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Varapuheenjohtajan tervehdys
Seurallamme on jos minkäkinlaisia tempauksia. Viimeisimmässä niistä laulaa luikautettiin
Maamme-laulu, joka on nyt laitettu youtube:n. Aikomuksemme on osallistua tällä
tavoin maailmanlaajuiseen Live Anthems –
ideaan, jossa saman maan kansalaiset eri
puolilla maailmaa yhtyvät laulamalla samanaikaisesti maansa kansallislaulun sen itsenäisyysjuhlapäivänä. Nauhoituksemme tapahtui Thessalonikin Suomi-koululla, ja siihen
osallistuivat kaikki Suomi-koulun lapset,
opettajat, vanhemmat ja monet seuralaisistamme.
Tiedossa ovat myös seuramme pikkujoulujuhlat ja Suomi-koulun joulujuhlat. Viimevuotisissa pikkujouluissahan oli ennätysosan-

Pankkiyhteys:
Eurobank, 0026.0042.51.0200718883
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Outi Holopainen
puh. 2310 445349
Jenni Suometsä
puh. 698 9565755
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Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivätervehdys ulkosuomalaisille
yhteisöille 6.12.2010
Suomi on osa kansainvälistyvää maailmaa. Olemme Euroopan unionin jäsen
ja aktiivinen toimija monissa kansainvälisissä järjestöissä, kuten Yhdistyneissä
kansakunnissa.
Talouselämämme
on
nopeasti
kansainvälistynyt.
Globalisoituneessa maailmassa taloudelliset mahdollisuudet, joskin myös
haasteet ovat kasvaneet.
Ihmisten itsensäkin liikkuvuus on lisääntynyt. Suomesta mennään ja Suomeen tullaan jokaisessa elämänkaaren vaiheessa. Nuorille kansainvälisyys on
luonteva asenne. Työelämän aktiivisina vuosina monet ihmiset ovat
ulkomailla työtehtävissä jonkin aikaa tai muuttavat Suomesta pysyvästikin.
Vielä eläkepäivät puolestaan saattavat merkitä joillekin muuttoa ulkomaille
ainakin osaksi vuodesta.
Te, suomalaiset maailmalla, olette osaltanne Suomi-kuvan luojia omassa
yhteisössänne. Te myös välitätte Suomeen ulkomailla saamianne vaikutteita
ja rikastutatte näin suomalaisuutta. Ulkomailla luomanne verkostot ovat
hyödyllisiä. Meille kaikille on tärkeää, että teidän ulkosuomalaisten yhteydet
Suomeen säilyvät vahvoina.
Lämmin tervehdykseni Suomen 93. itsenäisyyspäivänä!

Tarja Halonen

Tasavallan presidentti

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

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta
Vuotta, missä sitten
olettekin!

Pikakäyttöohjeet:
Avaa selaimellasi rekisteröitymislinkki painamalla TVkaista:n logoa ja täytä rekisteröitymissivulla olevat kentät ja 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 ohjelmia 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

T: Venttiilin toimikunta

Mukavia tutustumishetkiä TVkaista Alphaan!
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otto, ja meillä oli todella hauskaa! Pyrkimyksemme on tietenkin suomalaisittain aina vain
parempaan ja parempaan.
Uusi vuosi löytää seuralaiset jo tammikuussa
keilailuhallista, jossa kilpaillaan puukeilakiertopalkinnoista seuramme jo perinteisissä
vuosittaisissa keilailukilpailuissa.
No eipäs mennä silti asioiden edelle. Ensinhän on joulu. Olen itsekin, niin kuin monet
muutkin, lähdössä Suomeen sitä viettämään.
Siellä se tuntuu joululta. Siellä ovat kaikki
jouluiset muistot ja se sininen hämärä, joka
luo aidon tunnelman. Melkein koko maassa
on kuulemma satanut vielä paksusti luntakin. Lapissa sitä ei kumma kyllä tällä hetkellä
ole paljoakaan, verrattuna muihin vuosiin,
mutta kahtakymmentä miinusastetta siellä
kuitenkin vetää. Hrrrrrrrrrrrrr...enpäs ole
sellaisessa pakkasessa sattunut olemaan
vuosikausiin. Niin on hyvälle opittu täällä
Kreikassa.
Kävin hiljattain ”sähköpostisotaa” sisarusteni
kesken joululahjojen suhteen. Hankimmeko
kukin sisaruksista, kuten aina, kaikille toinen
toistemme lapsille lahjan, vai pitäisikö talouskriisin keskellä alkaa järkeistää lahjojen
määrää, ja opettaa lapsiamme antamaan
lahjansa maailman vähempiosaisille (kts.
www.toisenlainenlahja.fi)? Aikuisten kesken
on tapanamme ollut arpoa kenelle kukin lahjansa hankkii.
Lainaan tässä erään sisareni mietteitä asiasta: ” Lapsuutemme joulut olivat ihania! –Aamu vasta hämärtää, illalla on joulu...Lyhyen
päivän pimettyä saapui varsin pelottava joulupukki. -Jopa ilta hämärtää, jopa joutuu
joulu... Voi, kun mua hirvittää, julmasti jo
jännittää...Joulupukki kopisteli raskain aske-

lin yläkertaan. Hän jymäytti keppiään portaaseen joka askelmalla ja hakkasi tuntuvasti sauvallaan vielä eteisen oveen. Me sisarukset juoksimme sydän kurkussa olohuoneen sohvalle ja vahtasimme silmät pystyssä
susiturkissaan saapuvaa joulupukkia. Hän
kantoi lahjasäkkiä selkänsä vääränä. Olihan
se hienoa! Saimme paljon paketteja. Muistelisin, että osasimme iloita niistä ja vietimme
pitkiä aikoja leikkien ja pelaten.
Viime vuosina minusta vain on tuntunut, että
on menty liiallisuuksiin. Mitä enemmän, hienompia ja kalliimpia lahjoja lapsemme saavat, sitä vähemmän he niistä piittaavat, ovat
jotenkin turtuneet runsaudelle. Olen monena
jouluna tullut seurailleeksi pettyneitä, kateellisia, tyytymättömiä ilmeitä, jopa kielteisiä
tunteenpurkauksia lahjoja avattaessa. Joihinkin lahjakääreisiin on vain kurkistettu ja
jätetty sitten avaamatta ja ottamatta talteen, kun juuri se lahja ei ollutkaan kummoinen.”
Aikamme vatvottuamme, päädyimme kuitenkin siihen, että varsinkin pienempien lasten
suhteen, ei ole mitään syytä rikkoa illuusiota
ja (jälleen sisartani, runotarta, lainaten)
”vaikka se olisi jo mennyt rikki, voi kuitenkin
leikkiä yhä uskovansa satuun. Joulupukki on
ainoa satuolento, joka ilmestyy ihmiselle.
Hän on tulossa meille tänäkin jouluna mukanaan paketteja kaikille ja lapsille tietysti
enemmän kuin aikuisille.”
Lahjahan on kuitenkin vain symbolinen. Lahjasummasta voisi tinkiä. Uskon, että sellaiset
summat menevät tavalla tai toisella johonkin
"humpuukiin tai vähemmän tärkeään" vuoden aikana. Vähempiosaisten huomioonottaminen/ ajettelu/ muistaminen on tietysti

myös erittäin hyvä opettaa. Sen voisi, ja sen
varmaan teemme muutenkin. Eihän se rajoitu pelkästään joulun aikaan.
Etsiskellessäni netistä oppilailleni sopivia joulurunoja Suomi-koulun joulujuhlissa esitettäviksi, silmääni osui Kaarlo Sarkian runo ”Lapsuuden joulu”. Siinä on joulusta kaikki sanottu... ainakin minun mielestäni. Suosittelen....
Oikein lämmintä ja rakkaudentäyteistä joulua meille kaikille!

Outi Holopainen

Varapuheenjohtaja
Seuran ja jäsenten toimintaa
Kuukausitapaamiset
Syksyn ensimmäinen kuukausitapaaminen
pidettiin sunnuntaina 3.10 Ouzeri ”To
Genti”:ssä. Illan emäntä oli Päivi Voutilainen.
Marraskuun kuukausitapaaminen järjestettiin
indonesialaisessa
ravintola
Mataharissa,
Thessalonikin keskustassa. Illan isäntä oli
Marko Suomalainen.
Molemmat illat sujuivat rattoisasti maukkaan
ruoan kanssa.
Pikkujoulut
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran pikkujoulut
järjestettiin
lauantaina
4.12
”Cafe
Bazaar”:ssa.
Neljäkymmentäyksi juhlijaa oli saapunut
viettämään tätä vuosittaista juhlaa, nauttimaan jouluisesta buffeesta ja hyvästä seurasta.

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,
ΑΝΕΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤ.
Lisätietoja kreikaksi www.pansalt.gr tai suomeksi www.pansuola.fi
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Lähetä joulutervehdys Suomeen
YLE:n lähetyksessä

Suomi-Seura ja Joulupukki keräävät rahaa Suomi-kouluille
Joulupukin Muistelmat on ilmestynyt Joulun yllätyslahjaksi myös ulkosuomalaisille. Ostamalla kirjan tuet samalla Suomi-kouluja tuntuvalla summalla ja teet Suomea tunnetuksi.

Jouluaaton ilmasilta lähetetään jouluaattona kello 18 - 21 Suomen aikaa YLE
Radio Suomessa. Juontajana on tuttuun
tapaan Sanna Kojo.
Lähetystä voi kuunnella sekä netistä että satelliitista. Ylen nettiradiot löytyvät
osoitteesta
http://areena.yle.fi/nettiradiot.
Satelliitissa lähetys on kanavalla
YLESAT2.
Levytoiveita ja terveisiä voi helpoiten lähettää Radio Suomen nettisivulle tulevalla lomakkeella
http://yle.fi/radiosuomi/ohjelmat/2010/
12/jouluaaton_ilmasilta_2192008.html .
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen
radio.suomi@yle.fi.
Adventtikirkko
Thessalonikissa pidettiin Adventtijumalanpalvelus 8. joulukuuta 2010, klo 18.00 Vapaassa Evankelisessa kirkossa.
Adventtijumalanpalveluksen toimitti Rodoksen turistipappi Erkki Helander ja kanttorina
toimi Terho Taipalinen.
Tilaisuus toteutettiin yhteistyönä Pireuksen
Merimieskirkon kanssa.
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Dimos Flessaksen näyttely Thessalonikissa
Dimos Flessas (s. 1945) on opiskellut arkkitehtuuria Roomassa. Vuodesta 1973 lähtien
Flessas työskentelee vakituisesti Kreikassa.
Arkkitehtuurin ohella taiteilija toimii aktiivisesti myös kuvataiteen, kuvanveiston ja valokuvauksen saralla. Flessas on pitänyt yksityisnäyttelyitä Kreikassa ja Suomessa.
Lisäksi Flessasin töitä on ollut esillä ryhmänäyttelyissä.
Dimos Flessas on naimisissa suomalaisen
Pirkko Flessasin kanssa ja pariskunnalla on
kolme poikaa. Taiteilija asuu ja työskentelee
Kifissiassa Ateenassa.
Antiikin Olympia innoitti suomalaispyöräilijöitä mahtisuoritukseen

(www.finland.gr 20.10.2010)

Suurlähetystön henkilökunta sai nauttia harvinaisista vieraista, kun kuusi suomalaista
nuorta miestä (iältään 25 – 29 -vuotiaita)
poikkesi meitä tervehtimässä rankan pyöräilyurakkansa jälkeen. Nuorilla miehillä oli takanaan 4000 kilometriä polkemista Tampereelta Kreikan Olympiaan.
Sisukas ryhmä koostui neljästä pyöräilijästä:
Mika Rantanen, Sauli Nissinen, Petri Nikkanen ja Matti Nieminen sekä huolto- ja kuvausjoukoissa olevista Kalle Lautalasta ja
Markus Karjalaisesta.
Suurlähettiläs Erkki Huittinen toivotti nuoret
miehet tervetulleiksi ja kertoi heidän olevan
tärkeitä Suomi-kuvan edistäjiä vaativalla
pyöräilyurakallaan. Me suomalaisethan olemme tunnettuja kaikenlaisista fyysisistä tempauksista ja erilaisista mieleenpainuvista kesätapahtumista.

Nettitilauksia voi tehdä tässä tarkoituksessa Internet-sivuilla www.muistelmat.fi tai
www.memoirs.fi. Kirjaa saa myös Suomi-Seuran nettikaupasta.
Joulupukin Muistelmat on suomalaisen Joulupukin tarina, joka yhdistää Joulupukin muiden maiden jouluhahmoihin. Kirjasta on tehty englanninkielinen versio Father Christmas: My Memoirs Isoon-Britanniaan ja kansainyhteisömaihin ja Santa’s Memoirs muualle maailmaan.
Joulupukki vetoaa ulkosuomalaisiin, että nämä innolla antaisivat kirjaa lahjaksi muunmaalaisille ystävilleen ja käynnistäisivät laajan sähköpostikampanjan ja kertoisivat tästä
kaikkien aikojen kirjallisesta uutisesta Suomen Joulupukin puolesta.
Hankkeeseen liittyy koko perheen mainio Joulunalusleikki, jossa arvioidaan ja leikitään
kaikkien perheenjäsenten kiltteys. Tehtävät tai arvioinnin voi suorittaa Internet-sivuilla
www.muistelmat.fi tai www.memoirs.fi. Sen jälkeen voi lunastaa Joulupukin komean
kiltteystodistuksen lähetettäväksi Lapista kaikkialle maailmaan.
Ryhmän kaikilla jäsenillä oli urheiluseurataustaa, ja he pitivät liikuntaharrastuksia
erittäin tärkeänä osana meidän jokaisen
yleistä hyvinvointiamme. Projektillaan nuoret
miehet halusivat osoittaa kunniaa urheilua
tukevia tahoja kohtaan.
Kenelläkään pyöräilyprojektiin osallistujista
ei ollut kilpapyöräilijätaustaa vaan matkalle
lähdettiin amatööripohjalta. Nuoret miehet
olivat kuitenkin tehneet useamman vuoden
määrätietoista valmistautumistyötä ennen
Euroopan-projektiaan.
Pyöräilijät valmistautuivat koitokseen seuraamalla valmentavia videoita ja ottamalla
selvää asioista. Keväällä 2010 uudet kilpapyörät saatuaan heidän piti opetella myös
asiaan kuuluva uusi ajoasento. ”Hyvä tiimi ja
oikea asenne” tekivät nuorten miesten mielestä kaiken mahdolliseksi.
Euroopan halki polkeminen Tampereelta
Kreikan Olympiaan kesti 43 päivää ja kilometrejä kertyi 4000. Päivittäiset pyöräilytaipaleet olivat pituudeltaan keskimäärin 8 – 12
tuntisia. Nuorten miesten reitti kulki Ruotsin,
Tanskan, Saksan, Tšekin, Itävallan, Slovenian, Kroatian, Montenegron ja Albanian
kautta Kreikkaan.
Haasteellisimpana ympäristönä pyöräilijöille
nuoret miehet pitivät Albanian pääkaupungin, Tiranan, keskustassa pyörillä liikkumista
kaaosmaisen liikenteen takia. Albaniasta löytyi myös parhaimpia ja heikoimpia tieosuuksia ja maan vastakohdat olivat valtavia heidän mielestään.
Zagrebista lähtenyt 150 kilometrin vuoristoinen pyöräilyosuus jäi ikimuistoisena pyöräilijöiden mieleen, kuten myös niiden ylängöillä
olleiden lammaskoirien haukkuen perässä
juokseminen.
Pisimmän päivämatkan, 207 km, nuoret miehet polkivat Albanian ja Kreikan väliselle rajalle, mutta heidän yllätyksekseen raja olikin
illalla suljettu tullilakon takia. Siten he joutuvat jäämään Albanian puolelle. Nuorten
miesten yöpymiset olivat myös taiteilua matkakassan, huoltoauton rajoittuneen tilan ja
tarjolla olevien yöpymismahdollisuuksien välillä. Suomalaisia neuvottelutaitojakin koeteltiin sopivaan yöpymishintaan pääsemiseksi.
Nuorten miesten fyysisen ponnistuksen
päättöpisteenä oli Olympian kylä Kreikan Peloponnesoksessa, ja erityisesti sen urheilu-
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stadionin rauniot, jossa antiikin aikoina järjestettiin olympiakisoja. Pyöräilijämme olivat
siten Ateenassa käytyään valmiita lentämään
takaisin kotimaahan hyvin mielin vaikkakin
fyysisesti väsyneinä.
Lisää ryhmästä ja matkasta
www.roaddream.org
Jalas Chamber –orkesteri esiintyi Patraksessa ja Ateenassa

(www.finland.gr 12.10.2010)

Jalasjärven musiikkileireillä syntynyt jousiorkesteri Jalas Chamber esiintyy maailmalla
"Nuori kultuuri" -lähettiläänä. Orkesteri esitti
Kreikassa suomalais-kreikkalaiset rapsodiat 1
ja 2.
Suomalais-kreikkalainen rapsodia 1 esitettiin
Patraksen kaupunginteatterissa ja rapsodia 2
Ateenan yliopiston juhlasalissa.
Konserteissa Jalas Chamber -orkesteria johti
orkesterin pitkäaikainen kapellimestari Juhani Numminen, solisteina esiintyivät Jaana
Ranta, huilu ja Stefanos Nassos, piano.
Huilusolisti, jalasjärveläissyntyinen Jaana
Ranta, on Länsi-Helsingin musiikkiopiston
huilunsoiton opettaja ja vuonna 2009 Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikin maisteri. Pianosolisti, Ateenassa asuva Stefanos
Nassos puolestaan on valmistunut SibeliusAkatemiasta pianonsoiton tohtoriksi.
Ohjelmassa kuultiin teoksia mm. suomalaisilta Toivo Kuulalta ja Uuno Klamilta, kreikkalaisilta Nikos Skalkottasilta ja Jerasimos
Voutsinakselta.
Jalas Chamber perustettiin yli kymmenen
vuotta sitten Jalasjärven valtakunnallisten
musiikkileirien yhteydessä tehtävien projektien ansiosta. Musiikkileirillä koottiin joukko
ammattilaisia, ammattiopiskelijoita ja hyviä
harrastajia.
Merkittävä huomionosoitus Jalas Chamber –
orkesterille oli opetusministeriön nimitys
Nuori Kulttuuri -lähettilääksi vuosiksi 2009–
2010 edustamaan suomalaista kulttuuria kotimaassa ja ulkomailla. Nyt Jalas Chamber
jatkaa kolmannenkin vuoden Suomen kulttuurilähettiläänä.
Yhteistyö kapellimestari Juhani Nummisen
kanssa on jatkunut hyvän yhteishengen ja
lukuisten esiintymispyyntöjen ansiosta. Eri
puolilla Suomea pidettyjen konserttien lisäksi
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Jalas Chamber on esiintynyt eri puolilla Eurooppaa. Orkesteri käy aktiivista kulttuurivaihtoa eri maiden orkestereiden kanssa ja
vastaanottaa myös vierailevia orkestereita
tehden näiden kanssa yhteistyötä.
www.tapanisiirtola.com/JALAS/
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen
opettajien koulutuspäivät Kreetalla
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät pidettiin tänä vuonna
kuvankauniissa Rethimnonin rantakaupungissa Pohjois-Kreetalla 13-14 marraskuuta.
Osanottajia oli paikalla erittäin tyydyttävä luku, vaikka Kyproksen ja Kosin koulujen opettajat eivät valitettavasti tällä kertaa päässeetkään mukaan. Niinpä edustettuina olivat
siis Hanian, Rhodoksen, Rethimnonin, Iraklionin ja Thessalonikin Suomi-koulut. Koulutuspäiville otti osaa myös Suomen Ateenan
suurlähettiläs, Erkki Huittinen vaimonsa
Marjatan kanssa. Koulutuspäivät avattuaan
suurlähettiläämme seurasi mielenkiinnolla ja
tiiviisti sen ohjelmaa, ollen läsnä kaikkialla
alusta loppuun.
Koulutuspäivien järjestäjät, Rethimnonin
Suomi-koulun opettajat, Riikka TurpeinenTsiledaki ja Anna Hovi sekä Rethimnonin
suomalaiset puheenjohtajansa Teija Kivirannan johdolla, olivat ilmiselvästi nähneet vaivaa ja tuhlanneet paljon aikaa, sillä lopputulos oli vallan moitteeton. Osallistujat oli sijoitettu hotelliin keskelle Rethimnonin kaupunkia, lähelle sen rantaa ja vanhaa kaupunkia
kapeine kujineen, monine mielenkiintoisine
puoteineen, kahviloineen ja ravintoloineen,
aivan koulutuspäivien kokoustilojen läheisyyteen. Kaiken lisäksi jos jonkinlaista kestitystäkin oli ihan joka tilanteessa.
Koulutuspäivien aiheena oli lapsen innostaminen lukemiseen. Luennoitsijoidenkaan
suhteen ei oltu kitsasteltu, sillä he olivat todella loistavia. Ensimmäinen heistä, psykologi ja psykoanalyytikko, Anna Meurling Rethimnonista, luennoi kirjojen lukemisen merkityksestä ja siitä, mihin niitä kirjoja oikein
tarvitaan nykyisessä niin kehittyneen tekniikan maailmassa. Luennon aikana opittiin
mm. että lukemisen ja kirjojen merkitys yksilön elämässä ja kehityksessä ei ole mitenkään niin yksiselitteistä. Todettiin myös, että
lapsille ääneen lukeminen on juuri se, mikä
herättää lukuhaluja ja uteliaisuuden kirjoihin
yleensä.
Anne Helttunen Suomi-koulujen Tuki ry:stä
avasi kuulujakuntansa silmät Suomen kansalliseepokselle Kalevalalle, joka täyttää tänä
vuonna 175 vuotta. Useimmille on kai äidinkielen kirjojen Kalevala-osa ollut jonkinlaista
pakkopullaa nelipolvisine trokee-mittoineen,
minkä vuoksi ei oltu pystytty saamaan myöskään oppilaita sen kummemmin siitä kiinnostumaan. Intoa hehkuva, palavasilmäinen
luennoitsija auttoi seminaarilaisia mm. näkemään, kuinka Kalevala pystyy selittämään
vielä tämänkin päivän suomalaisen luonnetta, kuinka monelta eri kantilta teosta voidaaan tulkita ja kuinka monella eri tavalla sitä voidaan oppilaiden kanssa lähestyä.
Ensimmäisen luentopäivän päättivät Rethimnonin yliopiston pedagogiikan laitoksen lehtorit Alexandra Zervou ja Elpiniki Nikoloudaki, jotka esittelivät toinen maailmansota-ai-

heisia lastenkirjoja. Lisäksi kreikkalaiset
luennoitsijat olivat kiinostuneita kuulemaan,
mitä keinoja Suomi-koulujen opettajat käyttävät herättääkseen oppilaiden mielenkiinnon lukemista ja yleensä kirjoja kohtaan.
Iltaohjelma oli rennompaa lajia. Koko joukko
kerääntyi kreetalaiseen ravintolaan maistelemaan paikallisia herkkuja, tutustumaan paremmin toisiinsa ja vaihtamaan kuulumisia
sekä mielipiteitä.
Toisen ja viimeisen luentopäivän avasi entinen Suomi-koululainen ja psykologi Iraklionista, Sofia Papazoglou, kertoen monenkin
eri tutkimuksen tuloksista lukemisen motiiveista ja lukemisen ymmärtämisestä. Hän oli
perehtynyt aiheeseensa ja esitti asiansa varmasti, erittäin hyvällä ja selkeällä suomen
kielellä.
Seuraavaksi puheenvuoron sai kirjailija, Anna Snellman, joka kertoi ensiksi hieman kirjailijan urastaan ja keinoistaan kijailijana.
Saadakseen tarpeeksi läheisyyttä ja aitoutta
kuvauksiinsa, hän oli pestautunut eri työpaikkoihin, seuraten siten eri työyhteisöjen
maailmaa. Työpaikoilla hän oli tietenkin tullut juttuihin eri ihmisten kanssa, joista jokaisella oli oma tarinansa, lyhyempi tai pitempi.
Siitä lähti hänen itsensä kutsuma Nuotiopiiriidea, jonka hän sitten työsti eräänlaiseksi
”tarinaterapiaksi”. Nykyään, kirjailijantyönsä
lomassa, hän kulkee kouluissa, ja jopa
vankiloissakin,
rohkaisemassa
ihmisiä
kertomaan omia tarinoitaan, jotka voivat itse
asiassa olla pelkästään ihan jokapäiväisiä
tapahtumia tai jopa kommelluksia.
Koulutuspäivien viimeinen luennoitsija, Maila
Eichhorn Suomi-koulujen Tuki ry:stä, esitteli
kuulijakunnalle, mitä kaikkea tämä yhdistys
on jo saanut aikaan näiden niin erityisten
koulujen tukemiseksi maailmalla, ja mitä
kaikkea tuleman pitää. Suomi-koulujen Tuki
ry työskentelee kuumeisesti eri tavoin. Sen
sivuilta voi esimerkiksi löytää monipuolista
opetusmateriaalia ja monenmoista opasta
Suomi-koulujen opettajien työn ja yleensä
Suomi-koulujen toiminnan helpottamiseksi.
Edelleen Maila Eichhorn ehdotti YKI-koetta
(suomen kielen taitotasotestiä) käytettäväksi
eräänlaisena ”porkkanana” oppilaiden innostamiseksi.
On sanomattakin selvää, että myös keskustelu opettajien ja eri luennoitsijoiden välillä
oli vilkasta koko kolutuspäivien ajan. Vertaistuki on äärimmäisen tärkeää. Tuntuu helpottavalta jo pelkästään se, että tietää muidenkin painivan samojen ongelmien kanssa
tässä niin arvokkaassa, mutta samalla niin
vaativassa ja haastavassa työssä.
Vielä kerran suurkiitokset kaikesta koulutuspäivien järjestäjille! Toivottavasti tapaamme
jälleen pian samoissa merkeissä! Tarve on
suuri, ainakin kouluilla, jotka vielä sinnikkäästi jatkavat toimintaansa.

Outi Holopainen

Thessalonikin Suomi-koulu
Haastateltavana lähetystöneuvos Outi
Saarikoski
Tällä kertaa haastateltavana on elokuussa
2010 Ateenan suurlähetystön palveluksessa
lähetystöneuvoksena aloittanut Outi Saarikoski.
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1. Mistä päin Suomen olet kotoisen ja mikä
olet koulutukseltasi?

Olen kotoisin Kauhajoelta, Etelä-Pohjanmaalta. Koulutukseltani olen Valtiotieteen
maisteri Kansainvälisestä ja Eurooppapolitiikasta. Olen opiskellut sekä Tampereen
Yliopistossa että Kentin Yliopistossa IsoBritanniassa.

Outi Saarikoski

2. Missä olet ollut töissä ja miten päädyit töihin ulkoministeriöön?

Ulkoministeriön lisäksi olen ollut aikanaan
töissä mm. Euroopan Parlamentissa ja EU:n
Komissiossa Brysselissä. Diplomaattiura oli
haaveissa jo opiskeluaikana, vaikkakin silloin
vasta yhtenä vaihtoehtona monista, sillä
kansainvälinen ura ja EU-asiat kiehtoivat. Ulkoministeriön diplomaattikoulutukseen ns.
"Kavaku:lle" on joka vuosi satoja hakijoita,
joista vain murto-osa valitaan pitkien haastatteluprosessien ja testien jälkeen. Ensimmäisen kosketuksen työhön Ulkoministeriössä sain tehdessäni korkeakouluharjoittelun
ministeriössä v. 2002.
3. Missä asemissa ja asemamaissa olet ulkoministeriössä palvellut?

Postini Kreikassa on kolmas ulkomaankomennukseni. Tätä ennen olin kolme vuotta
Lähi-idässä Suomen Ramallahin edustuston
kakkosvirkamiehenä. Olin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella postilla EU-edustustossamme Brysselissä, jossa hoidin myös Lähi-itä-asioita. Sen lisäksi tietenkin olen myös
työskennellyt Ulkoministeriön eri osastoilla
Helsingissä. Yleensä diplomaatit kiertävät
kahdessa eri maassa ja sen jälkeen siirtyvät
pariksi vuodeksi takaisin Suomeen, kunnes
taas uusi kierros ulkomailla lähtee käyntiin.
4. Onko sinulla perhettä? Jos on, matkustaako perheesi mukanasi asemamaihin?

On, aviopuoliso Michal. Ei lapsia, mutta koira. Koko konkkaronkka kulkee mukana maailmalla. Perheen tuki on tärkeä vastapaino
maiden ja olosuhteiden vaihtuessa vuosien
varrella useasti. Toisaalta puolison oma uran
luominen on myös erittäin haasteellista, ja
vaatii jo perheen sisäisiä kompromisseja
suuntaan jos toiseenkin.

5. Millaista on vaihtaa asemamaata aina parin vuoden jälkeen?

On se tietysti välillä rankkaa, mutta toisaalta
se on myös tämän ammatin suola. Mahdollisuus elää erilaisissa maissa ja tutustua ihmi-
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siin eri kulttuureista ja samalla kuitenkin
säilyttää vahvat siteet kotimaahan on etuoikeus.
6. Aloitit elokuussa 2010 Ateenan suurlähetystön palveluksessa. Oletko ollut Kreikassa
ennen tätä?

Ainoastaan lyhyellä kaupunkilomalla Ateenassa vuosia sitten. Tänne on helppo asettautua, maa on suomalaisille varsin tuttu jo
vuosien takaa.
7. Mikä mielikuva sinulla oli Kreikasta ja
Ateenasta ennen tänne tuloa. Entä nyt,
muutaman kuukauden täällä olon jälkeen?

Mielikuva oli positiivinen. Maa on kaunis
upeine saarineen ja koko Eurooppalaisen
kulttuurin kehto. Antiikin tarinat kiehtovat
yhä tänä päivänä. Samalla Kreikan talouskriisi ja erityisesti viime kevään mellakat kertoivat tietenkin nykytilanteesta omaa kieltään.
Palestiinan ja Israelin jälkeen kuitenkin
Kreikka tuntuu mukavan välimerelliseltä, ja
silti selkeän eurooppalaiselta maalta. Paikalliset ovat todella lämminsydämisiä ja ensimmäiset kuukaudet suurlähetystössä ovat
menneet kuin hujauksessa.
8. Toimit suurlähetystössä lähetystöneuvoksena, mitä työpäivääsi kuuluu?

Ns. normityöpäivä täyttyy paljolti tietokonetyöskentelystä, paikallisten uutisten seurannasta ja yhteydenpidosta Helsingin kanssa.
Samoin kalenterista löytyy paljon tapaamisia
eri virkamiesten kanssa ja myös edustuston
sisäistä hallinnointia. Tietenkin poliittinen raportointi Kreikan sisä- ja ulkopolitiikasta on
keskeinen osa työtäni. Seuraamme Ateenasta käsin myös Albanian tilannetta, jossa Suomella ei ole omaa suurlähetystöä.
Diplomaattien illat täyttyvät usein myös erilaisista illallisista ja vastaanotoista, nekin
käyvät täydestä työstä. Tehokas verkostointi
on kuitenkin tärkeää ja helpottaa asioiden
seurantaa.
9. Kun vaihdat vapaalle, vietätkö lomasi
Suomessa vai ulkomailla?

Ulkomailla tulee käytyä harvemmin, sillä
usein pienemmät lomat pyrkii käyttämään
asemamaahan tutustumiseen. Kreikan osalta
olemme tässä vielä alkutekijöissä, ja maa on
täynnä nähtävää. Suomessa matkustamme
työmatkojen lisäksi kesälomilla ja myös
mahdollisuuksien mukaan joulun aikaan perhettä ja ystäviä tapaamassa. Myös oma kesämökkiprojekti vie aikansa. Diplomaatin
elämässä jonkinasteinen juurettomuus on
arkipäivää. Sitä tärkeämmäksi on vuosien
saatossa tullut tarve vahvistaa omia juuriaan
kotimaassa.
10. Milloin olet onnellinen?

Arjen pienistä asioista on helppo tulla onnelliseksi. Hyvä seura, musiikki, terveys, luonto.
Toimitus kiittää Outia haastattelusta ja toivottaa hänelle ihania Kreikan vuosia!

Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
Eduskuntavaalit
2011

järjestetään

huhtikuussa

Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivä on
sunnuntai 17.4.2011.
Ennakkoäänestys ulkomailla järjestetään 6. 9.4.2011 välisenä aikana.
(Vaalilain 47 §:n 3 momentin mukaan ennakkoäänestyksen ajanjakso edustustoissa
voi olla lyhyempikin)
Suurlähetystö tiedottaa tarkemmin Kreikan
ennakkoäänestyspaikkojen lähiosoitteista ja
äänestysajoista
omilla
kotisivuillaan
www.finland.gr heti kun äänestyspaikat ja ajat on vahvistettu.
Pyydämme lukijoita seuraamaan kotisivujamme.
Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä
(17.4.2011) täyttää 18 vuotta.
Väestörekisterikeskus lähettää henkilökohtaisesti ilmoituksen äänioikeudesta niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Väestörekisterikeskuksen ilmoituskortin (ilmoitus
äänioikeudesta) puuttuminen ei kuitenkaan
ole este äänestämiselle.
Ilmoituksen osoitteen muuttumisesta voi
tehdä
joko
suoraan
maistraattiin
(www.maistraatti.fi) tai Ateenan suurlähetystön kautta.
Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi
on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja myöhemmässä vaiheessa myös ennakkoäänestyspaikkojen yhteystiedot.
Merimieskirkko tiedottaa
Joulutervehdys Ateenasta,
Marraskuun lopulla viettettiin ensimmäistä
adventtia. Hoosianna kaikui kirkoissa ja hiljennyttiin joulunodotukseen. Lapset odottivat malttamattomina joulukalenterin ensimmäisen luukun avaamista. Kreikkalaisen tavan mukaan joku aloitti paaston ja valmistautuu siten jouluun.
Suomessa lunta tuli melkoisesti joulukuun
alussa, ja itsenäisyyspäivää päästiin viettämään talvisissa ja ehkä jouluisissakin tunnelmissa. Kreikassa lumesta ei ole tietoakaan,
mutta miten on joulutunnelman? Sää on
melkoisen kesäinen eikä se ainakaan omalta
osaltaan auta tunnelman löytymisessä. Juuri
vierailtuani Wienissä kaupunkikuva oli kaunis. Se oli kauniisti koristeltu, jouluvalot olivat runsaat, mutta eivät yliampuvat kuitenkaan. Lunta oli satanut ja kaupungin useat
joulumarkkinat toivat osansa myös jouluiseen tunnelmaan. Gluhwein tuoksui ja lämmitti mukavasti myös sisäisesti. Ateenassa
jokapäiväiseen ja -vuotiseen joulutunnelmaan kuuluvat mm. yleislakot, jotka lamaannuttavat koko kaupungin ja vaikeuttavat
meidän monen arkea. Mutta mitä se joulutunnelma oikeastaan on?
Kotimaa-lehdessä oli kirjoitus, kuinka Hello
Kitty –joulukalenteri saa kulmat kurttuun.
Miten tämä auttaa lasta syventymään adventtiin – Vapahtajan syntymän odotukseen?
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Samassa kirjoituksessa kysytään mitä me
adventtina oikeastaan odotamme?
Eiköhän se paljonpuhuttu joulutunnelma kuitenkin löydy ihan tavallisista, pienistä asioista ja teoista. Se voi olla vastaleivotun piparin
tuoksu tai kuukausi ennen joulua koristeltu
joulukuusi olohuoneen nurkassa. Se voi olla
joulumyyjäisistä ostettu mausteinen joulusuklaa, joka on ehkä jo syötykin. Tai sitten
se voi olla lapsen kasvoilta näkyvä aito ilo ja
hämmästys, kun hän näkee sen ihan oikean
joulupukin. Kunhan vaan maltamme katsoa
avoimin silmin ja mielin ympärillemme, niin
eiköhän me kaikki vietetä nämä muutamat
vuoden viimeiset viikot jouluisissa tunnelmissa.
Skandinaavisella kirkolla hiljennytään joulun
viettoon seuraavanlaisen ohjelman kera:
17.12. kauneimmat joululaulut suomeksi ja
glögi-ilta
19.12. norjankielinen joulujumalanpalvelus
20.12. pohjoismaalainen joulupöytä
24.12. jouluaaton hartaustilaisuus klo 19.00
25.12. aamuhartaus joulupäivänä klo 09.00
Kirkko suljettu 26.12. – 08.01.
HYVÄÄ JA TUNNELMALLISTA JOULUA KAIKILLE!
Terv. Suomen Merimeiskirkko ja Skandinaavinen kirkko Ateenassa
Suomi-Seura ry ja USP tiedottavat

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

Varapuhemiehen tiedotuskirje 1/2010
Välimeren, Afrikan, ja Lähi-Idän alue
Varapuhemies Pirke Fustinoni, lakimies, Italia
Varahenkilö Raimo Luokomaa, Portugali
USP:n Välimeren, Afrikan ja Lähi-Idän alueen aluekokous Helsingissä 23.5.2010
Ulkosuomalaisparlamentin Välimeren, Afrikan ja Lähi-idän Aluekokous pidettiin ennen
USP:n yleiskokousta sääntöjen edellyttämällä tavalla Helsingin tuomiokirkon kappelissa
sunnuntaina 23.5.2010.
Paikalla oli 28 edustajaa ja 2 tarkkailijaa lähinnä Välimeren alueelta. Afrikan ja Lähiidän alueelta edustus oli vähäistä.
Kokouksessa käytiin lyhyesti läpi maaraportit
alueelta. Pääasiallisesti kokouksen tarkoituksena oli valmistautua USP:n Täysistuntoon.
Kokouksessa käytiin läpi saapuneet aloitteet
ja päätöslauselmaehdotukset. Lisäksi kokouksessa valittiin äänestyksellä alueelle uusi varapuhemies ja hänelle varahenkilö.
Äänet jakautuivat seuraavasti:
Pirke Fustinoni
8 ääntä
Raimo Luokomaa
7 ääntä
Jaana Karhunen
5 ääntä
Pertti Lepistö
4 ääntä
Sirpa Ruhanen
3 ääntä
Ulkosuomalaisparlamentin
Helsingissä 24.-25.5.2010

täysistunto

Istuntoon osallistui 191 edustajaa ja 44 tarkkailijaa 182 yhteisöstä 23 maasta. Valiokuntien käsiteltävänä istunossa oli 67 aloitetta.
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Aloitteista monet koskivat kansalaisuus- ja
passiasioita sekä Suomi-koulujen tukemista.
Aloitteissa esitetään myös ulkosuomalaisten
paluumuuton priorisoimista Suomen maahanmuuttopolitiikassa, ikääntyvien ulkosuomalaisten asemaa sekä kirjeäänestyksen sallimista ulkosuomalaisille.
Täysistunnon juhlapuheen piti tasavallan
Presidentti Tarja Halonen. Presidentin mukaan USP on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä foorumina. Myös Suomi-koulut nousivat
erityisesti esille Presidentti Halosen puheessa. Täysistunnossa puhunut Ulkoasiainministeri Alexander Stubb totesi puheessaan
USP:n olevan ulkoasiainministeriölle keskeinen yhteistyökumppani.
USP:n puhemiehistön kokoonpanoon tuli
muutamia muutoksia tärkeimpänä Puhemiehen tehtävien siirtyminen Puhemies Pertti
Paasiolta seuraajalle Suomi-Seuran puheenjohtajalle Ville Itälälle. Puhemiehistön uusi
kokoonpano on nähtävissä USP:n Internetsivuilla

1. Tiedotuskirjeet
Varapuhemies ylläpitää alueellista tiedotusta lähettämällä 3-4 kertaa vuodessa
sähköpostitse tiedotuskirjeen. Tiedo-tuskirjeet lähetetään aina syksyn ja kevään
puhemiehistön kokouksen, sekä Välimeren, Afrikan ja Lähi-idän aluekokouksen
jälkeen.
2. USP:n kotisivut
Varapuhemies ylläpitää tiedotustoimintaa
USP:n kotisivulla. Kaikkia alueen ulkosuomalaisyhteisöjä pyydetään seuraamaan
aktiivisesti näitä sivuja.
3. Sutinat
Suomi-seuran sähköpostitiedote Sutinat
toimii myös tiedotuskanavana tärkeistä
asioista tiedotettaessa.
4. Muut tiedotus
Aktiivisia kannanottoja alueelta odotetaan
muista tiedotuskanavista kuten ”Facebook”.

USP:n istunnon päätöslauselmat ja puhemiehistön kokous

Aluekokoukset ja tiedotustilaisuudet 2010–
2011

Toukokuun täysistunnossa hyväksytyt päätöslauselmat ovat käännettävänä, minkä jälkeen päätöslauselmat painetaan ja ne tulevat USP:n Internet-sivuille.
Puhemiehistö kokoontuu syyskokoukseensa
1.-2. marraskuuta. Puhemiehistö tapaa mm.
oikeusministeri Tuija Braxin kirjeäänestykseen liittyen, opetusministeri Henna Virkkusen ulkosuomalaisten lasten koulutukseen
liittyen, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin ulkosuomalaisten maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä sekä Ulkosuomalaispoliittisen ohjelman osalta. Lisäksi
Puhemiehistö vierailee Maahanmuuttovirastossa ja Opetushallituksessa.

Aluekokoukset 2011
Aluekokous tai keskustelutilaisuus kevättalvella 2011 (tavoitteena pitää ko.kokous alueella vaihtoehtoina esimerkiksi Milano, Tunisia tai Marokko, Kreikka tai Portugali). Varapuhemies pyytää kannanottoja kokousajan
ja paikan osalta.
Aluekokous elokuussa 2011 Helsingissä (alueen ”perinteinen” kokousajankohta)

Välimeren, Arfikan ja Lähi-Idän alueen toimikauden 2010-2012 toiminta-ajatus ja tavoitteet
Alueen uusi Varapuhemies on ottanut tehtävänsä vastaan toukokuussa 2010 ja keskittynyt kesän aikana alueen toiminnan kartoittamiseen, toimintasuunnitelman ja tavoitteiden laatimiseen toimikaudelle 2010-2012 sekä pöytäkirjojen valmisteluun. Varapuhemies
on myös aloittanut yhteydenpidon lähialueille ja valmistautumisen ensimmäiseen Puhemiehistön kokoukseen.
Varapuhemies on asettanut seuraavia tavoitteita toimikaudelle. Toiminta-ajatuksena on
syventää alueen ja puhemiehistön kaksisuuntaista yhteydenpitoa ja tehostaa tiedotustoimintaa.
- Alueiden välisen kiinteän ja toimivan yhteistyön kehittäminen erityisesti lähialueiden kanssa tiedonvälityksen lisäämiseksi
- Alueen maakohtainen yhteyshenkilörekrytointi
- Afrikan ja Lähi-idän ulkosuomalais-yhteisöjen kartoitus ja ”aktivointi”jotta toimintaan saataisiin kattavampi edustus koko
alueelta
- Edustustokartoitus alueella ja edustustoyhteistyön kehittäminen
- USP-tietoisuuden lisääminen alueella mm.
lehtikirjoituksin

Alueellinen raportointi ja tiedotustoiminta

Varapuhemiehen ja varahenkilön esittely ja
yhteystiedot
Koska molemmat, sekä varapuhemies että
varahenkilö alueella ovat vaihtuneet on henkilöistä ilmestymässä esittely USP:n Internet-sivuille. Yhteystiedot ovat nähtävissä alla. Alueen yhteisöjä pyydetään päivittämään
yhteystietonsa varapuhemiehelle, erityisesti
sähköpostiosoitteiden osaltat:
Pirke Fustinoni, Italia
Lakimies, Välimeren, Afrikan ja Lähi-idän varapuhemies
c/o Technology Transfer & Management
Via Parravicini 30, 20052 Monza (MI), Italia
Puh. +39 335 522 8412
Fax. +39 039
230 2624
pirkefustinoni@gmail.com
Raimo Luokomaa, Portugali
Välimeren, Afrikan ja Lähi-idän varapuhemiehen varahenkilö
Casa Galeria Goldra
Citio Cerro de Goldra
Apartado 162
8100-912 Loule
Portugal
GSM+ 351 96 9004469
luokomaa@sapo.pt
tai
Rauhankatu 5 A 9
13100 Hämeenlinna
Finland
GSM +358 (0) 400 574 721
raimo.luokomaa@aina.net
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Seuraava tiedotuskirje
Seuraava tiedotuskirje ilmestyy marras-jouukun vaihteessa Puhemiehistön kokouksen
jäleen.
Rakkaat Suomi-koulujen edustajat,
Joulun lähestyessä, meillä on suuri ilo kertoa
Suomi-kouluille kauan odotettuja uutisia:
Suomen hallitus on viime viikolla päättänyt
lisätä vuoden 2011 budjettiin Suomi-kouluille
jaettavaa rahaa 200 000 eurolla, eduskunnan siunausta asialle odotellaan. Lisäys on
merkittävä, sillä määrärahahan on tähän
mennessä ollut 450 000 euroa. Toivottavasti
saamme tämän rahan lyhentämättömänä
Suomi-kouluille jaettavaksi.
Olemme tästä uutisesta todella onnellisia,
onhan tämän puolesta jo kauan taisteltu.
Lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat olleet
mukana myötävaikuttamassa siihen, että
Suomi-koulujen arvostus näkyy vihdoinkin
myös konkreettisesti, eikä ainoastaan juhlapuheissa. Erityisesti haluamme kiittää opetusministeri Henna Virkkusta, puheenjohtajaamme Ville Itälää, Opetushallitusta, Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistöä ja koko
Ulkosuomalaisparlamenttia. Suomi-Seura ry
on vuosikaudet tehnyt sitkeää työtä Suomikoulujen rahoituksen puolesta ja nyt tämä
työ on vihdoin tuottanut tulosta. Lobbausjoukkojemme keihäänkärkenä ovat toimineet
toiminnanjohtaja Paula Selenius ja parlamenttisihteeri Tina Nordqvist.
Suurimman työn olette kuitenkin tehneet te
itse. Olette pienillä resursseilla ylläpitäneet
korkealuokkaista tuotetta ja palvelua; olette
luoneet Suomi-koulusta brändin, jota on ilo
esitellä sekä Suomessa, että maailmalla. Kiitos sitkeästä työstä, jota olette tehneet suurella sydämellä!
Näiden uutisten myötä haluamme toivottaa
kaikille Suomi-kouluille iloista joulua ja onnellista uutta vuotta 2011. Tästä on hyvä
jatkaa eteenpäin!
Iloisin terveisin,

Maarit Hyvärinen

Suomi-Seura ry/Neuvontapalvelu
USP:n istunnon päätöslauselmat lausuntokierrokselle (Sutinat 12/2010 - Suomi-Seu-

ran järjestötiedote)

Ulkosuomalaisparlamentin kevään istunnon
päätöslauselmien käännös- ja painatustyö
on nyt saatu päätökseen. Päätöslauselmat
luovutettiin pääministeri Mari Kiviniemelle 7.
joulukuuta eduskunnassa. Päätöslauselmat
lähtevät nyt valtionhallintoon lausuntokierrokselle. Nämä lausunnot muodostavat tärkeän osan ulkosuomalaisparlamentin edunvalvontatyöstä ja ovat myös omiaan pitämään Suomen viranomaisia ajan tasalla ulkosuomalaisten huolista ja jokapäiväisistä
ongelmista.
Sihteeristö postittaa päätöslauselmat jokaiselle USP:n jäsenjärjestölle loppuvuoden aikana. Jos järjestö on jäänyt ilman omaa
kappaletta, kannattaa ottaa yhteyttä sihteeristöön ja tarkistaa, ovatko yhteystiedot ajan
tasalla. Lähetämme mielellämme myös ylimääräisiä kappaleita tai kieliversioita halua-
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ville! Päätöslauselmat ovat myös kokonaisuudessaan englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi USP:n nettisivuilla www.usp.fi. Sihteeristö
lähettää mielellään kappaleen päätöslauselmista myös muille kiinnostuneille. Tilaukset:
info@usp.fi
USP:n puhemiehistö kokoontui Helsingissä
(Sutinat 11/10 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Maailman eri alueita edustava ulkosuomalaisparlamentin
puhemiehistö
kokoontui
syys-kokoukseensa Helsinkiin 1. - 2. marraskuuta 2010. Puhemiehistön asialistalla olivat
kirjeäänestyksen salliminen ulkosuomalaisille, Suomi-koulujen tukeminen, inkerinsuomalaisten paluumuuton muutokset sekä Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma.
Kirjeäänestyksen sallimisesta ulkosuomalaisille puhemiehistö keskusteli oikeusministeri
Tuija Braxin ja vaalijohtaja Arto Jääskeläisen
kanssa. Kirjeäänestys on ollut USP:n tärkeimpiä asioita jo vuosien ajan. Ulkosuomalaisten äänestysprosentti on hyvin alhainen,
mihin merkittävä syy on pitkät matkat äänestyspaikoille. USP uskoo äänestysvilkkauden lisääntyvän tuntuvasti, mikä äänestää
voisi kirjeitse. Yli 40 maata sallii kansalaistensa äänestää vaaleissa kirjeitse, muun
muassa Ruotsi. Kirjeäänestyksen kielteisenä
puolena on Suomessa pidetty vaalisalaisuuden vaarantumista. Puhemiehistön mielestä
suurempi ongelma on se, että tuhannet tai
kymmenettuhannet ulkosuomalaiset eivät
nykyisin pysty äänestämään, koska äänestyspaikalle meno on liian hankalaa ja kallista.
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid
Thorsin kanssa puheenaiheina olivat inkerinsuomalaisten maahanmuuttojonon lopettaminen ja uudet käytännöt sekä vuonna 2006
voimaan astuneen Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman jatkosta. Ohjelmaan
on koottu näkemyksiä, arvioita ja toimintamalleja, joiden avulla ulkosuomalaisten ja
Suomen vuorovaikutusta voidaan edelleen
vahvistaa. Ulkosuomalaispoliittista ohjelmaa
ryhdytään päivittämään ensi vuoden alussa.
Inkerinsuomalaisten paluumuutosta keskusteltiin myös Maahanmuuttoviraston edustajan kanssa.
Suomi-koulujen tuki, Kotiperuskoulu ja Eurooppa-koulut olivat esillä tapaamisissa opetusministeri Henna Virkkusen sekä Opetushallituksen edustajien kanssa. Maailmalla
toimii noin 150 Suomi-koulua, joissa opiskelee lähes 4 000 lasta ja nuorta. Koulut tarvitsevat kipeästi lisää rahoitusta muun muassa
opetusmateriaalien hankintaan ja muihin kuluihin. Niin opetusministeri kuin Opetushallituksen edustajat myönsivät tärkeinä pitämiensä Suomi-koulujen rahoituksen jääneen
pahasti jälkeen kulujen noususta.
Puhemiehistö kokoontuu seuraavan kerran
Helsingissä toukokuussa 2011.
Vuonna 1997 perustetun USP:n puhemiehistöön kuuluu seitsemän alueellaan asuvia ulkosuomalaisia edustavaa varapuhemiestä
sekä maailmalla asuvia suomenruotsalaisia
edustava varapuhemies. USP:n puhemiehenä ja puhemiehistön kokousten puheenjohtajana toimii Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Ville Itälä.

Vuonna 1997 perustetulla USP:lla on ollut
kuusi varsinaista istuntoa, joista viimeisin pidettiin Helsingissä toukokuussa 2010. Seuraava istunto järjestetään Helsingissä vuonna 2012. USP:n toimintaan osallistuu tällä
hetkellä 499 ulkosuomalaisyhteisöä 37
maasta.
www.usp.fi, www.suomi-seura.fi
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Poliitikkojen etsittävä kuuden miljardin kiristykset ja säästöt vaalien jälkeen

(Helsingin Sanomat 10.12.2010)

Valtionvarainministeri Jyrki Katainen on korostanut, että ilman leikkauksia tuskin selvitään ensi vaalikaudella.
Valtionvarainministeri Jyrki Katainen on korostanut, että ilman leikkauksia tuskin selvitään ensi vaalikaudella.
Suomen julkisessa taloudessa on runsaan 10
miljardin kestävyysvaje, kertoo valtiovarainministeriö tänään perjantaina julkistetussa
kestävyysvajearviossaan.
Julkinen talous tarkoittaa valtiota, kuntia ja
sosiaalirahastoja kuten työeläke- ja työttömyys-turvarahastoja.
Kestävyystarkastelussa mitataan, riittävätkö
tulot menoihin eli palveluihin, eläkkeisiin ja
muihin etuuksiin ilman, että velkaantuminen
ryöpsähtää käsistä.
Julkisesta taloudesta puuttuu runsas kymmenen miljardia euroa rahaa.
Virkamiestyönä tehty raportti jakaa vajeen
paikkaamisen kahteen urakkaan.
Ensi vaalikaudella taloutta pitäisi tasapainottaa 1,5 miljardilla eurolla joka vuosi. Neljän
vuoden aikana se tarkoittaa veronkorotuksia
ja menoleikkauksia 6 miljardin euron edestä.
Raportti ei ota kantaa, mitä veroja kiristetään tai mistä säästetään, vaan työ jätetään
huhtikuun eduskuntavaaleissa valittavien poliitikkojen tehtäväksi.
Nämä välittömät budjettitoimet eivät kuitenkaan yksin riitä.
Loput neljä miljardia raportti esittää kerättäväksi kasaan rakenteellisia uudistuksia tekemällä. Käytännössä se tarkoittaa opiskelun
vauhdittamista, uusien työpaikkojen luomista ja entistä pidempien työurien tekemistä.
Virkamiehet patistavat päättämään myös
näistä keinoista jo ensi hallituskaudella, vaikka itse päätökset tulisivatkin voimaan pidemmän ajan kuluessa.
Jos päätöksiä ei saada aikaan, myös tämä 4
miljardia pitäisi kerätä menoja leikkaamalla
ja veroja korottamalla.
Useat puolueet, muun muassa keskusta ja
Sdp, ovat jo etukäteen arvioineet talouskasvun ja uusien työpaikkojen luomisen hoitavan osan kestävyysvajeesta, jolloin leikkauksia ei tarvittaisi. Sen sijaan kokoomuksen
puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Katainen on korostanut, että ilman leikkauksia
tuskin selvitään.
Myös vajeraportissa varoitetaan luottamasta
liikaa talouskasvun varaan. Kun työvoima
Suomessa vähenee ikääntymisen takia, talouskasvu jää yksin tuottavuuden eli työnteon tehostumisen varaan. Tuottavuus taas
ei kohene yhtä nopeasti kuin takavuosina
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esimerkiksi siksi, että työtä siirtyy helpommin automatisoitavasta teollisuudesta lähinnä ihmistyönä tehtäviin palveluihin.
Kestävyysvajelaskelmat lähtevät siitä, että
pelkkä menojen ja tulojen saaminen tasapainoon eri riitä, sillä palvelujen ja etuuksien
rahoittamisen lisäksi pitää hoitaa myös velkaa. Taantuman takia Suomi on velkaantunut nopeasti.
Siksi taloudessa pitäisi olla ylimääräistä rahaa (ylijäämää) 4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Kestävyysvajetarkastelu on tehty vuosille
2015–2060. Lähtökohtavuonna 2015 talous
on laskelmien mukaan alijäämäinen (miinuksella) noin yhden prosentin verrattuna
bkt:hen.
Erotus on siis 5 prosenttia suhteessa
bkt:hen, ja tästä on saatu laskettuaa runsaan 10 miljardin vaje valtion, kuntien ja sosiaalirahastojen taloudessa.
Kestävyysvaje on pitkän ajan ongelma, ja
johtuu lähes pääosin väestön ikääntymisestä. Yhä harvempi suomalainen on tuottavassa työssä, ja samaan aikaan ikääntyneiden
ihmisten eläkemenot sekä hoivamenot paisuvat.
Tuore talouskriisi sekä hallituksen päätökset
alentaa veroja ja lisätä menoja ovat kärjistäneet kestävyysvajetta, vaikka eivät olekaan
sen syy.
EUROOPAN UNIONI
EU-maat valmiita perussopimuksen remonttiin talouden turvaamiseksi

(Helsingin Sanomat 29.10.2010)

EU:n johtava jäsenmaa Saksa sai yöllä tahtonsa läpi siitä, miten unionin talousremonttia viedään eteenpäin.
EU-maat sopivat varhain perjantaiaamuna
olevansa valmiita "pieniin ja rajoitettuihin"
perussopimusmuutoksiin, jotta unionin uudesta talouden kriisinhallintajärjestelmästä
saadaan mahdollisimman tiukka.
"Elättelen toiveita, että sopimusmuutosta ei
tehdä, mutta jos on välttämätöntä, niin sitten tehdään", pääministeri Mari Kiviniemi
kertoi perjantaiaamuna kello 2.30 Suomen
aikaa toimittajille Brysselissä.
Kiviniemen mukaan kukaan EU-johtajien
huippukokouksessa ei täsmentänyt, mitä
EU:n perussopimuksessa pitäisi muuttaa.
Muutoksen tarvetta ja laajuutta rupeaa nyt
selvittelemään Eurooppa-neuvoston pysyvä
puheenjohtaja Herman Van Rompuy.
"Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että tarvitaan
vahva kriisinhallintajärjestelmä", Van Rompuy sanoi.
Pysyvän kriisinhallintajärjestelmän käytännön sisältöä alkaa sen sijaan valmistella
EU:n komissio yhdessä Van Rompuyn kanssa. Suomi painotti kokouksessa komission
vahvaa roolia valmistelutyössä.
Kaikkien suunnitelmien pitää olla valmiita viimeistään joulukuussa. Jos perussopimuksen
muutoksia tarvitaan, saadaan ne voimaan
viimeistään 2013. Keväällä luotu väliaikainen
kriisinhallintajärjestelmä lopettaa silloin toimintansa.
"Koska aikataulu on niin nopea, on hyvä, että neuvoston edustaja auttaa komissiota.
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Saadaan kummankin kannat heti mukaan",
Kiviniemi sanoi.
Van Rompuy alkaa tutkia myös Saksan ja
Ranskan ehdotusta siitä, että euromaalta
voitaisiin viedä äänivalta talouskriisitilanteessa.
Tuhlarimaille uusia rangaistuksia

(Taloussanomat 19.10.2010)

Olli Rehnin ehdotukset talouskurista joutuivat vastatuleen, kun suurin EU-maa Saksa
otti epäröivän kannan maanantaisessa kokouksessa. Euroopan unionin valtiovarainministerit pääsivät kuitenkin sopuun aiempaa
tiukemmista budjettisäännöistä sekä rangaistustoimista löysän budjettikurin harjoittajille.
Kiristystoimien tarkoituksena on vakuuttaa
markkinat, että eurovaltiot ovat oppineet
läksynsä Kreikan lainakriisistä.
Euroopan keskuspankki EKP sekä talouskomissaari Olli Rehn ajoivat automaattisia rangaistuksia sääntöjä rikkoville.
Lopullinen päätös kuitenkin hieman vesitti
alkuperäistä esitystä, sillä Ranska vastusti
kiivaasti täysin automaattisia rangaistuksia.
Saksa asettui tukemaan Ranskan kantaa.
Sopimuksen mukaan Euroopan komission tulee varoittaa maata, mikäli sen budjettikuri
on liian löyhää.
Varoituksen jälkeen maalla on kuusi kuukautta aikaa muuttaa käytäntöjään. Sen jälkeen komissio saa päättää rangaistuksista.
Määräenemmistöllä EU-maat voivat kuitenkin estää rangaistusten asettamisen.
– Se oli harkittu taistelu ja pitkällinen taistelu. Aina halutaan mennä edemmäs: enemmän automatiikkaa, enemmän itsenäisyyttä,
Hollannin valtiovarainministeri Jan Kees de
Jager kommentoi päätöstä toimittajille Luxemburgissa maanantaina.
Hallitus kannattaa yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen muodostamista

surssit, jotta se voisi entistä tehokkaammin
valvoa rautatiemarkkinoiden toimivuutta.
Suomi kannattaa esityksen yleisiä linjauksia.
Suomi pitää kuitenkin tärkeänä, että jatkossakin jäsenvaltiot voivat vaikuttaa itse ratamaksun tasoon. Lisäksi jäsenmailla on oltava
mahdollisuus määrittää, milloin ja minkälaisia meluun liittyviä ja mahdollisesti muita ratamaksun porrastuksia otetaan käyttöön.
Suomi pitää tärkeänä, että rautatieliikenteen
sääntelyelimellä on riittävät edellytykset tehtävien hoitamista varten. Sääntelyelimen itsenäisyys on kuitenkin varmistettava muuten, kuin perustamalla uusi virasto.
Nyt annetulla direktiiviehdotuksella ei esitetä
kotimaisen henkilöliikenteen avaamista kilpailulle.
TALOUSUUTISET
Helsinki on maailman kuudenneksi kallein
kaupunki (Iltasanomat 8.12.2010)
Oslo on maailman kallein ostoskaupunki ja
Helsinki kuudenneksi kallein, kertoo tuore
hintavertailu.
Euroopan kaupunkeja verrattaessa Helsinki
on neljänneksi kallein Oslon, Tukholman ja
Reykjavikin jälkeen.
Tämä käy ilmi vertailusta, jonka on tehnyt
hintavertailupalvelu Pricerunners. Vertailussa
huomioidaan joukko kulutustavaroita kuten
kuppi kahvia, maitolitra, hampurilainen, bussi- ja elokuvalippu sekä litra bensiiniä. Vertailu on tehty jo yhdeksänä vuonna.
Maailmanlaajuisesti Oslon jälkeen tulevat
Brasilian Sao Paolo ja Australian Sydney.
Seuraavina ovat Tukholma, Reykjavik ja Helsinki.
Maailmanlaajuisessa vertailussa oli mukana
32 kaupunkia ja eurooppalaisessa mittauksessa 21 kaupunkia.
Maailman halvin kaupunki on vertailun mukaan Mumbai ja Euroopan halvin Vilna.

(Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote
18.11.2010)

Kansainväliset tilinumerot käyttöön vuodenvaihteessa (Expatrium uutiskirje 6.12.2010)

EU:n komissio on antanut esityksen yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen muodostamisesta. Komission tavoitteena on rautatieliikenteen kilpailukyvyn parantaminen.
Hallitus antoi asiaa koskevat kirjelmän eduskunnalle 18. marraskuuta.
Keinoina rautatieliikenteen markkinaosuuden
parantamiseen komissio esittää, että rataverkon kehittämiselle turvataan riittävä rahoitus, ratamaksusääntelyä kehitetään, rautatiemarkkinoille pääsyä helpotetaan ja rautatiemarkkinoiden valvontaa tehostetaan.
Komission tarkoituksena on, että rautatiejärjestelmän rahoitukselle olisi tarjolla tehokkaita kannustimia ja jäsenvaltiot sitoutuisivat
rataverkon kestävään ja vakaaseen rahoittamiseen. Ratamaksuissa jäsenvaltioiden pitäisi ottaa huomioon rautatiekaluston meluvaikutukset.
Rautatiemarkkinoille pääsyä pyrittäisiin helpottamaan mm. siten, että kaikille rautatieyrityksille on tarjolla liikenteen hoitamisen
kannalta välttämättömät palvelut samoin ehdoin. Kansallisten sääntelyelinten riippumattomuutta ja toimivaltuuksia lisättäisiin. Lisäksi säätelyelimelle pitäisi turvata riittävät re-

Kansainväliset IBAN-tilinumerot tulevat käyttöön vuodenvaihteessa. IBAN tulee sanoista
International Bank Account Number eli kansainvälinen tilinumero. IBAN-tilinumerot
yleistyvät vaiheittain ja korvaavat kansalliset
tilinumerot kokonaan vuoden 2011 lokakuun
loppuun mennessä.
IBAN-numeron yhteydessä maksutietona
käytetään BIC-koodia (lyhenne tulee sanoista Bank Identification Code, sama kuin
SWIFT), joka on pankin tunnistetieto.
Tilinumerot muuttuvat Suomen siirtyessä yhtenäiseen euromaksualueeseen SEPAan.
SEPAn tavoitteena on nopeuttaa euroalueen
maksuliikennettä, helpottaa palveluiden vertailtavuutta ja hyödyttää eurooppalaista kaupankäyntiä. Yksi osa tätä muutosta on tilinumeroiden yhdenmukaistaminen IBAN-muotoisiksi. Siirtymäaika mahdollistaa kansallisten tilinumeroiden käytön vuoden 2011 lokakuuhun asti, mutta monet toimijat tulevat
siirtymään IBAN-tilinumeroihin nopeammin.
IBAN-numero löytyy jo nyt useimmista tiliotteista. Verkkopankeissa on myös laskureita,
joiden avulla kansallisen tilinumeron voi
muuntaa IBAN-muotoon. Lähes kaikki pankit
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osaavat myös kertoa BIC-koodinsa
SWIFTin) verkkopankissaan.

(tai

EU-parlamentti haluaa pidentää äitiyslomaa

(Taloussanomat 20.10.2010)

EU-parlamentti haluaa pidentää äitiysloman
14:stä 20:een viikkoon. Ajalta saisi täyttä
palkkaa.
Äitiysloman pidennyksen lisäksi parlamentti
haluaa isille kahden viikon palkallista isyysvapaata.
Sääntöjä sovellettaisiin joustavasti maihin,
joilla on jo perhevapaita. Tarkoitus on, että
lakiluonnos antaa minimitason äitiyslomalle
EU-maissa.
Parlamentti hyväksyi lisäksi tarkistukset, jotka kieltävät raskaana olevan työntekijän
erottamisen raskauden alusta siihen asti,
kun äitiysvapaan päättymisestä on kulunut
puoli vuotta. Naisille halutaan oikeus palata
samaan vai vastaavaan asemaan työpaikassaan, kuin missä hän oli lähtiessään äitiyslomalle.
Seuraavaksi asiaa käsittelee neuvosto. Monet jäsenmaat vastustavat hanketta.
Altia ostaa konjakkibrändin 10 miljoonalla

(Kauppalehti 14.10.2010)

Alkoholijuomayhtiö Altia on solminut sopimuksen, jolla se ostaa Renault-konjakin tuotemerkin.
Ranskalainen juomayhtiö Pernod Ricard myy
maineikkaan Renault-konjakkimerkin Altialle.
Altia ostaa tuotemerkin kymmenellä miljoonalla eurolla. Kauppasummaan kuuluu lisäksi
tuotevarastoja.
- Renault-brändi sopii täydellisesti Altian
strategiaan vahvistamalla asemaamme Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä lisäämällä painoarvoamme pohjoismaisessa matkustajakaupassa, kertoo Altian toimitusjohtaja Antti
Pankakoski tiedotteessa.
Pankakosken mukaa hänellä on suuri kunnia
saada vastuu Jean Antonin Renaultin vuonna
1835 luomasta perinteikkäästä tuotemerkistä. Hän näkee lisäksi suuria mahdollisuuksia
Renault-tuotemerkin kehittämisessä osana
Al-tian tuote- ja brändivalikoimaa.
Suomalaisyritysten
ulkomaanhenkilöstöstä
yli puolet EU-maissa (Sutinat 10/10 - Suomi-

Seuran järjestötiedote)

Suomalaisyritysten tytäryhtiöissä ulkomailla
työskenteli 575 000 ihmistä vuonna 2008. Yli
puolet työpaikoista oli EU-maissa. Tilastokeskuksen
mukaan
tytäryhtiöt
myös
investoivat voimakkaimmin Euroopassa.
Tiedot
perustuvat
yrityksille
tehtyyn
kyselyyn.
Kaikkiaan Euroopassa oli kaksi kolmasosaa
suomalaisyritysten ulkomaanhenkilöstöstä.
15 vanhassa EU-maassa henkilöstöstä oli 35
prosenttia ja uusissa EU-maissa 19 prosenttia. Muissa Euroopan maissa henkilöstöstä
oli 14 prosenttia.
Aasiassa ja Oseaniassa työskenteli 19 prosenttia suomalaisyritysten tytäryhtiöiden ulkomaisesta työvoimasta. Pohjois-Amerikan
osuus oli seitsemän prosenttia, Keski- ja Etelä-Amerikan osuus viisi prosenttia. Afrikan
osuus oli vain prosentti.
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Vanhoissa EU-maissa eniten työntekijöitä oli
paperiteollisuuden, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden sekä kone- ja metalliteollisuuden tytäryhtiöissä. Uusissa EU-maissa tytäryhtiöt työllistivät eniten tukku- ja vähittäiskaupassa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Aasiassa ja Oseaniassa suurin
työntekijämäärä oli sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.
Maista suomalaisyrityksillä oli eniten henkilöstöä Ruotsissa, Kiinassa ja Venäjällä.
Suomalaisyritysten tytäryhtiöt ulkomailla investoivat aineelliseen pääomaansa toissa
vuonna yhteensä vajaat 11 miljardia euroa.
Yli puolet investoinneista tehtiin Euroopassa
ja neljännes Pohjois-Amerikassa. Maista investointeja tehtiin eniten Yhdysvalloissa eli
kaikkiaan 2,6 miljardilla eurolla.
Suomalaisyritysten tytäryhtiöille kertyi ulkomailla liikevaihtoa yhteensä yli 215 miljardia
euroa. Lähes puolet liikevaihdosta syntyi
vanhoissa EU-maissa, lähes viidesosa uusissa EU-maissa ja samoin lähes viidesosa Aasiassa ja Oseaniassa. Ruotsissa suomalaisyritysten tytäryhtiöiden liikevaihto oli vajaat
32 miljardia, Saksassa runsaat 23 miljardia
ja Virossa vajaat 20 miljardia.
Suomalaiset konsernit, joilla oli tytäryhtiöitä
ulkomailla, työllistivät vuonna 2008 Suomessa yhteensä 562 000 ihmistä.
Auto elää Suomessa 19-vuotiaaksi

(Taloussanomat 6.11.2010)

Suomalaiset ajavat Euroopan vanhimmilla
autoilla: autot romutetaan täällä keskimäärin
19,3 vuoden ikäisinä. Suomi on ohittanut jo
Kreikankin tässä surkeassa tilastossa. Koko
autokannan keski-ikä on yli kymmenen vuotta.
Juhlapuheissa peräänkuulutetaan liikenneturvallisuuden nollaonnettomuustoleranssia
ja puhutaan puhtaan ilman puolesta. Vanhan
autokannan ylläpito lyö korvalle näitä, sinänsä tärkeitä asioita.
Yli kymmenen vuotta vanhat autot ovat turvallisuussuunnittelultaan eri tasolla kuin uudemmat autot monine turvatyynyineen,
ajonhallintajärjestelmineen ja vankkoine
korirakenteineen. Niihin verrattuna vanhat
autot ovat kolaritilanteessa paperia.
Vanhojen autojen ratissa näkee valitettavasti
juuri sellaisia ajajia, joiden ajotaitokaan ei
ole parhaimmillaan. He ovat usein nuoria,
vasta kortin saaneita, jotka ovat ostaneet
autonsa muutamalla sadalla eurolla ja haluavat näyttää kavereille, "kuinka corolla kulkee".
Tai sitten vanhoilla autoilla ajavat ovat
ikääntyneitä kansalaisia. He pitävät usein
ajokkiaan perheenjäsenenä, josta vain kuolema tai poliisi erottaa.
Suomessa ajetaan autoilla, joiden oikea
osoite olisi jo kauan sitten ollut kierrätyslaitos.
Autojen päästöt ovat ongelma, jota vanha
ajokalusto lisää entisestään. Muutaman viime vuoden aikana autojen moottoritekniikka
on päästöjen suhteen harpannut aimo askeleen eteenpäin. Nykyaikainen moottori on
myös bensapihi.
Autotehtaiden kuumeisin tämän hetken kehityskohde on päästöjen vähentäminen. Tätä

motivoi entistä enemmän myös monien maiden verotustuki vähäpäästöisille autoille.
Näinhän on osittain myös Suomessa. Täällä
vain on ongelmana autoverotuksen kokonaisrakenne, joka ei tue riittävästi autokannan uudistumista.
Suomessa verotetaan auton ostoa, kun
muualla Euroopassa painopiste on siirretty
käytön verotukseen. Keinotekoisen kalliit uudet autot pitävät myös käytettyjen hintoja
korkealla, mikä puolestaan houkuttelee käytettyjen autojen runsaaseen tuontiin muista
maista.
Tänne tuodaan vanhoja autoja, jotka muu
Eurooppa haluaa nurkistaan pois juuri saastumis- ja turvallisuusongelmien takia.
Suomen laki vaatii, että auton viimeisen haltijan on toimitettava auto tuottajavastuun
piiriin kuuluvaan viralliseen vastaanottopisteeseen.
Silti "navettojen takana" on lukematon määrä ajokelvottomia autoja, jotka virallisesti
ovat jonkun omistuksessa tai hallinnassa.
Niille kannattaa tehdä lain vaatimat toimenpiteet, mikä on kaikkiaan helppoa ja maksutonta. Viimeinen omistaja saa lain mukaisen
romutustodistuksen, ja vastuu autosta poistuu häneltä lopullisesti.
Omistajan ei tarvitse edes lähteä kauas kotoa. Osa katsastajista hoitaa auton noudon
ilmaiseksi asiakkaan kertomasta osoitteesta
ja toimittaa sen jälkeen romutustodistuksen.
Tämä kannattaa tehdä siksi, että omistajan
nimissä roikkuva auto saattaa aiheuttaa turhia viranomaiskyselyjä ja epäselvyyksiä. Autoa ei nykyään kannata antaa tai myydä yksityisille, jotka haluavat vain purkuosat, eivätkä romuta autoa laillisesti. Tällaisessa tapauksessa purettu auto saattaa jäädä virallisesti edellisen omistajan nimiin, ja ainakin
periaatteessa on mahdollista, että viranomaiset alkaisivat periä rangaistusmaksua.
Muualla Euroopassa on ollut käytössä hyvin
toiminut romutuspalkkio esimerkiksi yli 10vuotiaille autoille. Jos Suomeenkin kehittäisiin esimerkiksi 2 000 euron romutuspalkkio,
autokanta voisi nuorentua nopeammin. Autokaupan kasvun myötä valtio saisi lisää
verotuloja.
Suomalaiset ovat Euroopan piheimpiä matkailijoita (Taloussanomat 19.10.2010)
Suomalaiset käyttävät eurooppalaisista vähiten rahaa ulkomaille matkustamiseen.
Suomalaisten matkailijoiden pihiys selviää
Hotels.comin hotellihintoja ja matkailutrendejä käsittelevästä Hotel Price Index (HPI) –
raportista.
Selvityksen mukaan suomalaiset käyttävät
eurooppalaisista vähiten rahaa majoitukseen
ulkomaanmatkoilla. Euroopan ulkopuolisista
kansoista vain meksikolaisilla ja singaporelaisilla ovat kukkaron nyörit vielä suomalaisiakin tiukemmalla, Hotels.com kertoo tiedotteessaan.
Suomalaiset käyttävät hotelliyöhön ulkomailla keskimäärin 97 euroa. Kotimaassa suomalaiset maksavat hotelleista 102 euroa yöltä.
Toiseksi säästäväisimpiä eurooppalaisia ovat
saksalaiset, jotka maksavat majoituksesta
ulkomailla keskimäärin 99 euroa yöltä. Kaikki
muut vertailun eurooppalaiset maksavat yli
100 euroa hotelliyöstä ulkomailla. Saksalai-
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set pääsevät halvalla myös kotimaassaan,
missä he käyttävät vain 85 euroa hotelliyöstä.
Yhdysvaltalaiset matkailijat käyttävät eniten
rahaa hotelliöihin matkustaessaan ulkomaille. He käyttävät keskimäärin 121 euroa yöltä
majoitukseen. Toiseksi eniten hotelleihin
käyttävät rahaa venäläiset ja japanilaiset,
jotka kummatkin käyttävät keskimäärin 119
euroa.
Eniten rahaa omassa kotimaassaan käyttävät norjalaiset, jotka maksavat kotimaansa
hotelleista keskimäärin 139 euroa yöltä.
Hotels.comin Hotel Price Index (HPI) on
säännöllinen selvitys hotellihinnoista merkittävimmissä matkakohteissa ympäri maailman. Indeksi perustuu Hotels.com-sivustolla
tehtyihin varauksiin. Esitetyt hinnat eivät ole
listahintoja vaan asiakkaiden maksamia hintoja kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä.
Suursijoittaja: "Kreikka ottaa käyttöön drakman kolmen vuoden aikana"

(Kauppalehti 12.10.2010)

Saksa joutuu kärsivällisesti pohtimaan, kuinka monta kertaa sen pitää pelastaa Kreikan
kaltaisia huonosti käyttäytyviä lapsia.
Jättimäisiä sijoituksia hallinnoivan Pacific Investment Management -rahaston (Pimco)
toimitusjohtaja Mohamed A. El-Erian kommentoi tiistain Kauppalehdessä lakonisesti
valuuttasotia.
- Kaikki osapuolet eivät tietenkään voi saada
muita edullisempaa valuuttaa, sillä valuuttakurssi on aina suhteessa toiseen, El-Erian
sanoo.
Hän ennakoi, että Kreikka ottaa sapattivapaata euroalueesta ja drakman käyttöön kolmen vuoden aikana.
- Saksa on rikas vanhempi, joka pohtii kärsivällisesti, kuinka monta kertaa sen pitää pelastaa Kreikan kaltaiset huonosti käyttäytyvät lapset.
EKP salasi Kreikan velkakriisiä koskevia asiakirjoja (Helsingin Sanomat 5.11.2010)
Euroopan keskuspankki (EKP) torjui uutistoimisto Bloombergin pyynnön luovuttaa Kreikan velkaongelman syntyyn liittyneitä asiakirjoja, uutistoimisto Bloomberg kertoo.
Bloombergin uutisen EKP kieltäytyi luovuttamasta kahta asiakirjaa, jotka pankin työntekijät olivat laatineet EKP:n kuusijäsenisen
johtokunnan käyttöön. Asiakirjat kertoivat
Kreikan tavasta käyttää johdannaisia, joilla
Kreikan valtio oli salannut julkisen velkansa
todellisen määrän.
EKP teki päätöksensä puoli vuotta sen jälkeen kun Euroopan unioni (EU) ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) takasivat Kreikan valtion maksukyvyn lupaamalla myöntää
Kreikalle hätälainoja yhteensä 110 miljardin
euron arvosta.
"Asiakirjoissa olevat tiedot vaarantaisivat
yleisen luottamuksen siihen, miten talouspolitiikkaa harjoitetaan", EKP:n pääjohtaja
Jean-Claude Trichet kirjoitti kirjeessä, jonka
hän lähetti uutistoimisto Bloombergille lokakuun 21. päivä. Kirjeessä torjutaan Bloombergin pyyntö nähdä asiakirjat.
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Asiakirjojen julkistaminen "aiheuttaisi nykyisessä erittäin haavoittuvassa markkinatilanteessa merkittävän ja kouriintuntuvan vaaran, että levottomuus ja ailahtelevaisuus lisääntyisivät", Trichet kirjoitti uutistoimisto
Bloombergin mukaan.
Bloombergin haastattelemat asiantuntijat pitivät EKP:n päätöstä vääränä. Heidän mielestään avoin tiedottaminen olisi tärkeää.
"EU-kansalaisilla on täysi oikeus tietää, kuinka heidän maksamillaan veroilla korjataan
yhden hallituksen ja sen käyttämien pankkiirien tekemien salaisten sopimusten vaikutuksia. Tämän vuoksi harkitsemme, vaativatko avoimuus ja yleinen etu sitä, että ajamme
asiaamme oikeusteitse tai viemme tämän
kysymyksen Euroopan unionin tuomioistuimeen Luxemburgiin", Bloombergin päätoimittaja Matthew Winkler totesi uutistoimisto
Bloombergin mukaan.
Tällaisille ihmisille ei tahdo löytyä töitä

(Taloussanomat 11.10.2010)

Vähän kouluja käyneiden on entistä vaikeampaa löytää tulevaisuudessa töitä. Uudet
työpaikat syntyvät ennen kaikkea aloille, joilla vaaditaan varsin korkeaa koulutusta. Kaikilla ei kuitenkaan ole haluja eikä kykyjä
kouluttautua asiantuntijoiksi, joiden varassa
kansantaloutemme yhä enemmän pyörii.
Miten heidän käy?
Maapallon työnjaon eteneminen lupaa kylmää kyytiä niille suomalaisille, joilla ei ole intoa tai kykyä istua koulunpenkillä. Maailman
eri alueet erikoistuvat erilaisiin tehtäviin,
joista Suomelle lankeaa korkeaa koulutusta
vaativa asiantuntijatyö.
Asiaa tutkinut Etlatiedon toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila tunnistaa ongelman.
– Suuri kysymys on, miten tässä kehityksessä käy. Suomalaisten älykkyysjakauma on
tietysti samanlainen kuin minkä kansan tahansa. Ja aina on olemassa henkilöitä, jotka
eivät kouluttaudu, Ylä-Anttila sanoo.
Erityisen suuressa vaarassa ovat ne, joiden
koulutus jää pelkän peruskoulun varaan.
Heitä on 20–24-vuotiaista viidennes ja 25–
29-vuotiaistakin lähes 15 prosenttia, vaikka
virallinen tavoite on saada kaikille toisen asteen koulutus.
Ennen muinoin vähällä koulutuksella saattoi
päästä vaikkapa apulaiseksi rakennuksille,
toimistoihin tai tehtaisiin. Tietotekniikka on
poistanut monia työtehtäviä, esimerkiksi ison
osan toimistotöistä tekevät nyt asiantuntijat
varsinaisten töidensä ohella.
Teollisuuden perustöitä säilyy jonkin verran
Suomessa tulevaisuudessakin, mutta myös
niissä tarvitaan useimmiten erityisosaamista
ja koulutusta.
– Tämä voi osalle ihmisistä nostaa kynnystä.
Vaikka suorittavaa työtä on edelleen, se on
vaativampaa kuin aiemmin, työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen sanoo.
Oman mausteensa ongelmaan tuovat alihankintaketjut ja harmaa talous esimerkiksi rakennusalalla: töitä teetetään ulkomaalaisilla
alle suomalaisten työehtojen eikä makseta
veroja. Suomalaisilla työhaluisilla ei ole näihin töihin pääsyä.
Ylä-Anttilan mukaan markkinoiden pitäisi periaatteessa toimia niin, että raskaasta työstä

saisi asianmukaisen korvauksen. Kun halvempaa työvoimaa on kuitenkin helposti
saatavissa Euroopan unionin alueelta, korkeampia palkkoja ei makseta.
Toisaalta monilta nuorilta myös puuttuu motivaatiota tehdä ”paskaduunia” tai kouluttautua, Ylä-Anttila muistuttaa. Tämä ongelma
voi asennetutkimusten perusteella edelleen
kärjistyä.
– Työ elämän sisältönä näyttää menettävän
merkitystään, eikä enää pidetä huonona sitä,
että eletään tulonsiirroilla, Ylä-Anttila sanoo.
Osittaisen kansalaispalkan tapainen yhteiskunnan tuki voisi hänen mielestään olla yksi
ratkaisu ongelmaan. Sen lisäksi olisi kuitenkin tehtävä jonkin verran töitä elääkseen, ja
työnteon pitäisi olla aina taloudellisesti kannattavaa.
Pekka Tiainen perää oppisopimuskoulutuksen ja työharjoittelun hyödyntämistä selvästi
nykyistä laajemmin. Se antaisi mahdollisuuden päästä työelämään kiinni ilman koulunpenkin kuluttamista.
Kädentaitoihin perustuvat ammatit ovat Tiaisen mielestä tulevaisuuden ala, sillä laadukkaasta käsityöstä ollaan elintason noustessa
valmiita maksamaan.
Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi puusepän, koristemaalaajan, muurarin ja kokin
ammatit.
– Nämä soveltuvat sellaisille ihmisille, jotka
karttavat luokkahuonetta.
Suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle tuo
mahdollisuuksia vähän kouluja käyneille,
koska juuri suorittavasta työstä siirrytään
nopeasti eläkkeelle.
Talouskriisi on vaientanut väliaikaisesti puheet työvoimapulasta, mutta Ylä-Anttila povaa niiden viriävän uudelleen muutaman
vuoden kuluttua.
Eniten työvoimapula koskee luultavasti hoiva-alaa, jossa asiakkaiden määräkin kasvaa
suurten ikäluokkien vanhentuessa.
Hoiva-alan koulutuspaikkoja ei ole riittävästi,
ja alalla jouduttaneen Ylä-Anttilan mukaan
joka tapauksessa turvautumaan ulkomaiseen
työvoimaan.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Suomi putosi kakkoseksi Pisa-vertailussa

(Iltalehti 7.12.2010)

Suomi on pudonnut ykköspaikalta kansainvälisessä Pisa-tutkimuksessa. Suomi on koulutusvertailussa jaetulla toisella sijalla kolmen muun maan kanssa.
Kolme vuotta sitten maamme oli ykkönen.
Pisa-koordinaattori Jouni Välijärven mukaan
suurin syy Suomen sijoituksen heikentymiseen on se, että vertailuun on otettu mukaan uusia maita ja alueita. Uutena mukaan
tullut Kiinan Shanghain alue oli ylivoimainen.
Huolestuttavaa Suomen kannalta on kuitenkin se, että suomalaisnuorten osaaminen lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä näyttää heikentyneen hieman. Erot
edelliseen tutkimukseen eivät ole tilastollisesti merkittäviä, mutta olennaista on Välijärven mukaan se, että aiempi hyvä kehitys
on pysähtynyt. Aikaisemmin Suomi pärjäsi
luonnontieteessä ja matematiikassa Pisa Pisalta paremmin, mutta nyt samaan ei enää
päästy.
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Muihin länsimaihin verrattuna Suomi oli tälläkin kertaa ylivoimaisesti paras, sillä muut
Pisa-menestyjät ovat kaikki Aasiassa. Shanghai oli ykkönen, ja Suomi, Singapore ja
Hongkong olivat käytännössä tasoissa keskenään.
Pisa-tutkimuksessa oli nyt mukana 65 aluetta tai maata. Niitä oli vajaat kymmenen
enemmän kuin kolme vuotta sitten.
Aalto nappasi suurimman Nokia-potin

(TaSa 19.10.2010)

Kännykkäjätti Nokia lahjoittaa suomalaisille
yliopistoille mittavan summan rahaa. Puolet
12 miljoonan euron potista menee Aalto-yliopistolle, joka saa siis kuusi miljoonaa euroa
Nokia-rahaa.
Nokia lahjoittaa kolme miljoonaa euroa Tampereen teknilliselle yliopistolle ja 1,2 miljoonaa Helsingin yliopistolle.
Pohjoiseen Oulun yliopistolle Nokian hallitus
päätti antaa 1,8 miljoonaa euroa.
Nokian toimitusjohtajan Stephen Elopin mukaan suomalainen osaamispääoma on Nokialle merkittävä kilpailutekijä; yhtiö haluaa
tukea sen kasvattamista ja uudistamista lahjoituksillaan.
Kännykkäjätti kertoo tiedotteessaan, että se
aikoo myös jatkaa yhteistyötään suomalaisten yliopistojen kanssa erilaisin yhteistyöhankkein ja tutkimusprojektein.
– Suomalaisten yliopistojen ja Nokian yhteistyöllä on pitkät perinteet. Uskon lahjoituksemme osaltaan edistävän suomalaisen yliopisto-opetuksen, tutkimuksen laadun ja
kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistumista
sekä hyvinvointia tukevien innovaatioiden
syntymistä. Vahva yhteistyökulttuuri edesauttaa myös sitä, että tiedeyliopistot ky-kenevät panostamaan omiin tieteellisiin lähtökohtiinsa nojaavaan pitkäjänteiseen tutkimukseen, Elop sanoo.
Opiskelijat rakentavat suomalaista satelliittia

(Digitoday 8.11.2010)

Aalto-yliopistossa rakennetaan ensimmäistä
täysin suomalaista satelliittia lähetettäväksi
avaruuteen. Aalto-1:een pultataan plasmajarru, jolle toivotaan laajempaakin käyttöä
avaruusteollisuudessa.
Aalto-yliopisto kertoo pääasiassa opiskelijavoimin työstettävästä satelliitista, jolle kaavaillaan kyytiä avaruuteen vuonna 2013.
Espoon Otaniemessä rakennettava Aalto-1
on yliopiston mukaan Suomen ensimmäinen
satelliitti ja saa sisäänsä kolme laitetta. Niihin lukeutuu Pekka Janhusen ja Ilmatieteen
laitoksen kehittämä sähköstaattinen plasmajarru, jolla satelliitti voidaan suistaa radalta,
kun se on saanut sille määrätyn tehtävän
päätöksen.
Testattavasta jarrusta visioidaan apua avaruusromun kasvavaan ongelmaan.
– Avaruusromu tulee olemaan iso ongelma
pienten satelliittien yleistyessä, kertoo projektia koordinoiva tutkija Jaan Praks.
Satelliiteissa ei yleensä ole omaa jarrutusmekanismia, vaan ne kiertävät kuolleinakin
kauan Maata, kunnes kitka lopulta ajaa ne ilmakehään.
Kolmekiloisesta Aalto-1:stä tulee hieman
maitopurkkia isompi. Se aiotaan saattaa noin
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600–800 kilometrin korkeuteen eli noin kaksi
kertaa korkeammalle kuin kansainvälinen
avaruusasema. Kyseessä on niin sanottu aurinkosynkroninen rata, joka on tyypillinen
tutkimussatelliiteille.
Jaan Praks työskentelee Aalto-yliopiston radiotieteen ja -tekniikan laitoksella. Hänen
mukaansa vielä ei ole tiedossa, missä ja millä raketilla Aalto-1 ammutaan taivaaseen.
– Meillä on erilaisia vaihtoehtoja työn alla.
Esimerkiksi EU on kehittämässä omia laukaisuvalmiuksiaan muun muassa venäläisillä raketeilla. Meillä on neuvotteluja kesken erään
EU-projektin kanssa ja meille on tarjottu laukaisua myös entisillä venäläisillä ohjuksilla,
Praks mainitsee. Myös Euroopan avaruusjärjestö ESA on yksi vaihtoehto.
Päälaitteena on VTT:n kehittämä spektrometri ympäristön kaukokartoittamiseen. Kolmas testattava laite on Turun ja Helsingin
yliopistossa suunniteltu säteilyilmaisin.
Satelliitti perustuu yliopistoissa kehitettyyn ja
paljon käytettyyn CubeSat-nanosatelliittiformaattiin. Aalto-1:n kokonaishintaa on vaikea
arvioida tässä vaiheessa, mutta kustannukset voivat olla yli miljoona euroa.
Aalto-1:lle on ajateltu noin vuoden toimintaaikaa, jos siis satelliitti ylipäätään suostuu
toimimaan. Kaikista haastavinta projektissa
on luotettavuus.
– Opiskelijasatelliiteissa – tai pienissä satelliiteissa ylipäätään – ongelma on se, että niistä suuri osa voi olla toimimattomia, Praks
huomauttaa. Aalto-1:ssä myös kaikki kolme
laitetta ovat haastavia, etenkin VTT:n prototyyppiasteella oleva spektrometri.
Kun Aalto-1 on kiertänyt Maata vuoden, voi
mennä vielä toinen vuosi ennen kuin plasmajarru hidastaa vauhtia tarpeeksi ilmakehässä palamista varten.
Aalto-1 on tarkoitus suunnitella, rakentaa ja
testata pääasiassa opiskelijavoimin. Hankkeessa on mukana suomalaista avaruusosaamista myös muista tutkimusorganisaatioista ja teollisuudesta.
Suomalaista osaamista on jo päässyt avaruuteen erilaisten tärkeiden tiedelaitteiden
matkassa. Esimerkiksi ESAn Goce-satelliitissa
sekä Planc- ja Herschel-kaukoputkissa on
kotimaista laite- ja ohjelmistoteknologiaa.
Paperitonta koulua aiotaan kokeilla

(Helsingin Sanomat 2.11.2010)

Suomessa on aika kokeilla paperitonta koulua, ehdottaa työryhmä, joka jätti raporttinsa
opetusministeri Henna Virkkuselle (kok) tiistaina. Lisäksi työryhmällä on 45 muuta keinoa, joiden avulla Suomesta saataisiin tietoja viestintätekniikan opetuskäytön kärkimaa.
"Täysin paperittoman eli kirjattoman koulun
kokeiluun tulisi päästä jo ensi vuoden aikana", sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön
työryhmää johtanut valtiosihteeri Heljä
Misukka.
Pilotteihin on määrä saada innostuneita kuntia, kouluja, kustantajia ja yrityksiä.
Misukan mukaan kyse ei saisi olla vain kirjojen siirtämisestä verkkoon, vaan tärkeää olisi
opetuksen vuorovaikutteisuus.
Tavoitteena on, että jo seuraavassa opetussuunnitelmien perusteiden uudistuksessa
suurin osa tai ainakin puolet oppimateriaaleista – etenkin työkirjat ja opettajan oppaat

– olisi sähköisiä. Uutta aineistoa kaivattaisiin
esimerkiksi kymmensormijärjestelmän opettelua varten.
Opetusministeri Henna Virkkusen mukaan on
huolestuttavaa, että tieto- ja viestintätekniikan käytössä on nyt suuria eroja koulujen
välillä.
Investointeja tarvitaan niin laitteisiin, ohjelmistoihin, verkkoyhteyksiin kuin myös opettajankoulutukseen.
Lisämäärärahan tarpeeksi työryhmä arvioi
15–40 miljoonaa euroa vuodessa usean vuoden ajan.
Alkuun päästään ensi vuoden budjetin muutaman miljoonan euron turvin lukioissa.

Raportissa tutkittiin myös opiskelijaliikkuvuutta. Kaikkiaan yhdeksän prosenttia korkeakouluopiskelijoista on suorittanut tutkintoon liittyviä opintoja ulkomailla. Haluja ulkomaan opintoihin on kolmanneksella opiskelijoista.
Raporttiin sisältyy myös tuloksia opiskelijoiden asumisesta, ajankäytöstä, sekä vanhempien sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta ja koulutuksesta.
Tutkimuksen tulokset perustuvat vuoden
2009 syksyllä Tilastokeskuksen Opetus- ja
kulttuuriministeriön toimeksiannosta toteutettamaan verkkokyselytutkimukseen, johon
vastasi lähes 4 000 korkeakouluopiskelijaa.

Korkeakouluopiskelijat luottavaisia tulevaisuutensa suhteen (Opetus- ja kulttuuriminis-

Suomalaisdokumentti voitti lyhytelokuvakilpailun Bratislavassa

Korkeakouluopiskelijat luottavat vahvasti
työllistymiseensä. Työssäkäynti on yleistä jo
opintojen aikana. Opintojen etenemistä haittaavat eniten työssäkäynti, stressi ja henkilökohtaiset syyt. Tulokset ilmenevät Opiskelijatutkimus 2010 -raportista.
Kolme neljästä opiskelijasta suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteensa. Yliopisto-opiskelijoista 56 prosenttia ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 62 prosenttia arvioi, että omalla alalla on tulevaisuudessa hyvä työllisyystilanne. Kaikista opiskelijoista 30 prosenttia
pelkää jäävänsä työttömäksi valmistumisen
jälkeen. Eniten huolta työllistymisnäkymien
suhteen kannetaan kulttuuri- ja humanistisilla aloilla.
Opinnoista noin puolet rahoitetaan opintotuella, neljäsosa tuloista tulee ansiotyöstä ja
15 prosenttia läheisiltä. Yksin asuvan korkeakouluopiskelijan keskimääräiset nettotulot ovat 771 euroa kuukaudessa, mikä on
hyvin lähellä pienintä rahamäärää (700
?/kk), jolla opiskelijat ilmoittivat voivansa
tulla toimeen. Ammattikorkeakouluopiskelijoista 47 prosenttia ja yliopisto-opiskelijoista
30 prosenttia kokee, että tulot eivät riitä
kuukausittaisiin menoihin. Asumis- ja ruokamenojen osuus on noin 70 % kaikista menoista. Yksistään asumiseen kuluu keskimäärin 400 euroa kuukaudessa.
Opinnot aloitetaan yleisimmin yhden välivuoden jälkeen. Yleisin välivuoden viettotapa on
työssäkäynti. Tietyille aloille haettiin useamman vuoden ajan, esimerkiksi yliopistojen
lääketieteelliseen ja oikeustieteelliseen noin
viidennes haki opiskelupaikkaansa kolme
kertaa.
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden
opiskeluun käyttämä aika on keskimäärin (mediaani) 35 tuntia viikossa, yliopisto-opiskelijoilla
vastaava luku on 29 tuntia. Suomalaisista
korkeakouluopiskelijoista 79 prosenttia mieltää itsensä päätoimisiksi opiskelijoiksi ja 16
prosenttia sivutoimisiksi. Suomalaisopiskelijat siirtyvät työelämään jo opintojen aikana.
Kaikista opiskelijoista 30 prosenttia on säännöllisessä työssä lukukauden aikana ja 30
prosenttia epäsäännöllisessä työssä.
Kolmannes opiskelijoista katsoi, että heidän
opintonsa ovat edenneet omia tavoitteita hitaammin. Eniten opintoja hidastaa työssäkäynti. Merkittävä osa opiskelijoista (34 %)
koki stressin vaikuttavan opintojen kulkuun
heikentävästi.

Elina Talvensaaren dokumentaarinen elokuva ”Miten marjoja poimitaan” voitti lyhytelokuvakilpailun pääpalkinnon torstaina päättyneillä Bratislavan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla.
Tuomariston mukaan elokuva tallentaa pieniä yksityiskohtia ja hahmoja. Hienovarainen
äänenkäyttö rakentaa hypnoottisen tunnelman elokuvaan, jossa pienen yhteisön ongelmat heijastavat yleisiä asioita.
Miten marjoja poimitaan on dokumentaarista
elokuvaohjausta opiskelevan Elina Talvensaaren toinen harjoituselokuva Aalto yliopiston taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella.
Elokuva kilpaili syyskuussa Venetsian kansainvälisillä elokuvajuhlilla ja se sai toisen
palkinnon San Sebastianin kansainvälisillä
elokuvafestivaaleilla Students Meeting –sarjassa.

teriön tiedote 22.11.2010)
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(Helsingin Sanomat 12.11.2010)

Villisti erilainen jouluelokuva

(www.finland.gr 3.12.2010)

Jalmari Helanderin Rare Exports muuttaa käsitystämme jouluelokuvasta –ehkä joulustakin. Tämä on elokuva niille, jotka luulevat
etteivät enää usko Joulupukkiin. Korvatunturille on kätketty joulun tarkimmin varjeltu
salaisuus. Nyt on aika kaivaa se esiin!
Mustan huumorin sävyttämä jännitysfantasia
alkaa kun kansainvälinen tutkimusryhmä
aloittaa kaivaukset Korvatunturilla ja löytää
486 metrin syvyydestä, jäihin ja sahanpuruihin säilöttynä joulun tarkimmin varjellun salaisuuden. Tutkimusryhmä kaivaa löydöksensä esiin ja käynnistää tietämättään tapahtumasarjan, jonka jälkeen joulu ei ole enää
koskaan ennallaan.
www.rareexportsmovie.com/fi
Kolttarokkia Lapissa -dokumentti voitti Chicagossa (Helsingin Sanomat 2.11.2010)
Ylen nuortenohjelmien tuottama, Olli Laineen ohjaama ja kirjoittama dokumentti
Kolttarokkia Lapissa on voittanut ensimmäisen palkinnon Chicagon kansainvälisellä lastenelokuvien festivaalilla. Elokuva kilpaili lyhytdokumenttien sarjassa, ja palkinnon
myönsi festivaalin aikuistuomaristo.
Dokumentti kertoo 12-vuotiaasta saamelaistyttö Irinasta, joka pääsee esiintymään saamelaisfestivaaleille yhdessä suuren idolinsa,
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koltansaamelaisen rock-laulajan Tiina Sanilan ja tämän orkesterin kanssa.
Irinalla on haasteenaan opetella itselleen
vieras koltansaamen kieli ja uskaltaa esiintyä
yleisön edessä. Tukena ja valmentajana Irinalla on hänen paras ystävänsä Xia.
Kolttarokkia Lapissa kuuluu EBU:n yhteistuotantodokumenttien sarjaan. Dokumentin
tuottaja on Marja Mäki-Reinikka.

Vuoden nuori taiteilija valittiin nyt 27. kerran. Tuori on palkinnosta innoissaan.
"Kuvataiteilijan työhön liittyy paljon epävarmuutta. Tällaiset palkinnot luovat luottamusta tulevaan."
Erityisen innoissaan Tuori on siitä, että näyttelyn yhteydessä julkaistaan kirja.
"Tässä maassa tehdään taidekirjoja niin vähän, että tämä on kunnia."

Finlandia-palkinto Mikko Rimmiselle
(Iltalehti 2.12.2010)

TUTKIMUS JA TERVEYS

Mies nappasi Finlandia-palkinnon kolmannella romaanillaan Nenäpäivä (Teos). Siinä riittää Pussikaljaromaanilla ja Pölkyllä ihmettelemistä.
Voittajan valinnut kulttuuritoimittaja Minna
Joenniemi kehuu Rimmisen kieltä ainutlaatuisen perusvarmaksi. Joenniemen mukaan
Nenäpäivän huumori haastaa perusnegatiivisuuden ja kääntää mustan valoisaksi.
- Mikko Rimminen on luonut keski-ikäisen
naisen, joka elää arkea, jota moni Suomessa
pelkää. Päivät vain tumpsahtelevat paikalle
ja matkoihinsa, niin kuin ne tekevät silloin,
kun elämä on kutakuinkin kunnossa, Joenniemi kuvailee.
Kaksi viikkoa sitten Mikko Rimminen sai tietää olevansa ehdokkaana Finlandia-palkinnon saajaksi. - Olo on lähinnä hämmentynyt.
Tämä pönöttäminen tuntuu vähän oudolta,
Rimminen sanaili STT:n haastattelussa.
Vaikka pönöttäminen ei maistunutkaan, Rimminen oli ehdokkuudestaan perin tyytyväinen.
- Onhan tämä tunnustus tehdystä työstä.
Samalla tämän voin mieltää niinkin, että kyseessä on lupa jatkaa kirjoittamista, kirjailija
pohdiskeli.
Voiton myötä Rimmisellä lienee taskut täynnä lupalappuja kirjoittamiseen. Mutta pönöttämään hän nyt joutuu entistäkin enemmän.

(Taloussanomat 15.11.2010)

Anna Tuori valittiin Vuoden nuoreksi taiteilijaksi (Helsingin Sanomat 21.10.2010)
Vuoden nuori taiteilija Anna Tuori on saamastaan palkinnosta innoissaan. "Kuvataiteilijan työhön liittyy paljon epävarmuutta. Tällaiset palkinnot luovat luottamusta tulevaan."
Helsinkiläinen kuvataiteilija Anna Tuori on
valittu Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 2011.
Tuori saa 20 000 euron stipendin ja yksityisnäyttelyn Tampereen taidemuseoon 19. 2.–
24. 4. 2011.
Tuorin maalaukset ovat usein unenomaisia
maisemia, joiden tunnelmassa on jotain painajaismaista.
Palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin nuoria kuvataiteilijoita. 34-vuotiasta Tuoria voi
kuitenkin pitää jo varsin vakiintuneena nimenä kuvataiteen kentällä. Hän on esimerkiksi
ollut ehdolla Ars Fennica ja Carnegie Art
Award -palkintojen saajaksi.
Näyttelyn Tampereen taidemuseoon kuratoiva Laura Köönikkä ei näe ongelmaa siinä, että palkinto myönnetään ansioituneelle taiteilijalle.
"Taiteilijat saavat joka tapauksessa niin vähän tukea. Sitä paitsi palkinnon historiassa
on ollut meritoituneita taiteilijoita aikaisemminkin", Köönikkä sanoo.

Julkinen terveydenhuolto peittosi yksityisen
Suomalaiset ovat aiempaa tyytymättömämpiä yksityiseen terveydenhuoltoon, ja tyytyväisyys julkiseen terveydenhuoltoon onkin
noussut ohi yksityisen. Tuoreen tutkimuksen
mukaan tyytyväisyys rikospoliisiin on kasvanut selvästi, sen sijaan julkiseen liikenteeseen ja peruskouluun ollaan aiempaa tyytymättömämpiä.
Suomalaiset ovat tuoreen tutkimuksen mukaan aiempaa tyytyväisempiä julkiseen terveydenhuoltoon. Kahdeksassa maassa tehdyn EPSI Rating -tutkimuksen mukaan tyytyväisyys julkiseen terveydenhuoltoon on kasvanut Suomessa viime vuoteen verrattuna.
Yleisessä tyytyväisyydessä se on ohittanut
yksityisen terveydenhuollon.
Yksityisen terveydenhuollon imago oli tässä
tutkimuksessa enää hieman julkista parempi,
kun se oli viime vuonna kymmenen indeksipistettä korkeampi. Yleinen tyytyväisyys yksityiseen hoitoon on pudonnut julkista pienemmäksi.
Suomalaisia tyytyväisempiä terveydenhuoltoon ovat vain tanskalaiset, joilla on toimiva
omalääkärijärjestelmä ja yleinen terveydenhuolto on maksutonta.
EPSI Rating -tutkimuksessa tutkittiin tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Terveydenhuollon lisäksi tutkittiin tyytyväisyyttä peruskouluun, julkiseen liikenteeseen ja rikospoliisiin.
Suomalaisten tyytyväisyys peruskouluun laski hieman viime vuodesta, ja nyt suomalaisten kanssa yhtä tyytyväisiä peruskouluunsa
olivat latvialaiset. Muut olivat tyytymättömämpiä.
Mielipiteitä kysyttiin koululaisten vanhemmilta, ja ne heikkenivät kautta linjan viime vuodesta. Vanhemmat ovat aiempaa kriittisempiä sen suhteen, käytetäänkö verovaroja oikeisiin paikkoihin.
Peruskoulu on kuitenkin yhä se julkisen palvelun osa-alue, johon ollaan kaikkein tyytyväisimpiä.
Suomalaiset ovat tutkimukseen osallistuneista maista tyytyväisimpiä julkiseen liikenteeseensä ja rikospoliisiinsa. Tyytyväisyys julkiseen liikenteeseen kuitenkin hieman laski viime vuodesta, ja hinnat saavat suomalaisilta
paljon moitteita. Metro- ja lentomatkustajat
olivat kaikkein tyytyväisimpiä.
Tyytyväisyys rikospoliisiin on parantunut
Suomessa selvästi viime vuodesta ja oli nyt
ylivoimaisesti paras vertailumaista. Tutkimustiedotteessa huomautetaan, että poliisilta odotetaan huomattavasti vähemmän kuin
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muilta palveluilta, joten sen on helpompi yllättää positiivisesti.
EPSI Rating -tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluilla lokakuussa. Niitä tehtiin lähes
10.000, joista alle tuhat Suomessa. Kustakin
palvelualasta tehtiin 200 haastattelua sellaisten henkilöiden kanssa, joilla oli kuluneen
vuoden ajalta kokemusta kyseisistä palveluista.
Peruskoulukysymykset suunnattiin koululaisten vanhemmille ja tyytyväisyyttä rikospoliisiin kysyttiin niiltä, jotka olivat tehneet rikosilmoituksen vuoden sisällä.
Aikuistyypin diabetes tai sen esiaste jopa
puolella keski-ikäisistä miehistä

(Helsingin Sanomat 12.11.2010)

Aikuisiän diabetes yleistyy Suomessa nopeasti, ja sairastuneita on jo lähes kymmenen
prosenttia kansasta.
Vain pieni osa tietää sairautensa. Tunnistamattomia diabeetikkoja on enemmän kuin
tunnistettuja, selvisi parin vuoden takaisessa
suomalaistutkimuksessa.
Vielä enemmän on niitä, jotka ovat tietämättään diabetekseen johtavalla tiellä. He päätyivät sille sokeriaineenvaihdunnan häiriön
myötä. Siihen taas johtaa yleensä ylipaino.
Sama tutkimus havaitsi, että valtaosalla
heistä on diabeteksen esiaste, sillä Maailman
terveysjärjestö WHO luokittelee poikkeavan
sokeriaineenvaihdunnan sellaiseksi. Kun esiasteet otetaan mukaan, diabetes on hätkähdyttävän yleinen: sitä potee runsas puolet
keski-ikäisistä eli 45–74-vuotiaista miehistä
ja 40 prosenttia samanikäisistä naisista.
Diabetes kehittyy esiasteesta hiipimällä. Siihen voi mennä viisi vuotta, mutta myös yli
kymmenen, sanoo sisätautilääkäri Timo Saaristo Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.
Sinä aikana esiaste ei anna merkkejä itsestään. Sokerirasituskoe löytäisi sen, mutta
muuten tauti saa edetä rauhassa. Elimistö
tasoittaa häiriöitä, mutta kun se ei enää jaksa, diabetes puhkeaa, Saaristo kuvailee.
Voi syntyä myös lisäsairauksia kuten sydänja verisuonitauteja, joiden vaara alkaa kasvaa, kun liu'utaan normaalista sokeriaineenvaihdunnasta poikkeavaan.
Michael J. Fox teki jättilahjoituksen Helsingin
yliopistolle (Iltasanomat 6.10.2010)
Helsingin yliopiston biotekniikan instituutti
on saanut Yhdysvalloista lähes 400 000 euron apurahan uusien Parkinsonin taudin
lääkkeiden kehittämiseen.
Runsaan puolen miljoonan dollarin apuraha
käytetään CDNF-hermokasvutekijän terapeuttisten mahdollisuuksien tutkimiseen.
Parkinsonin tauti on aivosairaus, jossa aivojen dopamiinia tuottavat hermosolut vähitellen tuhoutuvat. CDNF-hermokasvutekijällä
on tutkimusten mukaan tärkeä rooli aivojen
dopamiinihermojen kehittymisessä.
Tulevien tutkimusten odotetaan antavan tuloksia, jotka vahvistavat oikeaksi teorian
CDNF-molekyylin turvallisuudesta ja tehokkuudesta. Tavoitteena on kliinisten kokeiden
aloittaminen Helsingissä.
Apurahan myönsi Michael J. Foxin säätiö.
Näyttelijä Michael J. Fox sairastui itse Parkinsonin tautiin noin 30-vuotiaana.
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Tutkimusryhmää johtaa akatemiaprofessori
Mart Saarma.
- Apuraha tuli kreivin aikaan, sillä meillä on
vielä jonkin verran prekliinisiä kokeita tekemättä. Michael J. Foxin säätiön raha on tarkoitettu juuri näihin lakisääteisiin kokeisiin,
joita tarvitaan ennen kliinisten kokeiden
aloittamista, kertoo akatemiaprofessori Mart
Saarma.
Hän kiittelee tutkimusryhmänsä saamaa tukea merkittäväksi.
- Yksityisen säätiön tuki on äärimmäisen tärkeää. Tämä nopeuttaa ehdottomasti tutkimustamme.
Kehitystyötä tehdään yhdessä bioalan yrityksen HermoPharman kanssa.
Facebook-stressi aiheuttaa astmakohtauksia
(MikroPC.net, 19.11.2010)
Facebookiin sisäänkirjautuminen aiheutti
toistuvia astmakohtauksia tyttöystävästään
eronneelle teinille. Lääkärit varoittavat, että
yhteisöpalvelut voivat aiheuttaa stressiä ja
siihen liittyviä oireita, kertoo The Telegraph.
Viisi italialaislääkäriä on kirjoittanut The Lancetiin dokumentoidakseen 18-vuotiaan astmaatikon tapauksen.
Teinin astma pysyi hallinnassa, kunnes hän
erosi tyttöystävästään. Facebookiin kirjautuessaan ja ex-tyttöystävänsä kuvia nähdessään hän sai astmakohtauksia.
– Oireiden alkamisen ajankohta antaa olettaa, että Facebookiin kirjautuminen aiheutti
astman pahenemisen. Hyperventilaatiolla
saattoi olla osansa asiaan, kirjoittaa Gennaro
D’Amato, hengitystiesairauksien erikoislääkäri Napolista.
Birminghamin yliopiston professorin Jon
Ayresin mukaan psykologisen stressin ja astmaoireiden pahenemisen yhteys on tunnettu. Samanlaisia oireita saattaa syntyä esimerkiksi uutisten katselusta.
Antibioottiruuvi matkaa hitaasti markkinoille
Tamperelainen Bioretec on valmistanut maailman ensimmäisen biohajoavan ja infektioita
vähentävän antibioottiruuvin luunmurtumien
hoitoon.
Pari viikkoa sitten Bioretec sai CiproScrewtuotteelleen myyntiluvan Euroopan unioniin.
Ruuvin toimitukset alkavat joulukuussa.
Voisi kuvitella, että Ciproruuvi revitään käsistä. Se antaa vähintään yhtä hyvän hoitotuloksen kuin perinteiset metalliruuvit ja lisäksi
vähentää infektioita leikkauskohteessa. Ruuvi vähentää myös leikkausten tarvetta, koska
sitä ei tarvitse poistaa.
Ciproruuvia ei markkinoida kuin uusinta kännykkämallia, vaan se menee maailmalle tietyn laatujärjestelmän mukaisesti. Ruuvin kehittäneen tiimin johtaja, emeritusprofessori
Pertti Törmälä Bioretecistä kertoo, että eteneminen on maltillista.
Laatujärjestelmä tarkoittaa kliinisiä tutkimuksia eräissä kohdemaissa ja ruuvin vaikutusten seurantaa.
Lääketieteellisessä tekniikassa tuotteiden
elinkaari on pitkä. Haavaompeleissa käytetään 40 vuotta sitten esiteltyjä tuotteita ja
maailmalla myydään Törmälän 20 vuotta sitten kehittämiä biohajoavia ruuveja ja kiinnitysimplantteja.

Pertti Törmälä on esitellyt jo vuosia Ciproruuvin tekniikoita. Esimerkiksi ruuvin infektioita vähentävän mekanismin todistavat solunviljelykokeet aloitettiin kymmenen vuotta
sitten.
Siitä huolimatta 30 työntekijän Bioretec on
saanut tehdä rauhassa tuotekehitystä. Suoria kilpailijoita ei ole tulossa muutamaan
vuoteen.
Kuinka on mahdollista, että yksikään kansainvälinen jätti ei ole ohittanut Bioreteciä
miljoonien tuotekehityksellä?
– Meillä on hieno tiimi, jonka muodostavat
tekniikan ammattilaiset ja kirurgit. Suurissa
yhtiöissä tehdään tuotekehitystä firman sisällä firmalta itseltäänkin salassa, ja silloin
moni hyvä idea jää ilman lopullista käytännön sovellusta.
Nyt myyntiin tulevaa ruuvimallia on tutkittu
Turun yliopistossa nilkkamurtumien hoidossa. Tarkoitus on laajentaa tuotepalettia.
– Suunnittelemme myös toisten bioaktiivisten aineiden lisäämistä ruuviin. Sellaisia ovat
esimerkiksi luun kasvua tehostavat lisäaineet, Törmälä kertoo.
Biohajoavien tuotteiden maailmanlaajuinen
markkinapotentiaali on luukirurgiassa miljardeja euroja ja se kasvaa. Esimerkiksi polven
eturistisiteiden kirurgisessa hoidossa käytetään jo nyt enemmän biohajoavia kuin metallisia ruuveja. Toinen kasvava alue on kasvojen ja kallon luukirurgia.
Ciproruuvin ja sen kehitysversioiden osuus
miljardeista voi olla kymmeniä prosentteja.
Bioretecissä mietitään parhaillaan, millä keinoin uuden tuotteen kanssa on fiksuinta lähteä maailmalle.
Myynti voidaan jalkauttaa joko maa- tai
maaryhmäkohtaisiin kanaviin. Tai yhtiö voi
tehdä sopimuksen markkinointiyhteistyöstä
kansainvälisen toimijan kanssa.
– Olemme vielä alkuvaiheessa maailmanvalloituksen suunnittelussa. Ciproruuvi on herättänyt kirurgien mielenkiinnon ja olemme
päässeet esittelemään sitä. Se on juuri sitä
ensimmäisenä maailmassa toimintaa, Pertti
Törmälä sanoo.
Varhaisraskauden vuodenaika ennustaa lapsen herkistymistä ruoka-aineille

(MediUutiset 20.10.2010)

Lapsen ruoka-aineille herkistymisen todennäköisyys näyttää olevan yhteydessä siihen
vuodenaikaan, joka ajoittuu sikiön kolmannen elinkuukauden loppuun.
Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ruoka-aineille herkistymisen ilmaantuminen neljänteen ikävuoteen mennessä
vaihteli syntymävuodenajan mukaan. Kesäheinäkuussa syntyneillä se oli 5 prosenttia ja
loka-marraskuussa syntyneillä 9,5 prosenttia, Oulun yliopisto tiedottaa.
Noin yksi kymmenestä (11 prosenttia) lapsesta, joiden 11. sikiöviikko oli ajoittunut
huhti-toukokuuhun, oli herkistynyt ruoka-allergeeneille. Saman sikiövaiheen joulu-tammikuussa saavuttaneista lapsista lähes puolet vähemmän, 6 prosenttia, oli herkistynyt
ruoka-aineille.
Spesifisistä allergeeneista maidolle ja kananmunalle herkistyneiden osuus näytti olevan
jopa kolminkertainen niillä lapsilla, joiden
ensimmäiset kolme sikiökuukautta päättyivät
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huhti-toukokuussa verrattuna saman sikiövaiheen marras-joulukuussa saavuttaneisiin.
Tutkimuksen tulokset perustuvat Etelä-Karjalan maakunnan alueella toteutettuun Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen johtamaan Etelä-Karjalan allergiatutkimukseen
(EKAT), jonka aineisto kerättiin vuosina
2005-2006. Tutkimus on julkaistu tänään
20.lokakuuta Journal of Epidemiology and
Community Health -lehdessä.
Tutkimusväestöön kuului lähes 6000 EteläKarjalassa asuvaa lasta, jotka olivat syntyneet 2001-2006. Lähes tuhannen lapsen
ruoka-allergeeneille herkistymistä oli testattu
neljänteen ikävuoteen mennessä, ja positiivisten testitulosten ilmaantuminen painottui
ensimmäiseen elinvuoteen.
Aiempien tutkimusten mukaan tiedetään, että syksyllä ja talvella syntyneillä lapsilla on
enemmän ihottumia, hengityksen vinkumista
ja korkeammat allergeenien vasta-ainetasot
kuin keväällä ja kesällä syntyneillä. Tämä
saattaa johtua siitä, että sikiö aloittaa vastaaineiden tuotannon allergeeneja kohtaan
11.sikiöviikolla ja spesifisten vasta-aineiden
tuotannon 24.viikolla. Allergista vastetyyppiä
on pidetty välttämättömänä raskauden jatkumiselle ja osalla lapsista se säilyy syntymän jälkeen. Silti herkistymisen kehittymisen
ajoittuminen on edelleen ajankohtainen keskustelun aihe.
Tutkijat pitävät näitä havaintoja lisänä tieteelliseen keskusteluun allergisten sairauksien syntyyn mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Syy-yhteyttä minkään yksittäisen vuodenaikaan liittyvän tekijän, kuten siitepölyaltistumisen ja ruoka-aineille herkistymisen
välillä ei kuitenkaan voitu tällä tutkimuksella
vahvistaa. Tämän vuoksi tutkimustulos ei
anna aihetta uusiin suosituksiin.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Angry Birds lennähti huipulle

(GoodNews! from Finalnd, 11.11.2010)
Pahat possut ovat ryöstäneet linnuilta munia, minkä seurauksena linnut käyvät taisteluun. Pelaaja linkoaa lintuja ritsalla possujen
suojarakennelmia kohti. Arvosteluissa peli on
saanut jatkuvasti korkeita arvosanoja.

Mobiilipeli Angry Birds lennähti hetkessä huipulle. Kysyntä on nyt niin huimaa, että pelin
ympärille ollaan rakentamassa kokonaista
maailmaa. Innokkaimmat sanovat, että kyseessä ei ole enää pelkästään peli, vaan ilmiö.
Suomalaisen Rovio Mobile Oy:n Angry Birds
on myynyt yli seitsemän miljoonaa peliä pelkästään Applen iPhone- ja iPod Touch –laitteille. Eri alustojen kautta pelillä on jo 30
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miljoonaa käyttäjää, ja määrä kasvaa koko
ajan. Mikä on pelin suosion salaisuus?
– Yksi tärkeimmistä syistä on pelin saavutettavuus. Kuka tahansa voi käynnistää pelin ja
oppia pelaamaan sitä nopeasti. Pelissä on
omaleimaiset, persoonalliset hahmot sekä
mekaniikka, joka tuottaa tuloksia välittömästi pelaajan toiminnan seurauksena, viestintäpäällikkö Ville Heijari kertoo.
Heijari sanoo, että Angry Birds on enemmän
kuin peli.
– Angry Birdsien maailmassa on paljon
mahdollisuuksia erilaisiin elämyksiin ja tarinoihin. Nykyinen pelitarjonta on pelkästään
pieni kurkistus laajempaan maailmaan.
Avauksia pelimaailman ulkopuolelle on jo
tehty. Kalifornian Piilaaksossa toimii pieni
Rovion etäpiste, jonka odotetaan auttavan
erilaisten lisensointisopimusten solmimisessa. Selvitystyön alla ovat muun muassa kansainväliset elokuvat ja tv-markkinat, erilaiset
painetut julkaisut sekä muut oheistuotteet.
– Mitään konkreettista ei ole vielä julkistettavaksi, mutta keskustelemme parhaillaan
useiden eri tahojen kanssa. Leluja on jo ennakkotilattavissa esimerkiksi omasta kaupastamme.
Valikoima kasvaa koko ajan, ja myös lelujätti
Legon kanssa on käyty keskusteluja yhteistyöstä.
Rovio Mobilessa tiedetään, että peliala on
hittibisnestä. Vuonna 2003 opiskelijavoimin
perustettu yritys ehti kehittää yli 50 mobiilipeliä ennen Angry Birdsin menestystä. Nyt
yhtiö etenee vähitellen viihdesisältöä tuottavaksi yritykseksi.
– Maailmalla on herätty siihen, että peli on
kasvanut puhelimia suuremmaksi ja vastaanotto on sen mukainen. Sijoittajat kolkuttelevat ovella säännöllisesti, mutta tällä hetkellä
olemme vakaasti omavaraisia, Heijari korostaa.
Yrityksen odotukset ja tavoitteet ovat korkealla.
– Viiden vuoden kuluttua Rovio on yksi maailman johtavista pelistudioista erityisesti arkiviihteen parissa. Angry Birds on maailman
tunnetuimpien viihdebrändien joukossa, ja
se kasvaa edelleen.
www.rovio.com
Suomalainen mobiili-tv-sovellus pokkasi kultaa Los Angelesissa

(Kauppalehti 10.12.2010)

Turkulaisen Axel Technologiesin kehittämä
Fuugo-sovellus on voittanut TV Innovation
Awards -kilpailun Los Angelesissa.
Axel Technologies on mobiiliin televisioteknologiaan erikoistunut ohjelmistoyritys, joka
kehittää ja lisensoi TV- ja videosovelluksia
mobiililaitteisiin.
Los Angelesissa yhtiö voitti pääpalkinnon TV
Innovations -kilpailun mobiili-sarjassa. Kilpailun järjestää IMS Research ja riippumaton
tuomaristo koostui median ja kulutuselektroniikkajärjestöjen edustajista.
Fuugo on kannettavissa ja tablet-tietokoneissa sekä älypuhelimissa toimiva TV- ja videosovellus, joka yhdistää kaikki TV- ja videopalvelut yhteen sovellukseen.
Sovelluksen perusajatuksena on tehdä TV:n
ja videon katselusta mahdollisimman help-

poa riippumatta siitä mistä ja millä tekniikalla TV tai video laitteeseen tulee.
Fuugo yhdistää antenniTV:n, erilaisia Internetin TV ja videopalveluita sekä paikallisesti
tallennetun videon yhteen sovellukseen, kun
nykyisin kaikki TV-palvelut ja teknologiat
vaativat erillisiä sovelluksia, video-soittimia
ja erikseen ladattavia lisäosia.
Fuugo toimii tällä hetkellä Windows, Android, iOS, Mac OS X sekä Linux käyttöjärjestelmissä. Uusia käyttöjärjestelmiä on tulossa
tuettavien listalle ensi vuoden aikana.
- Fuugo muuttaa TV:n ja videon katselumahdollisuuksia älypuhelimissa, tabletti-tietokoneissa ja muissa kannettavissa päätelaittessa. Fuugo tarjoaa vihdoin TV Everywhere -kokemuksen, josta on paljon
puhuttu ja jota kuluttajat ovat joutuneet
odottamaan, hehkuttaa Axelin toimitusjohtaja Petri Kalske.
Konesali siunattiin pyhitetyllä vedellä

(IT Viikko 8.10.2010)

Tietotekniikkatalo Academica saa käyttää
"Uspenski-brändiä" uuden konesalin markkinoinnista.
Helsingin Katajanokan entisessä pommisuojassa nähtiin tänään aamupäivällä harvinainen juhlatapahtuma. Pommisuojaan on valmistunut maailman ekotehokkaimmaksi mainostettu konesali.
Konesali otettiin tänään virallisesti käyttöön.
Kutsuvieraat pääsivät yllättäen seuraamaan,
miten tilat vihittiin käyttöön ortodoksisin menoin.
Luolaston yhden hallin seinään, lämpöputken päälle oli asetettu ikoni. Sen edessä Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra
Markku Salminen toimitti vihkimisen ortodoksisen perinteen mukaisesti.
Vihkimiskaavaan kuuluu muun muassa tilojen siunaaminen pyhitettyä vettä vihkimällä.
Kirkkoherra oli ottanut palvelinsalin erityispiirteet huomioon. Hänellä oli käytössä normaalia pienempi vihmin ja hän käytti säästeliäästi vettä.
– Ei ole tarkoitus pilata heti palvelimia, Salminen selvitti.
Ortodoksisen seurakunnan ja konesalin välille on virinnyt uudenlainen yhteistyö, eikä ihme.
Luolastoon sijoittuva konesali sijaitsee osittain Uspenskin katedraalin alla. Eksoottinen
sijainti näkyy brändin käytössä. Konesalia
operoiva Academica on sopinut ortodoksisen
seurakunnan kanssa, että se saa markkinoida tiloja Uspenskin konesalina.
Muistoksi tilaisuudesta ortodoksinen seurakunta lahjoitti konesaliin ikonin. Nykyaikaiset
tilat saivat lisäksi muistutuksen paikan uljaasta historiasta. Seurakunta lahjoitti konesaliin Uspenskin katedraalia esittävä taulun.
Taulu on kiinnitetty katedraalin kupolista peräisin olevaan, 1800-luvulta peräisin olevaan
kuparilaattaan.
70 000 saa kutsun säteilytutkimukseen
(Digitoday 8.11.2010)
Säteilyturvakeskus lähestyy 70 000 suomalaista viime vuonna aloitetun kännykkäsäteilytutkimuksen merkeissä.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Takaisin Suomeen -hanke kerää
tietoa Euroopan ulkosuomalaisista
Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja
maisemantutkimuksen laitos Porissa toteuttaa yhteistyössä Filmihallin kanssa
Takaisin Suomeen -projektin.
Hankkeessa selvitetään Euroopassa asuvien erityisesti toisen ja kolmannen sukupolven ulkosuomalaisten, mutta myös
muiden ulkosuomalaisten koulutusta ja
kielitaitoa, heidän yhteyttään suomalaiseen kulttuuriin ja Suomeen sekä laajemmin kansainvälisyyteen liittyviä tulevaisuuden suunnitelmia. Projektissa kartoitetaan myös näiden henkilöiden Suomi-kuvaa sekä mahdollisia pelkoja, esteitä, ennakkoluuloja ja myös toiveita ja
mahdollisuuksia, jotka estävät tai tukevat Suomeen muuttoa.
Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa,
jota voidaan soveltaa yhteiskunnan ja
viranomaisten tarpeisiin (Euroopan unionin vapaa liikkuvuus, opiskelu, työnteko sekä ulkosuomalaisten kotoutumisen
ja paluumuuton kysymykset).
Hanke toteutetaan kyselylomakkeella,
joka laaditaan suomeksi, ruotsiksi, saksaksi ja englanniksi lokakuun aikana.
Ulkosuomalaisten tahojen toivotaan tiedottavan Euroopassa asuvia jäseniään
tästä tulevasta kyselystä, jotta tieto tavoittaa mahdollisimman monen ulkosuomalaisen.
Tutkimuksen käytännön asioista tiedotetaan Sutinoissa lisää projektin edetessä.
Henkilöt, jotka haluavat osallistua tutkimukseen ja saada kyselylomakkeen,
voivat olla myös suoraan yhteydessä
projektipäällikkö Tarja Laineeseen:
Tarja Laine
Takaisin Suomeen -projekti
Turun yliopisto
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos
PL 124
28101 Pori
tel:+358 2 3338115
E-mail: talain@utu.fi
70 000 suomalaista saa marraskuussa kutsun matkapuhelimen käytön terveysvaikutuksia selvittävään tutkimukseen, kertoi Säteilyturvakeskus (Stuk) maanantaina.
Cosmos-tutkimuksessa selvitetään matkapuhelimen käytön määrän yhteyttä pään alueen kasvaimiin, keskushermoston sairauksiin
ja aivoverenkierron häiriöihin. Kaikkiaan tutkimukseen kutsutaan 100 000 henkilöä viidessä maassa, ja hanke kestää vähintään
kymmenen vuotta.
Marraskuussa tutkimukseen kutsuttavat on
valittu Elisan ja TeliaSoneran asiakasrekistereistä. Tutkittavien määrä on toki eri kuin
kutsuttavien määrä. Stuk toivoo reipasta
osallistumista tutkimuksen onnistumiseksi.
Tutkittavat antavat luvan kerätä operaattoreilta tietoja matkapuhelimen käytön määrästä sekä hakea tietoja sairauksista terveydenhuollon rekisterien kautta vuosittain.
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– Suomi on tämän kaltaiselle tutkimukselle
ihanteellinen, koska matkapuhelinliittymiä on
jo enemmän kuin ihmisiä. Lisäksi meillä on
käytettävissä korkealaatuiset terveydenhuollon rekisterit ja tietokannat, korostaa tutkimusprofessori, tutkimuksen johtaja Anssi
Auvinen Stukista tiedotteessa.
Kännykkäsäteilyn vaikutuksia on tutkittu moneen otteeseen eri maissa, myös Stuk on
tutkinut asiaa. Tulokset eivät selvästi osoita
suurentunutta aivokasvaimen riskiä, mutta
eivät myöskään riitä sulkemaan pois aivokasvaimen mahdollisuutta.
Cosmos on ensimmäinen väestötutkimus, johon saadaan matkapuhelimen käytön määrää koskevat tiedot matkapuhelinoperaattoreilta. Tämän on tarkoitus tehdä tuloksista
luotettavampia, kun tutkittavien ei tarvitse
kaivella tietoja käytöstä omasta muististaan.
Suomen teknoraketti porhalsi Euroopan
top10:een (IT Viikko 26.11.2010)
Suomen nopeimmin kasvanut teknologiayritys Confidex pärjäsi hyvin myös koko Euroopan tasolla sijoittuen kuudenneksi Deloitten
listauksessa.
Deloitte laittoi viikko sitten järjestykseen
Suomen nopeimmin kasvaneet teknologiayritykset. Nyt julkistettiin koko Emea-alueen
(Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) viisisataa parasta kasvajaa.
Suomen Fast 50 -voittajan Confidexin viiden
vuoden kasvuprosentti 5513 riitti kuudenteen sijaan Emean Technology Fast 500 –listauksessa. 20 parhaan joukossa on yksi toinenkin suomalaisfirma, Snoobi sijalla 15.
Deloitten mukaan suomalaiskärjen menestys
oli parempaa kuin koskaan talousturbulenssista huolimatta. 20 parhaan yrityksen joukossa ei ole yhtään ruotsalais- tai norjalaisyritystä.
Koko viidensadan listauksessa naapurit kuitenkin pesevät Suomen selvin lukemin.
Ruotsi sai listalle 65 yritystä, Norja 48 ja
Suomi 22 yritystä. Viimeisenä suomalaisyrityksistä oli Bluegiga Technologies sijalla 489.
Suomen parhaaksi valittu työpaikka Reaktor
Innovations mahtui Emean Fast 500 –raketteihin sijoittuen 444:nneksi.
Listan voittaja on englantilainen Mobile Interactive Group kasvuprosentilla 26 885. Toiseksi sijoittui puolalainen Netmedia S.A.
(15.005 %) ja kolmanneksi venäläinen Rosservice (11 623 %).
Suomen Fast 50 -listauksen keskiarvokasvu
oli tänä vuonna 807 prosenttia, kun se viime
vuonna oli 537 prosenttia. Emea-listauksessa
keskimääräinen kasvuprosentti oli tällä kertaa 1192.
www.confidex.fi
Yle: Uusille kuskeille harkitaan satelliittiseurantaa (IT Viikko 10.10.2010)
Nuorille ja rikkoville kuskeille harkitaan pakollista satelliittiseurantaa, Yleisradio uutisoi
sunnuntaina.
Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä
heräsi ajatus nuorten kuljettajien valvomisesta satelliittien ja autojen mustien laatikoiden avulla.
Ylen mukaan varsinaista suunnitelmaa satelliittiseurannan toteuttamiseksi ei ole. Käy-

tännön kokeilu on kuitenkin jo käynnissä uusilla vapaaehtoisilla kuskeilla Pohjois-Savossa.
Valvontaa harkitaan kuljettajille, jotka esimerkiksi ennen ajokortin toisen vaiheen suorittamista syyllistyvät liikennerikkomuksiin.
Satelliittipaikannusta on esitetty tavalliseen
liikenteeseen aikaisemminkin Suomessa.
Pääkaupunkiseudun ruuhkamaksujärjestelmä on ajateltu toteutettavan kilometripohjaisesti eli satelliittien avulla.

Suomi on maailman ongelmanratkaisija
vuonna 2030, maabrändivaltuuskunta toteaa
loppuraportissaan. Yksi ongelmanratkaisun
muoto olisi vuosittain järjesettävät rauhansovitteluille omistetut Ahtisaari-päivät.

MUUT UUTISET
Kari Tapio kuoli

(Iltalehti 7.12.2010)
Kari Tapio kuoli sydänkohtaukseen tiistaina.
Iskelmälaulaja menehtyi sydänkohtauksen
seurauksena puoli seitsemän aikaan illalla
Espoossa.
Kari Tapion läheinen ystävä, sanoittaja Ilkka
Vainio, sai suru-uutisen ensimmäisten joukossa pian laulajan poismenon jälkeen. Vainio tunsi Tapion ja hänen perheensä vuosia,
ja kiirehti jo tiistai-iltana perheen tueksi.
- Kari oli minulle rakas ystävä. Teimme yli 20
vuotta levyjä yhdessä. Kari oli sellainen ystävä ja ihminen, johon saattoi aina luottaa,
Vainio kuvailee Iltalehdelle.
Tiivis musiikillinen yhteistyö synnytti miesten
välille ystävyyssuhteen, joka kesti laulajan
kiireisen keikkatahdin ja suuretkin elämänmuutokset.
Kari Tapion läpimurto tähtiartistiksi tapahtui
vuonna 1976 singlellä Laula kanssain. Myöhempien vuosien hittejä ovat olleet muiden
muassa Olen suomalainen, Myrskyn jälkeen
ja En pyydä paljon. Kari Tapio oli kuollessaan 65-vuotias.
Viisi suomalaista rajavalvojaa Kreikan ja Turkin rajalle (Helsingin Sanomat 29.10.2010)
Suomi lähettää viisi maastorajavalvonnan
asiantuntijaa Kreikan ja Turkin väliselle maarajalle. Suomalaiset ovat osa rajavalvonnan
Rabit-valmiusjoukkoa,
joka
perustettiin
vuonna 2007.
Operaation taustalla on Kreikan esittämä
pyyntö lähettää Rabit-joukkoja maahansa,
koska laittoman maahantulon paine on viime
kuukausina kasvanut Kreikan ja Turkin välisellä maarajalla tuntuvasti. Paikalliset viranomaiset eivät pysty hallitsemaan tilannetta
enää. Päivittäin rajaosuudella otetaan kiinni
200–300 luvatonta rajanylittäjää.
EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin pääjohtaja teki tällä viikolla päätöksen EU:n nopeiden rajainterventioryhmien lähettämiseksi
alueelle. Rabit-joukot on koottu kaikista
EU:n jäsenmaista. Joukot aloittavat toiminnan alueella ensi viikon alkupuolella. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun nämä ryhmät
lähetetään todelliseen operaatioon.
Brändityöryhmä: Suomesta koko maailman
ongelmanratkaisija

(Kauppalehti 25.11.2010)

Suomen maabrändiä pohtinut valtuuskunta
haluaisi Suomesta koko maailman ongelmanratkaisijan. Suomen vahvuuksiksi löydettiin toimivuus, luonto ja koulutus.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Valtuuskunnan mielestä käytännöllinen ja
suorasukainen tapamme lähestyä haasteita
tarjoaa Suomelle erinomaisen mahdollisuuden kunnostautua esimerkiksi kansainvälisien konfliktien, vesipulan ja koulutukseen liittyvien ongelmien selvittämisessä.
Ulkoministeri Alexander Stubbin vuonna
2008 asettaman maabrändivaltuuskunnan
tehtävänä on ollut luoda Suomelle strategia,
joka saa maailman kääntymään puoleemme
entistä useammin ja tehokkaammin. Valtuuskunnan raportti Tehtävä Suomelle julkistettiin keskiviikkona Helsingissä.
Ratkaisukeskeisyyden lisäksi valtuuskunta
hahmottelee kolme keskeistä toiminta-aluetta, joiden avulla mielikuvaa Suomesta voidaan vahvistaa. Nämä alueet ovat toimivuus,
luonto ja koulutus.
- Suomi-kuvan on pohjauduttava todellisiin,
olemassa oleviin vahvuuksiin. Vain vahvuuksiamme luovasti kehittämällä voimme lisätä
Suomen tunnettuutta ja kiinnostavuutta.
Tässä ideointityössä valtuuskunta on mielestäni onnistunut erinomaisesti, valtuuskunnan
puheenjohtaja Jorma Ollila sanoi.
Hän tähdensi myös, että valtuuskunta ei voi
rakentaa Suomelle brändiä, vaan tehdä toimintaehdotuksia, joiden avulla Suomen kansainvälinen kilpailukyky vahvistuu.
- Suomi-kuva ei kehity kampanjoilla, vaan
todellisilla teoilla. Parantamalla maailmaa
teemme myös Suomesta paremman maan
asua ja tehdä työtä.
Valtuuskunta antaa raportissaan yli sata
konkreettista tehtävää. Osa tehtävistä on
osoitettu viranomaisille, osa yrityksille ja organisaatioille ja osa tavallisille suomalaisille.
Valtuuskunta esittää esimerkiksi, että vähintään puolet Suomen maataloustuotannosta
tulisi olla luomua vuoteen 2030 mennessä,
että Suomen järvien vesi tulisi puhdistaa
juomakelpoiseksi ja että Suomessa tulisi järjestää vuosittaiset, rauhansovitteluille omistetut Ahtisaari-päivät. Kansalaisille suunnattuja tehtäviä on esillä verkkopalvelussa
www.tehtavasuomelle.fi.
Julkistamistilaisuudessa Jorma Ollila jakoi
kolme tehtävää. Ulkoministeri Stubb vastaanotti tehtävän Ahtisaari-päivistä ja Finnish Water Forum tehtävän järvien puhdistamisesta. Kolmas tehtävä liittyi kouluviihtyvyyteen: puhu luokan hiljaisimpienkin kanssa. Torpparinmäen yhdeksäsluokkalaiset ottivat tehtävän vastaan kaikkien suomalaisten
koululaisten puolesta.
- Valtuuskunnan raportissa on analysoitu perinpohjaisesti suomalaista identiteettiä. Ana-
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lyysiäkin tärkeämpää on kuitenkin ryhtyä toimeen. Todellinen brändityö alkaa vasta nyt,
Alexander Stubb sanoi.
Koko raportti on luettavissa verkko-osoitteessa www.tehtavasuomelle.fi.
Puhelinmasto muuttuu mobiiliksi joulukuuseksi (Digitoday 19.11.2010)
Maailman suurimman mobiilijoulukuusen valot syttyvät tänä iltana kello 18 Ylivieskassa.
Valot vaihtuvat tekstiviestien avulla.
Kunnian maailman suurimmasta mobiilijoulukuusesta ottaa Ylivieskassa vaikuttava Finnet-yhtiö PPO. Yritys on tehnyt valojen avulla päätalon pihalla olevasta puhelinmastosta
mobiilijoulukuusen.
Kuusi on yli sata metriä korkea. Kuusta koristaa joulutähti, joka on halkaisijaltaan kuusi metriä.
Joulukuusi on valaistu yli 400 erikoisvalolla.
Kuusen valoja ja värejä voi vaihtaa maksullisten tekstiviestien avulla.
Joulukuusen valot tuikkivat Ylivieskassa loppiaiseen saakka.
Norja kiilasi Suomen ohi tasa-arvossa

(Taloussanomat 12.10.2010)

Suomi on sijoittunut kolmanneksi Maailman
talousfoorumin (WEF) selvityksessä, joka
mittasi sukupuolten välistä tasa-arvoa. Viime
vuonna Suomi sijoittui selvityksessä toiselle
sijalle.
Maailman talousfoorumin tuoreen selvityksen mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo
on pisimmällä Pohjoismaissa.
Viime vuoden selvityksestä tuttuun tapaan
parhaat pisteet saa Islanti. Norja onnistui
sen sijaan viemään kakkossijan Suomelta.
Norjan rynnistystä Suomen ohi ei pysäyttänyt edes Suomen pisteiden paraneminen
edelliseen vuoteen verrattuna.
Maailman talousfoorumin mukaan Norjan sijoitusta paransi naisten osuuden kasvu koko
työvoimasta, palkkatasa-arvon edistyminen
ja ansioiden nousu.
Selvityksen jumbosijalle päätyi tänäkin vuonna Lähi-idässä sijaitseva Jemen.
Suomi paransi sijoitustaan korruptiovertailussa (Helsingin Sanomat 26.10.2010)
Suomi on kohentanut asemiaan maailman
vähiten korruptoituneina pidettyjen maiden
joukossa, huolimatta puolueiden rahoitusskandaaleista.
Transparency International -järjestön mittauksessa vuodelle 2010 Suomi on neljäntenä yhdessä Ruotsin kanssa. Kärkipaikan jakavat Tanska, Uusi-Seelanti ja Singapore.
Suomi parantaa sekä sijalukuaan että arvosanaansa edellisvuodesta, jolloin 8,9 pistettä
kymmenen pisteen skaalalla riitti kuudenteen sijaan. Nyt pisteitä kertyi 9,2 kun kärkikolmikolla niitä oli 9,3. Transparencyn oman
arvion mukaan yli 0,3 pisteen muutos arvosanassa voi osoittaa käännettä trendissä.
Viime vuoden tulos oli toistaiseksi Suomen
pohjanoteeraus korruptioindeksissä, jossa
Suomi oli puhtaimpana kärkipaikalla tai heti
seuraavana koko 2000-luvun alun. Pudotus
ajoittui yhteen puoluerahoitusskandaalien

kanssa. Puoluerahoituslakia on Suomessa
sittemmin muutettu.
Tämän vuoden arviossa oli mukana 178
maata. Listan häntäpäässä olivat Irak, Afganistan ja Somalia. Somalian arvosana 1,1
tarkoittaa, että sitä pidetään lähes täysin
korruptoituneena. Venäjä on jaetulla sijalla
154, mutta Kiina pärjäsi paremmin ja ylsi sijalle 78.
Tänä vuonna on Transparencyn mukaan
merkillepantavaa hallinnon puhtauden ja
luotettavuuden heikkeneminen Euroopassa.
Merkittävää laskua osoittivat muiden joukossa Kreikka, Unkari, Italia ja Tšekki. Myös Yhdysvaltain tulos huononi sijalle 22.
Suurimpien nousijoiden joukossa Makedonia
oli ainoa Euroopan maa. Muita olivat muun
muassa Bhutan ja Chile.
Suurista EU-maista Saksa oli 15:s, Britannia
20:s ja Ranska 25:s.
Transparencyn mittauksessa ei arvioida korruption määrää vaan vaikutelmaa julkisen
sektorin korruption asteesta eri maissa. Mittareina on yhteensä 13 eri järjestöjen ja laitosten tekemää tutkimusta ja selvitystä. Uusimpaan arvioon ne tehtiin 2009 alun ja tämän vuoden syyskuun välisenä aikana
Välimerenmaiden sijoituksia:
Espanja, sija 30.
Portugali, sija 32.
Turkki,sija 56.
Italia, sija 67.
Kreikkan, sija 78.
Marokko, sija 85.
Egypti, sija 98.
Suomi on nyt maailman kolmanneksi onnellisin maa (Helsingin Sanomat 27.10.2010)
Näin kertoo lontoolaisen Legatum-instituutin
tuore vertailu, joka pyrkii talouden mittareiden lisäksi ottamaan huomioon hyvinvoinnin
laajemmin.
Ykköstilalle kipusi tänä vuonna Norja ja toisen sijan vei Tanska. Kärkikymmenikössä
ovat vielä Australia, Uusi Seelanti, Ruotsi,
Kanada, Sveitsi, Alankomaat ja Yhdysvallat.
Listan hännillä on etenkin Afrikan maita, viimeisenä sijalla 110 Zimbabwe.
Maita pistetään järjestykseen seuraavien tekijöiden avulla: talouden perustekijöissä,
yrittäjyydessä ja innovaatioissa, demokraattisissa instituutioissa, koulutuksessa, terveydessä, turvallisuudessa, hallinnossa, henkilökohtaisessa vapaudessa ja sosiaalisessa pääomassa.
Korkeimmat pisteensä Suomi sai koulutuksesta ja turvallisuudesta, myös yrittäjyyttä ja
innovaatiota tuetaan instituutin mukaan hyvin. Suomea kehutaan myös siksi, että maalla on rauhallinen ja vakaa yhteiskunta.
80 prosenttia suomalaisista kokee vertailun
mukaan olevansa tyytyväisiä elämäänsä.
Vielä suurempi osa uskoo olevansa vapaa
vaikuttamaan omaan elämäänsä.
Moitteita tuli suomalaisten suhtautumisesta
muihin, suvaitsemattomuus laski sijoitusta.
Huomattavan suuri osa suomalaisista kertoi
myös, ettei koe omaa terveyttään hyväksi,
vaikka terveydenhoitojärjestelmä kokonaisuudessaan pärjäsikin vertailussa hyvin.
Vuosi sitten Suomen sijoitus oli pykälää
alempi eli neljäs, mikä on hämmentävää siksi, että vuonna 2009 Suomessa juhlittiin
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maamme olevan maailman paras nimenomaan tässä vertailussa. Asiasta kirjoitettiin
tuolloin laajalti uutisissa.
Eroa selittää kuitenkin se, että kriteerit ovat
hivenen muuttuneet vuodessa, ja instituutti
esittää nyt viime vuodenkin sivuillaan muokattuna tämän vuoden malliin, jotta tulokset
olisivat keskenään vertailukelpoisia.
Välimerenmaiden sijoituksija:
Espanja, sija 23
Italia, sija 25
Portugali, sija 26
Kreikka, sija 39
Helsingin rakennusten piirustukset tulivat
internetiin (Helsingin Sanomat 5.10.2010)
Helsinkiläisten rakennusten piirustuksia voi
nyt hankkia internetistä.
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto julkaisi tiistaina ARSKA-nimisen internetpalvelun, jonka kautta saa lähes minkä tahansa Helsingissä sijaitsevan rakennuksen
piirustukset.
Palvelussa on lähes kaksi ja puoli miljoonaa
rakennuspiirustusta. Piirustukset maksavat
kolme euroa kappaleelta, ja ne ovat digitoituja jäljennöksiä alkuperäisistä piirustuksista.
Vanhimmat palvelusta saatavissa olevat piirustukset ovat 1800-luvulta. Salassa pidettäväksi määriteltyjä tai purettujen rakennusten
piirustuksia ei palvelussa ole.
https://asiointi.hel.fi/arska/
Martti Ahtisaari palkittiin neuvottelijan urastaan (Sutinat 10/10 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Presidentti Martti Ahtisaari on palkittu pitkästä kansainvälisestä rauhanneuvottelijan
urastaan. Yhdysvaltalainen Harvardin yliopisto toteaa myöntämänsä palkintonsa perusteluissa, että Ahtisaari kuuluu maailman kokeneimpiin ja menestyneimpiin diplomaatteihin.
Ahtisaaren katsotaan hoitaneen menestyksellisesti Namibian itsenäisyysneuvotteluja
sekä Kosovon ja Indonesian Acehin rauhanneuvotteluja.
Ahtisaari otti tunnustuspalkinnon vastaan
syyskuun lopulla Harvardissa. vieraillessaan
Martti Ahtisaari voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008.
Selvitys: Ilmastonmuutos
Pohjoismaita

uhkaa

vähiten

(Helsingin Sanomat 20.10.2010)
Suomi on maailman maista Norjan jälkeen
parhaiten suojassa ilmastonmuutokselta,
kertoo brittiläisen riskianalyysiyhtiön Maplecroftin selvitys.
Rikkaita Pohjoismaita hyödyttää ilmastonmuutokseen varautumisessa selvityksen mukaan se, että kasvukausi pitenee.
Eniten ilmastonmuutos uhkaa Bangladeshia
ja Intiaa. Bangladesh kärsii köyhyydestä ja
on altis tulville ja hirmumyrskyille. Väestönkasvu heikentää Intian kykyä varautua ilmastonmuutokseen.
Maplecroftin selvitys vertaili 171 maailman
maata. Mittareina käytettiin muun muassa
alttiutta sään ääri-ilmiöille, kuten kuivuudel-
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le, hirmumyrskyille ja maanvyörymille. Ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä lisäävät myös köyhyys, väestönkasvu, sisäiset
konfliktit, riippuvuus maataloudesta ja maan
kyky sopeutua ilmastonmuutokseen.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat
vähiten Pohjoismaita. Norjan ja Suomen jälkeen selvityksessä seuraavina tulevat Islanti,
Irlanti, Ruotsi ja Tanska. Selvityksen mukaan
rikkaat Pohjois-Euroopan maat hyötyvät
muun muassa siitä, että ilmaston lämpeneminen pidentää ruokakasvien kasvukautta.
Maplecroft laati selvityksen helpottaakseen
yrityksiä niiden investointipäätöksissä.
Järjestö: Suomen lehdistö on maailman vapainta (Helsingin Sanomat 20.10.2010)
Suomi jakaa kärkisijan viiden muun Euroopan maan kanssa Toimittajat ilman rajoja –
järjestön lehdistönvapausindeksissä. Järjestö
on huolestunut lehdistönvapauden huonontumisesta EU-maissa.
Pohjoismaat sekä Hollanti ja Sveitsi ovat jakaneet indeksin kärkisijat sen jälkeen, kun
toimittajajärjestö alkoi listata maita vuonna
2002. Suomi jakaa ykkössijan tänä vuonna
yhdessä Islannin, Hollannin, Norjan, Ruotsin
ja Sveitsin kanssa. Suomi oli jaetulla ykkössijalla myös viime vuonna.
Kärkimaista lehdistönvapaus on parantunut
Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä, jotka nousivat jaetulle kärkipaikalle. Järjestön mukaan
muun muassa Islannissa on valmisteilla laki,
joka suojaisi median oikeuksia poikkeuksellisella tavalla. Parlamentin jo hyväksymä laki
takaa esimerkiksi vahvan lähdesuojan.
Eurooppa on kuitenkin aiempaa selvemmin
jakaantumassa lehdistönvapaudessa. Indeksin mukaan EU-maista 13 sijoittuu 20 parhaan joukkoon, mutta 14 maata on indeksin
peräpäässä. Esimerkiksi Italia on indeksissä
vasta sijalla 49, Kreikka ja Bulgaria jakavat
sijan 70.
Lehdistönvapaus on huonontunut muun
muassa Ranskassa, joka sijoittuu indeksin sijalle 44. Järjestön mukaan Ranskassa on tänä vuonna rikottu toimittajien lähdesuojaa ja
viranomaisten painostus toimittajia kohtaan
on lisääntynyt. Myös mediaomistus keskittyy
voimakkaasti. Ranskalaisen järjestön mukaan Ranskan hallitus on osoittanut kyvyttömyytensä parantaa lehdistönvapautta.
"On hälyttävää nähdä useiden Euroopan
unionin jäsenmaiden putoavan indeksissä.
Jos asia ei muutu, Euroopan unioni uhkaa
menettää asemansa maailman johtajana ihmisoikeuksissa", järjestön pääsihteeri JeanFrançois Julliard sanoi tiedotteessa.
Heikointa lehdistönvapaus on koillisafrikkalaisessa Eritreassa.
Merirosvojahtiin haki lähes tuhat suomalaista

(Helsingin Sanomat 1.10.2010)

Lähes tuhat suomalaista haluaa merirosvojahtiin Somaliaan. Hakuaika miinalaiva Pohjanmaalle päättyi eilen torstaina, ja sotilaiden valinta alkaa tänään perjantaina.
Pohjanmaan miehistö on tarkoitus valita lokakuun loppuun mennessä. Miehistön koulutus alkaa marraskuun puolivälissä.
Merirosvojahtiin lähtee yhteensä noin 120
sotilasta, joista osa työskentelee huoltotuki-

kohdassa maissa ja esikuntatehtävissä. Tehtäviin valitaan kantahenkilökuntaa, reserviläisiä ja evp-upseereita. Pohjanmaan tehtävänä on suojata Maailman elintarvikeohjelman ruokakuljetuksia merirosvoilta.
Suomen merivoimien lippulaiva lähtee Somalian rannikolle tammikuussa. Viisi kuukautta
kestävän operaation kustannukset ovat 11,6
miljoonaa euroa.
Lapin Poron kuivalihalle EU:n nimisuoja

(Maa- ja metsätalousministeriön
29.10.2010)

tiedote

Lapin Poron kuivalihalle on myönnetty EU:n
nimisuoja. Lapin Poron kuivaliha on lisätty
komission asetuksella niiden tuotteiden joukkoon, joilla on suojattu alkuperänimitys
(SAN).
Lapin Poron kuivaliha saadaan Suomen poronhoitoalueella syntyneistä, kasvaneista ja
teurastetuista poroista, jotka laiduntavat
suurimman osan vuodesta vapaasti luonnonlaitumilla. Lapin Poron kuivaliha kuivataan
perinteisellä tavalla ulkona. Alkuperämerkintä edellyttää, että poronliha myös pakataan
Suomen poronhoitoalueella.
Lapin Poron kuivalihan nimisuoja on jo toinen alkuperäsuoja porolle. Suomalaisista
tuotteista Lapin Poron liha ja Lapin Puikula –
peruna on aiemmin rekisteröity suojattuna
alkuperänimityksenä (SAN). Kainuun rönttönen on suojattu maantieteellisenä merkintänä (SMM). Lisäksi karjalanpiirakka, kalakukko ja sahti on rekisteröity aitoina perinteisinä
tuotteina (APT).
EU:n nimisuojajärjestelmän tarkoitus on suojata elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Suoja koskee
yleensä tuotteita, joita on valmistettu tai
tuotettu perinteisesti tietyllä alueella tai tietyllä valmistusmenetelmällä useamman sukupolven ajan. Kuluttajalle suojaus on tae
siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja
valmistusmenetelmä tunnetaan.
Suojausjärjestelmiä on kolme erilaista, joista
suojattu alkuperänimitys (SAN) ja suojattu
maantieteellinen merkintä (SMM) suojaavat
tuotteen tuotannon ja valmistuksen sen perinteisellä maantieteellisellä alueella. Kolmas
järjestelmä (APT) suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän. Järjestelmä on
voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa, joten
rekisteröity nimitys on suojattu koko yhteisön alueella.
Tähän mennessä EU:n alueella nimisuojauksen on saanut jo lähes tuhat tuotetta. Näistä vain 32 lihavalmistetta on ennen Lapin
Poron kuivalihan rekisteröintiä suojattu alkuperänimityksenä. Sekä Lapin Poron kuivalihan että kaikkien muidenkin suojattujen
tuotteiden hakemuksia voi katsoa komission
sivuilta löytyvästä DOOR-ohjelmasta.
Kreikkalaiset ryhtyivät tupakkakapinaan

(Taloussanomat 18.10.2010)

Ravintoloiden tupakointikieltoa uhmataan
avoimesti Kreikassa. Syyskuussa voimaantullut laki on ravintoloille alan etujärjestön mukaan viimeinen niitti. Liitto laskee, että ainakin 20 000 ravintolaa lopettaa.
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Tuhkakupit ilmaantuivat tänään ravintoloiden ja baarien pöydille Kreikassa. Ravintoloiden omistajat kapinoivat näin hallituksen
määräämää tupakointikieltoa vastaan.
Heidän mukaansa ala on kärsinyt on tarpeeksi talouskriisin seurauksista. Kreikkalaiset ovat Euroopan kovimpia tupakoijia.
– Kielto on viimeinen isku. Kahviloita ja ravintoloita pannaan kiinni. Liittomme laskelmien mukaan ainakin 20 000 lopettaa, ravintoloita edustavan liiton pääsihteeri Yiorgos
Kavathas sanoi Reutersille.
Tupakkalaki tuli voimaan syyskuun alussa, ja
monet ravintolat ovat kaikessa hiljaisuudessa antaneet tupakoinnin jatkua sisätiloissa
sen jälkeenkin. Tänään ala julisti avoimesti,
ettei se aio noudattaa lakia huolimatta mahdollisista sakoista tai toimilupien menetyksistä.
Analyytikoiden mukaan tupakointikielto oli
keskeinen testi hallituksen kyvylle viedä läpi
uudistuksia.
Noin 40 prosenttia 11 miljoonasta kreikkalaisesta polttaa.
Ruokapalsta
Presidentti Halonen on hyvinsyöjä numero
yksi (Ruokatiedon Uutiset 26.11.2010)
Tasavallan presidentti Tarja Halonen on liittynyt kestäviä valintoja tekevien hyvinsyöjien joukkoon. Hän vastaanotti Suomalaisen
ruokakulttuurin edistämisohjelman Sre:n vetämän Hyvinsyöjä-kampanjan jäsenkortin
tiistaina 23. marraskuuta.
Järjestysnumerolla 1 varustetun kortin ojensivat Sre:n ohjausryhmän puheenjohtaja,
Eviran pääjohtaja Jaana Husu-kallio sekä
Sre:n pääsihteeri Marja Innanen.
Valtuutettu hyvinsyöjä saa tietoa vastuullisten ruokavalintojen tekemiseksi. Kampanjassa kansaa kehotetaan vaatimaan koko ruokaketjulta enemmän, muun muassa tietoa
ruuan alkuperästä sekä sesonkien kunnioittamista. Kortin viisi teesiä ovat: minulle on
paljastettava ruokani alkuperä, vien sesonkiherkuista parhaat päältä, kasvissuhteeni kukoistaa, laitan roskikseni pysyvästi paastolle
ja kuskaan, kaapitan ja kokkaan turhia kuormittamatta.
Tavoitteet saavuttava laihduttaja suunnittelee ja sallii

(Ruokatiedon Uutiset 18.10.2010)

Lopeta laihdutus, ellei sinulla ole siihen
omannäköistäsi ja riittävän arkista suunnitelmaa! Näin Suomen Sydänliitto ry:n painonhallinta-asiantuntijat kehottivat perjantaina
Terveysmessujen luennolla Helsingissä. Uutena neuvonnan välineenä he esittelivät
stressijanan.
- Realistinen painonpudotustavoite ottaa
huomioon elämäntilanteen. Jos voimavarat
ovat vähissä, painon pitäminen paikoillaankin on riittävä tavoite. Suoriutuminen tuo
voimia ja hyvää oloa, psykologi Riikka Turku
kannusti.
Omaa elämäntilannetta voi arvioida ohjauksessa esimerkiksi stressijanan avulla. Se on
jana, jonka toinen pää on vihreä ja toinen
punainen. Muuttuja sijoitetaan janalle sen
mukaan, onko se hallinnassa (vihreä) vai on-
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ko tilanne toivoton (punainen). Aiemmin ei
ole ollut konkreettista välinettä päästä käsiksi stressiin. Väline on Riikka Turun kehittelemä, ja se on Sydänliiton uudessa OTA-ohjauskartta-aineistopaketissa.
Laihdutussuunnitelma kannattaa ulottaa tekojen tasolle. Niitä miettiessä Riikka Turku
kehottaa käyttämään kahden vuoden sääntöä. Jos karkin syönnin tai oluen juonnin lopettaminen kahdeksi vuodeksi kuulostaa
mahdottomalta, etkä pysty lopettamaan kuin
kuukaudeksi, rajoituksesta on parasta luopua. Jos muutoksena on syödä aamupala joka päivä, suunnittele sekin, miten ehdit toteuttaa sen.
- Miehillä on painonhallinnan suunnitelmassa
yllättävän usein tavoitteena omaksua säännöllinen ateriarytmi, jota he ovat noudattaneet viimeksi päiväkodissa, Turku mainitsee.
Painoa ei hallita olemalla syömättä, vaan
syömällä. Tavoitteena tulisi olla myös ruuan
näkeminen nautinnon ja terveyden lähteenä
eikä mielipahan, kieltäytymysten ja pettymysten aiheuttajana.
Syötkö tavan vuoksi, mielitekoon vai nälkään? Syöminen on joskus opittu tapa tai
osa tilannetta: elokuvan katsominen, kotiinpaluu töistä, kahvin kanssa, lasten mentyä
nukkumaan ja niin edelleen. Kun tavan tunnistaa, sitä voi yrittää muuttaa.
Mieliteon elinkaari on 15 - 20 minuuttia. Jos
maltat miettiä, onko tämän nälkää, janoa vai
mielitekoa, mieliteko voi mennä ohi päinvastoin kuin nälkä tai jano.
- Eräs laihduttaja arvioi jääkaapille tulon todellista syytä menestyksekkäästi jääkaapin
oveen kiinnittämänsä vetoketjun avulla. Toinen pää kuvasti mielitekoa, toinen nälkää ja
vetimen asettaminen oikealle kohdalle antoi
aikaa miettiä, onko syytä avata ovi vai ei,
laillistettu ravitsemusterapeutti Tuija Pusa
kertoi.
Myös Pusa korosti sitä, ettei laihdutusohjelma toimi omaan elämään päälle liimattuna,
vaan se pitäisi räätälöidä omista lähtökohdista.
- Ensin laitetaan perusta kuntoon niin kuin
taloa rakennettaessa. Painonhallinnan perustaa ovat kehon tarpeisiin sopiva ruokailurytmi, nälän kohtuullisuus sekä syömisen joustavuus, Pusa neuvoi.
Koska ruuan annoskoko on yleensä sama,
vähennetään ruuan ja juoman energiatiheyttä ja lisätään kylläisyysvaikutusta. Energiatiheys on sama kuin lähes jokaisessa elintarvikepakkauksessa ilmoitettava tuotteen kaloritai joulemäärä 100 grammaa kohden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vähennetään
rasvan määrää ja lisätään vettä ja kuitua.
- Keitto pitää kylläisyyttä hyvin yllä, koska
siinä on paljon volyymia ja se täyttää hyvin.
Vielä paremmin nälkä pysyy keittoaterian jälkeen loitolla, jos siihen lisätään jotain proteiinipitoista. Pihviateriankin jälkeinen kylläisyyskin on peräisin pihvin proteiinista eikä
sen rasvasta, Pusa havainnollisti.
Suunnitteleva laihduttaja ei yllätä itseään
syömästä herkkuja. Makean himosta pääsee,
kun syömisen perusta on kunnossa. Juhliin
ja risteilylle voi valmistautua antamalla itselleen luvan syödä. Kielletystä tehdään sallittua ja suunniteltua. Silloin tulee harvoin
mässäiltyä.

Joka kolmas suomalainen kiinnittää huomiota proteiinin ja hiilihydraatin määrään ruuassa (Ruokatieto 17.11.2010)
Kiinnostus ruuan proteiinin ja hiilihydraatin
määrään ja suhteeseen on huomattavasti lisääntynyt kolmen vuoden aikana. Jo 33 prosenttia kiinnittää asiaan ainakin jonkin verran huomiota omassa syömisessään, kun
kolme vuotta sitten näin teki 18 prosenttia
suomalaisista.
Nyt noin 18 prosenttia kiinnittää proteiinin ja
hiilihydraatin saantiin huomiota omassa ruokavaliossaan, 15 prosenttia suosii ruokailutapoja, joissa tarkkaillaan proteiinien ja hiilihydraattien määriä ja 2 prosenttia syö vähähiilihydraattisesti eli karppaa. Asiasta kertoo
tuore Lihalehti.
Neljä viidestä kuluttajasta on ainakin kuullut
hiilihydraattien ja proteiinien vaikutuksesta
hyvinvointiin, kun kolme vuotta sitten aiheesta tiesi vain joka kolmas. Naiset tietävät
keskimäärin enemmän ja ovat miehiä
useammin kiinnostuneita vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta. Ruokavaliota suosii ja
noudattaa kuitenkin lähes yhtä usea mies
kuin nainen.
Erityisesti nuoret miehet ovat havahtuneet
seuraamaan ruokavalionsa sisältöä. 18 – 24vuotiaista miehistä joka neljäs kiinnittää proteiineihin ja hiilihydraatteihin ainakin huomiota, kun aiemmin huomio oli lähes olematonta.
Tiedot käyvät ilmi Lihalehden Suomen Gallup
Elintarviketiedolla lokakuussa teettämästä
tutkimuksesta, jossa 1 200 kuluttajaa kertoi
suhtautumisestaan proteiineihin ja hiilihydraatteihin. Heiltä kysyttiin: "Eräiden oppien
mukaan muuttamalla ravinnon proteiinien ja
hiilihydraattien suhdetta voidaan vaikuttaa
ihmisen hyvinvointiin ja painoon suotuisasti.
Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten
kuvaa sinun ajatuksiasi asiasta?" Vas-tausvaihtoehtoja oli yhdeksän. Vastaava tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2007.
Kaisa Vasamaa voitti Leipätiedotuksen reseptikilpailun (Leipätiedotus 3.12.2010)
Leipätiedotuksen järjestämä leipäreseptikilpailu ratkesi. Voittajaksi selviytyi tiukan karsinnan jälkeen sauvolainen Kaisa Vasamaa
Varrasleipä-nachos -reseptillään. Finalistiraadin mielestä resepti oli kekseliäs, kotimainen
ja terveellinen illanistujaisiin sopiva herkku.
Leipäreseptikilpailu lanseerattiin valtakunnallisen Leipäviikon yhteydessä 18. lokakuuta
teemalla ”Leivästä on moneksi”. Kilpailun
ideana oli käyttää raaka-aineena valmista
leipää, ja loihtia siitä purtavaa välipalaksi,
pääateriaksi tai vaikka jälkiruoaksi.
- Saimme ilahduttavan monta innovatiivista
reseptiä mukaan kilpailuun. Parhaat kilpailureseptit testattiin ja maistettiin, jotta saimme
kunnollisen mielikuvan siitä, miten ne pystyttiin toteuttamaan ja miltä lopputulos maistui.
Alustava raati valitsi finaaliin neljä reseptiä
ja arvovaltainen finalistiraati valitsi näistä
voittajan. Valintakriteereinä olivat mm. innovatiivisuus, helppous ja kotimaisuus, toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen kertoo.
4 Finalistia:
Varrasleipä-nachos
Leipäkuoren alle kätketty broilerihöystö
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Valkosuklainen leipävanukas
Rukiinen jälkiruoka vaniljakastikkeella
- Voittajaksi valittu Varrasleipä-nachos osoittaa hauskaa kekseliäisyyttä. Tämä varsin
täyttävä ruokalaji sopii mainiosti vaikkapa illanistujaisiin. Varrasleivän sijasta reseptissä
voi käyttää vaihtoehtoisesti esimerkiksi
paahdettua tai kuivahtanutta ruisleipää,
Mensonen toteaa.
Finalistiraatiin kuuluivat: Leena Majamäki
(Fazer Leipomot Oy), Miika Helenius (VAASAN Oy), Jari Lehkonen (Primulan Leipomot
Oy), Matti Hokkinen (Sinuhe Ky), Pasi Kuosmanen (Ykkösleipurit Oy) ja Mika Väyrynen
(Suomen Leipuriliitto ry).
Leipätiedotus kiittää kaikkia osallistujia herkullisista resepteistä ja lähettää voittajalle
lämpimät onnittelut ja palkintona olleen Kenwoodin yleiskoneen. Leipätiedotuksen verkkosivuilla voi käydä tutustumassa myös muihin kilpailun parhaimmistoon kuuluviin resepteihin.
Voittajaresepti: VARRASLEIPÄ-NACHOS
varrasleipää kolmioiksi paloiteltuna
Salsakastike:
400 g jauhelihaa
2 valkosipulinkynttä hienonnettuna
1 sipuli silputtuna
1 punainen paprika kuutioituna
500 g tomaattimurskaa
1 jalapeno hienonnettuna
mustapippuria myllystä
merisuolaa myllystä
ripaus cayennepippuria
1 tl timjamia
1 tl oreganoa
juustoraastetta pinnalle
Avokadotahna:
1 avokado
1 rkl sitruunamehua
ripaus sormisuolaa
Ruskista jauheliha ja kuullota sipuli, valkosipulinkynnet sekä paprika. Lisää tomaattimurska ja mausteet. Asettele uunivuoan
reunoille varrasleivän paloja. Kaada keskelle
salsakastike. Ripottele pinnalle juustoraaste.
Laita vuoka uuniin 250 asteeseen kunnes
juusto sulaa.
Tee avokadosta tahna ja mausta. Syö sormin. Tarjoa lisänä kurkkua, tomaattia ja jäävuorisalaattia.

(Kaisa Vasamaa, Sauvo)
Muut finalistit:

LEIPÄKUOREN ALLE KÄTKETTY BROILERIHÖYSTÖ
5 broilerin rintafileetä suikaleina
1 sipuli silputtuna
2 valkosipulinkynttä hienonnettuna
1 punainen paprika kuutiona
2 porkkanaa ohuina viipaleina
1 tlk ruskeita papuja
1 rkl mietoa chilijauhetta
1 tl rakuunaa
mustapippuria myllystä
merisuolaa myllystä
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Liemi:
2 dl valkoviiniä
1 rkl kanafondia
2 rkl tomaattipyreetä
1 prk smetanaa
Leipäkuori:
1 patonki (tai muuta hieman kuivahtanutta
vaaleaa leipää)
50 g pehmeää voita
2 valkosipulin kynttä hienonnettuna
juustoraastetta
Ruskista broilerisuikaleet ja siirrä uunivuokaan. Kuullota sipulit, paprikat sekä porkkanat. Lisää pavut ja mausteet. Lisää kasvisseos broilerin päälle uunivuokaan. Sekoita
liemen ainekset ja kaada vuokaan. Kypsennä
200 asteessa ensin n. 30 minuuttia. Leikkaa
patonki ohuiksi viipaleiksi.
Sivele viipaleet valkosipulivoilla ja asettele
ne kanneksi broilerihöystön päälle. Ripottele
lopuksi pinnalle juustoraastetta. Kuorruta
uunissa kunnes juusto sulaa ja saa kauniin
värin.

(Kaisa Vasamaa, Sauvo)

RUKIINEN JÄLKIRUOKA vaniljakastikkeella
Kuivahtaneita ruisleivän palasia
Puolukoita
Hunajaa, sokeria tai muuta makeutusainetta
oman maun mukaan
Vettä sopivasti sen mukaan miten paksua
jälkiruoasta haluaa
Laita kaikki ainekset kattilaan ja kiehuttele
niitä niin kauan, että leipäpalaset ovat pehmentyneet. Soseuta seos sauvasekoittimella.
Tarjoa vaniljakastikkeen tai vaikkapa vaniljajäätelön kanssa. Koristele tomusokerihuurretuilla kokonaisilla puolukoilla.

(Eini Perkkiö, Mieluskylä)

VALKOSUKLAINEN
LEIPÄVANUKAS
karamellisoitua appelsiinia

ja

2 dl täysmaitoa
2 dl kuohukermaa
1 vaniljatanko, halkaistuna ja siemenet kaavittuna erilleen
75 g valkosuklaata murskattuna
3 munankeltuaista
80 g kidesokeria
5 viipaletta vaaleaa vuoka- tai paahtoleipää,
joista on kantit leikattu pois, ja jotka on toiselta puolen sivelty appelsiinituorejuustolla.
Appelsiinikaramelli
Iso kuorittu appelsiini kiekoiksi leikattuna ja
paloiteltuna
50g kidesokeria
Lämmitä uuni 220C°. Laita maito, kerma,
vaniljansiemenet ja tanko kattilaan ja kuumenna varovasti kiehumapisteeseen saakka.
Poista tanko kattilasta, lisää valkosuklaa ja
hämmennä, kunnes suklaa on sulanut. Vatkaa keltuaiset ja sokeri kulhossa vaaleaksi ja
kuohkeaksi. Kaada maito- suklaaseos keltuaisseoksen päälle ja sekoita hyvin. Palauta
kulhosta kattilaan ja lämmitä varovasti koko
ajan vatkaten kunnes seos sakenee hieman,
mutta älä päästä kattilaa kiehumaan.

Asettele appelsiinijuustolla voidellut leipäviipaleet voideltu puoli ylöspäin uuninkestävään, voideltuun vuokaan. Kaada valkosuklaa- vaniljakastikeseos leipäviipaleitten päälle, siirrä vuoka uuniin ja paista 10–15 minuuttia uunin keskiosassa, kunnes vanukas
on saanut kauniisti väriä.
Laita vanukkaan paistuessa kuiva paistinpannu kohtalaiselle lämmölle, lisää pannuun
sokeri kuivana. Kun sokeri alkaa karamellisoitua, lisää appelsiinilohkot ja kääntele kunnes lopputulos on kauniin kullanruskea.
Ota valmis vanukas uunista, nostele lusikalla
appelsiinikaramelli vanukkaan päälle ja tarjoile hiukan jäähtyneenä, kun appelsiinin paloista on jähmettynyt suussa rasahtelevia
"karkkeja."

(Sakari Sillgren, Nastola)

Ulkosuomalaishoroskooppi

Laatinut Sipsu Suomalainen, Italia
Hei vain ja tässä teille tämä ulkosuomalaisen
jouluhoroskooppi
OINAS
Joulu-tammikuun vaihde vilkas, vaikka kaikki
ei suju "ihan just niinku pitäis". Varovasti
kielenkäytön kanssa, ettei synny ristiriitoja.
Saattaa olla tiedossa palkan korotus, joulubonus, tai joku muu pieni palkkio. Helmikuusta huomattavasti rennompi asenne.
HÄRKÄ
Suuria ja tulisia ihastuksia kaikille härille on
tiedossa tänä talvena. Ne eivät johda välttämättä mihinkään vakavampaan, eli kannattaa ottaa asenne jo siten, että flirttiä se vain
on, ja nauttia ihania päiväunia. Varovasti liikenteessä varsinkin helmikuun 20. päivän
tienoilla.
KASOSET
Rauhallinen, refleksiivinen, ja järkevä kaksonen yllättää... jopa itsensä. Hän tekee asioita ilman apua, ja valittamatta, jopa niitä,
joita ei aiemmin ole voinut sietää, kuten
mm. käy syvällisiä keskusteluja ja tuntee
sydänsuruja.
RAPU
Ei tule veronpalautuksia. Et voita lottovoittoa
etkä saa palkankorotusta. Unohda lisätulot
ja varaudu kaikkien rästiin jääneiden laskujen maksuun korkoineen, sakkoineen ja lisäverotuksineen. Unohda myös ne tammikuun
alennusmyynnin ihanat talvisaappaat.
Jos seurustelet skorppioonin kanssa... nauti
vain siitä. Muuta et nyt tule saamaan.
LEIJONA
Aktiivinen joulu-tammikuu, vaikka asiat eivät
mene ihan juuri niin kuin olit suunnitellut, ja
satikutia tuleekin tammikuun lopulla. Positiivinen ajattelutapasi auttaa nyt, ja se senkun
vahvistuu helmikuussa. Kumppanin seurasta
nautit parhaiten joulomilla.
NEITSYT
Jos nyt syksyllä on koettu ärtyisyyttä, se
muuttuu varsinaiseksi känkkäränkäksi juuri
lomien aikoihin. Pure kieltäsi, muista levätä
hyvin sekä ottaa C-vitamiinia päivittäin.
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Flunssa-alttius alkaa 8. tammikuuta ja on
voimassa kokonaisen kuukauden.
VAAKA
Jos ei oteta huomioon tulevaa helmikuuta,
Vaa'alla on oikeastaan aika hyvä ja varteenotettava talvi. Jokunen flirtti tiedossa. Ja joillekin jopa kosinta ellei ihan itse toimi tämän
asian suhteen. Helmikuussa pientä väsymystä tiedossa.
SKORPPIOONI
Niin epäoikeudenmukaista että... Sex, six, ja
sox. ...öhöm.....Tammikuun 16. päivä voisit
aloittaa taas ihan vakavan arjen, vai mitä?
Muuten et jaksa.
JOUSIMIES
Jos nyt jokin asia menee pieleen, niin se tapahtuu vain siksi, että oletat kaiken olevan
niin täydellistä.
KAURIS
En ehdottaisi rakentamaan mitään vasta-alkaneen rakkaussuhteen piikkiin. Se ei välttämättä ole pysyvää, vaikka lupaukset siihen
suuntaan viittaisivatkin. Nauti tilanteesta sellaisenaan, varsinkin jos kysymyksessä on
skorppiooni. Rahaa tulee ja menee, valitettavasti.
VESIMIES
Hankala syksy näyttää vihdoinkin loppuvan,
vaikka tilanne ei raukea ennen joululomien
päättymistä. Mieliala kohenee, ja se on jo
sellaisenaan ihan hyvä asia.
KALAT
Joluloma on valitettavasti vielä aika kiireistä,
sillä et saa ketään avuksesi. Kaikilla kun
näyttää olevan kädet täynnä. Onneksi kumppanisi kannustaa, ja lepäämään pääset kunnolla kun (muiden) arki alkaa.
Rauhaisia joulupyhiä toivoo

Sipsu

sipsu.astro@gmail.com
Toimitus surffaili Internetissä
Maamme – laulun laulavat:
Thessalonikin suomalaiset
www.youtube.com/watch?v=hroJZl1W6Es
Madridin Suomalainen Saunaseura
www.youtube.com/watch?v=vMJKDiFOS4g
AnywhereTV - palvelu tarjoaa kaikki Suomen
valtakunnalliset TV-kanavat täysin ilmaiseksi.
Ohjelmatietoja voit selata kirjautumattakin.
Tallennuspalvelu mahdollistaa kaikkien tarjolla olevien kanavien tallennuksen, jolloin
voit katsoa vaikkapa kaikki tietyn TV-sarjan
jaksot peräkkäin haluamanasi ajankohtana.
www.anywheretv.fi
Kuvia Suomi-Kreikka Yhdistysten Liiton 30vuotispäiviltä
www.skyl.fi/page15.php?view=thumbnailList
&category=4&q=&ImageGalleryPage=1
Geokätköily on maailmanlaajuinen ulkoiluharrastus, jossa etsitään satelliittipaikannusta hyödyntäen geokätköiksi kutsuttuja rasioita. www.geocache.com ja www.geocache.fi
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Hyviä kielioppivinkkejä meille ulkosuomalaisillekin!
www.uku.fi/hallinto/viestinta/oikeinkirjoitus.s
html
Kreikkalaiset radioasemat netissä
www.greekradios.gr
Vuoden paras –valintoja: Vuoden palomies,
pakolaisnainen, kylä, ravintola, terveydenhoitaja, juniorivalmentajat, yrittäjänainen,
perinnemaisema, kauppakeskus, parhaat
työpaikat, kellokas, kaupunginosa, talousguru.
www.positiivarit.fi/Content.aspx?86fcf5b6c55c-4685-92e1-7250aba1c87c
Vitsejä
Filogelos

(http://fi.wikipedia.org/wiki/Filogelos)
Filogelos (muinaiskreikaksi Φιλόγελως, "Naurun ystävä") on antiikin kreikkalainen kokoelma vitsejä. Teos on vanhin nykyaikaan säilynyt vitsikokoelma.
Kokoelma on kirjoitettu muinaiskreikaksi,
käytetyn kielen perusteella mahdollisesti
300-luvulla. Se on laitettu muutoin lähes
tuntemattomien Hierokleen ja Filagrioksen
nimiin. Koska vitsissä numero 62 mainitaan
urheilukilpailut, jotka järjestettiin 21. huhtikuuta 248 Rooman tuhatvuotisjuhlien kunniaksi, kokoelma on mitä ilmeisimmin peräisin
tämän tapahtuman jälkeiseltä ajalta.
Kokoelma on vanhin tunnettu vitsikokoelma,
mutta tiedetään, että se ei ole muutoin vanhin kokoelma, johon vitsejä on kerätty yhteen. Athenaios kirjoitti, että Filippos II maksoi eräälle ateenalaiselle seuralle siitä, että
sen jäsenet kirjoittivat vitsinsä ylös. Plautuksella puolestaan esiintyy 100-luvulla kahdesti
henkilöhahmo, joka mainitsee vitsejä sisältäneet kirjat. Vitsikirjoja tarvitsivat antiikin aikana muun muassa pidoista toiseen kierrelleet vitsinkertojat.
Kokoelma sisältää 265 vitsiä, jotka on lajiteltu aiheittain, kuten oppineet, typerykset, ahmatit, juopot ja vaimonvihaajat.
Tyypillinen vitsien laji ovat niin kutsutut
skholastikos-vitsit, joita on kokoelmassa 103
kappaletta. Ne pilkkaavat oppineita mutta
maailmasta vieraantuneita lukutoukkia, esimerkiksi:
»Kerran joku huomautti skholastikokselle,
että tälle on tulossa parta. — Hei, sinullehan
on tulossa parta! Skholastikos lähti saman
tien portille ottamaan sitä vastaan. Toinen
skholastikos kysyi ystävältään, mihin tämä
oli menossa, ja kuultuaan syyn hän sanoi: —
Ei ihme että meitä pidetään hölmöinä. Sehän
saattaa tulla toiselle portille.» (Vitsi 43.)
Nykyajan hölmöläisiä vitseissä vastaavat abderalaiset ja sidonilaiset.
www.hsaugsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S
_post05/Philogelos/phg_text.html
Sanaleikkejä
• Aikakone sai uuden treenikämpän. Sani
teetti tilat.
• Gorbatshovilla oli omituinen päähänpinttymä.
Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

• Kissat protestoivat menemällä naulakkoon.
• Kustavilainen tilaa olutta rahtina: "Milloin
olut on kustavissa?"
• Lakimies tietää kaikenlaista.
• Lensi ulos sähköasentajalinjalta. Teki vääriä johtopäätöksiä.
• Lontoon vartijoiden talvisotahenkeä: "Toweria ei jätetä!"
• Mistä alkuihminen sai kipinän tulentekoon?
• Mistä johtuu, että seksiä harrastetaan
useimmiten kännissä? Olisi kiva saada selvää.
• Morsian katosi, mutta vainukoira pääsi vihille.
• Mykkä kissa on mauton.
• Nikottelulääkkeen keksijä sai hikoilla
omaisuutensa.
• Nykyiset avovankilat pitävät vankilanjohtajia pakokauhun vallassa.
• Surisiko kärpänen kaverin kuollessa?
• Tekevälle sattuu: Ompeluvirheen takia
napit vastakkain paitatehtaalla!
• Tytöt varokaa: Intian matkalla on aina
vaarassa, että guru tulee puseroon.
• Vangilla on karatessa musta vyö.
• Vein autoni korjattavaksi vaihteen vuoksi.
• Vihanneskauppiaan hintalappu meni väärään kurkkuun.
• Blackmetalisti antoi ensijulkaisulleen nimeksi "Demoni".
• Muusikko oli alkanut lammasfarmariksi.
Eräänä iltapäivänä kaverit tulivat kyselemään, josko farmari lähtisi baariin kaljalle.
"Enpä taida keritä tänään", muusikko-farmari totesi ja lähti kaljalle.
• Nörtti ei päässyt koodauksen MM-kisoihin,
sillä hänellä ei ollut näyttöä.
• Naamioitumisen mestari meni sukkana läpi turvatarkastuksesta.
• MIKSI NÄYTTELIJÄT menevät niin usein
keskenään naimisiin? He viihtyvät kulissiavioliitoissa.
• Mitä dementiapotilaat laulavat jouluna?
Koska meillä on joulu?
• Miksei spitaalinen päässyt inssistä läpi?
Hänellä jäi jalka kaasulle.
• Mitä kannibaalit huutavat saaliin yrittäessä karata? Ottakaa varras kiinni!
• Äiti, äiti. Isä makaa vedenrajassa puoliksi
hiekkaan hautautuneena. Mitä, joko taas
aallot ovat huuhtoneet hänet esiin?!
• Mitä yhteistä on miehillä ja mikroaaltouuneilla? Molemmat kuumenevat kahdessa
minuutissa!
• Miksi Jumala loi naisen? Olut ei osaa kokata.
• Miksei Meksikolla ole olympiajoukkuetta?
Kaikki juoksu-, hyppy- ja uimataitoiset
ovat jo USA:n puolella.
• Miksi naiset panostavat enemmän ulkonäköönsä kuin älyynsä? Koska miehet ovat
pääsääntöisesti tyhmiä muttei sokeita.
• Miksi miehet piereskelevät enemmän kuin
naiset? Naiset eivät pidä suutaan kiinni
niin pitkään, että painetta ehtisi kertyä.
• Kuinka naisen saa sokeaksi? Asetetaan
hänen eteensä tuulilasi.
• TELOITTAJIEN TYÖRIIDASSA sopu. Tästä
lähtien vedetään yhtä köyttä.
• Narkkarin kauhuleffa? Kauas pilvet karkaavat.

Palveluhakemisto
Fysioterapia
Päivi Voutilainen
Melina Merkouri 33, Sikies
(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
Puh. 2310–206096
Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.
Aleksandros Dimitriadis
697-3488095
alex_physio @hotmail.com
Graafinen suunnittelija
Andreas Dimitriadis
6979762145
andreas1701@gmail.com
Kampaaja
Lisa Georgopoulou
2310-313073
Käännöksiä ja Tulkkauksia
Jaana Karhunen
694-5435697
jaanakarhunen@gmail.com
Käännöksiä, Suomen, ruotsin ja kreikan kielen oppitunteja
Outi Holopainen
697-9774482
krinmari@otenet.gr
Vuokralle tarjotaan
Halkidikilla Haniotin keskustassa, meren rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua
kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapiirissä.
Ajalla 1.4. – 31.10. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö,
makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta.
Lisätietoja:
54m: Satu Vuorinen, puh. +30 2310 841136
e-maili panagoudis@yahoo.gr,
64m: Asta Koskela-Dimitriadou, puh. +30
2310 344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr
Tapahtumakalenteri
21.12
28.12
31.12

Talvipäivänseisaus
Viattomien lasten päivä
Viimeinen päivä luovuttaa aloitteita seuran johtokunnalle helmikuun 2011 yleiskokoukseen
6.1
Loppiainen
8.1.2011 Suomi-koulun kevätlukukausi alkaa
27.1.2011 Vainojen uhrien muistopäivä
1/2011
Pohjois-Kreikan
Suomi-Seuran
keilailukilpailu, tarkka ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy
helmikuussa 2011.
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