkumisesta. Metsässä liikkujien on hyvä opetella erottamaan mustakarhun ja harmaakarhun jätökset. Mustakarhun uloste on pieni ja siinä voi havaita jäänteitä marjoista ja oravankarvoista. Harmaakarhun uloste on suuri, siinä on pieniä kulkusia ja se haisee pippurille.
	20.3 Kevätpäiväntasaus
	Paperitehtaan myyntiedustaja esitteli tuotettaan:
	21.3 Marian ilmestyspäivä
	28.3 Palmusunnuntai, Suomessa ja Kreikassa. Kesäaika alkaa
	- Tätä paperia kuluu vuodessa kaksi kiloa vähemmän per nenä kuin muita vessapapereita.
	1.4 Seuran vuosipäivä, 10. virallinen toimintavuosi käynnissä
	- Miten niin per nenä? kysyi hämmästynyt asiakas.
	2.4 Pitkäperjantai, Suomessa ja Kreikassa 
	4.4 Pääsiäispäivä, Suomessa ja Kreikassa. HUOM! Kuukausitapaaminen siirtyy viikolla 
	Koelaulutilanteessa:
	-Voi tehän voisitte olla vaikka Elviksen tilalla!
	-Ihanko totta?
	9.4 Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
	-Kyllä vain, voisitte maata haudassa hänen asemestaan.
	11.4 Seuran kuukausitapaaminen, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
	Mies oli ollut mielisairaalassa monta kuukautta. Ylilääkäri päätti kokeilla, joko hänet voisi kotiuttaa.
	27.4 Kansallinen veteraanipäivä
	1.5 Vappu, suomalaisen työn päivä
	-Mitä teet ensimmäiseksi, jos pääset kotiin?
	Kaksi miestä oli lomamatkalla Kanadassa. Toinen ihastui haisunäätiin ja halusi tuoda sellaisen matkamuistoksi.
	2.5 Seuran kuukausitapaaminen, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
	-Teen ritsan ja ammun kaikki ikkunat rikki.
	Miestä ei päästetty kotiin. Kuukauden kuluttua koe uusittiin.
	- Älä höpsi, miten muka saisit sen tuotua tullista läpi?
	9.5 Äitienpäivä, Eurooppa-päivä
	-Mitä teet ensimmäiseksi, jos pääset kotiin?
	12.5 J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä
	-Etsin itselleni tyttöystävän.
	- Piilotan sen housuihini.
	-Entä sen jälkeen?
	- Ajattele nyt sitä löyhkää!
	13.5 Helatorstai
	-Yritän päästä hänen luokseen kylään.
	- Oikeassa olet. Mutta jos se ei sitä kestä, niin kuolkoon.
	23.5 Helluntaipäivä
	-Sehän kuulostaa mukavalta. Entä sen jälkeen?
	---------------------------------------------------
	-Hiivin hänen makuuhuoneeseensa. Etsin hänen pikkupöksynsä ja irrotan niistä kuminauhan. Sitten teen siitä ritsan ja ammun kaikki ikkunat rikki...
	Chicagolainen kauppias kieltäytyi maksamasta suojelurahoja mafialle. Eräänä päivänä kauppaan astui synkkäilmeinen mies, joka sanoi:
	Seuran seuraava tiedote ilmestyy toukokuussa 2010. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 
	- Cosa Nostra!

