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Varapuheenjohtajan tervehdys 
 
Sen lisäksi, että olen opettanut suomen kiel-
tä Thessalonikin Suomi-koulussa, olen myös 
pitänyt suomen kielen yksityistunteja koto-
nani jo monta vuotta. Yksityistunneillani on 
käynyt kaikenikäisiä ja muussakin suhteessa 
eri tavoin oppivia ja eri tarkoituksella opiske-
levia oppilaita, mutta olen pannut merkille 
heissä samojakin nimittäjiä. Esimerkiksi mo-
net heistä ovat tutustuneet suomen kieleen 
suomalaisten metallibändien musiikin kautta, 
yrittäessään tulkata niiden biisien sanoja. 
Heitä on kiehtonut tämä niin erilainen, haas-
tava ja siksi mielenkiintoinen kieli. Heistä tal-
vi ja yleensä kylmä, ovat parempi vaihtoehto 
kuin kesä ja kuumuus. Muutenkin he ovat 
käyttäytymiseltään ja ajatusmaailmaltaan 
muistuttaneet enemmän suomalaisia kuin 
kreikkalaisia. Suuri osa heistä on ollut myös 
matemaattisesti lahjakkaita, ja juuri tällaiset 
oppilaat ovat näyttäneet oppivan suomea 
helpommin ja nopeammin kuin muut. Tämä 
ehkä sen vuoksi, että vaikeasta 
kieliopistaanv vuoksi, että vaikeasta kieli- 
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Olen Johanna Lehvonen, Keskustan kansanedustaja-
ehdokas Etelä-Savon vaalipiiristä. Ulkosuomalaisten 
asiat ovat minulle tuttuja ja tärkeitä, koska sukuani 
asuu ulkomailla. 
 
Suomi-kouluille, seuroille ja paluumuuttajille: 

• taloudellista tukea 
• koulutusta 
• ajankohtaista tietoa Suomesta 

 
Johanna Lehvonen 

Työtä ihmisen hyväksi 
 
www.johannalehvonen.fi  
johanna.lehvonen(at)surffi.fi 
 
Olen 41-vuotias luokanopettaja, Pieksämäen 
kaupunginvaltuuston ja – hallituksen jäsen sekä Etelä-
Savon maakuntahallituksen jäsen.  
Asun maatilalla yhdessä puolisoni 
kanssa ja meillä on 2 aikuista lasta. 
Harrastan lukemista, elokuvia, 
ratsastamista, käsitöitä ja matkailua. 
 

Johannan tukiryhmä 

Vuokralle tarjotaan 
 
Täysin kalustettu asunto (mm. 
TV, video, ilmastointilaite, jne.) n. 
100 m2, Thessalonikin rantakadul-
la, Petrou Sindika-kadun lähellä. 
Vapaa 1.7. lähtien. 
Lisätietoja Päivi Georgopoulos  
Puh. +30 697 4031922 
E-mail: paivipulkki@hotmail.com  

Keramiikkakursseja 
 
Lapsille ja aikuisille. 
Lisätietoja Päivi Georgopoulos  
Puh. 697 4031922 
E-mail: paivipulkki@hotmail.com  

mailto:seura@suomi-seura.gr
http://www.suomi-seura.gr/
http://www.johannalehvonen.fi/
mailto:paivipulkki@hotmail.com
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Mukavia tutustumishetkiä TVkaista Alphaan! 

opistaan huolimatta, suomi on johdonmu-
kainen ja selväsääntöinen kieli, jossa on lop-
pujen lopuksi aika vähän poikkeuksia. 
”Kiehtova kieli”, on ollut sekä minun että 
kulloisen oppilaani kommentti melkein joka 
ainoalla tunnilla, joskus sen ollen taas oppi-
laani puolelta ” voi kunpa olisi kasvanut suo-
men kieleen” hänen kohdatessaan sillä het-
kellä ylipääsemättömän vaikealta tuntuvan 
kielioppiasian. Hyvin on kaikki mennyt, kos-
ka sekä opettajaa, että oppilasta, ovat 
muun muassa aina yhdistäneet suuri 
mielenkiinto ja rakkaus tätä kieltä kohtaan, 
ja koska oppilaalla on aina ollut palava halu 
ymmärtää, oppia ja jossakin vaiheessa 
hallita sitä.   
Yleisesti puhuen monet kielet ovat 
lakanneet olemasta, koska niitä ei ole 
vaalittu, niitä ei ole koettu tarpeeksi 
tärkeiksi, antaen yhä enemmän ja enemmän 
sijaa ns. maailmankielille, niitä ei ole 
opetettu tuleville sukupolville ja joissakin 
tapauksessa niitä on myös vainottu. Monet 
vähemmistökielistä ovat jo aikoja sitten 
kadonneet, useita on katoamassa, eikä 
meitä suomea puhuviakaan ole kuin koural-
linen, verrattaessa esimerkiksi englantia 
puhuviin. Kieli ei tietenkään yksin muodosta 
kansan identiteettiä, mutta se on mielestäni 
tärkeä osa siitä. Juuri sen mukana kulkevat 
yllättävän suuri osa kansan erityisluonteesta 
ja perinteistä. Tätä tukee esimerkiksi 
Kalevalakin, joka on tarkka kuva vielä tä-
mänpäiväisenkin suomalaisen perusluon-
teesta. Sitäpaitsi siinä kuvattu ei sano samaa 
millään muulla kielellä, oli käännös sitten 
kuinka taidokas tahansa. 
Erilaisuus on rikkautta. On hyvä oppia muita 
kieliä tullakseen helpommin muita kansoja 
lähelle, ymmärtääkseen heitä paremmin ja 
sulautuakseen paremmin kulloiseen vieras-
kieliseen yhteiskuntaan, mutta ei pidä vä-
heksyä omaa kieltänsä ja vielä vähemmän 
unohtaa sitä. Miksi olisi helpompaa puhua 
lapsilleen vieraalla kielellä, jota harvoin hal-
litsee samalla tavalla kuin omaansa? Miksi 
puhua lapsilleen vierasta kieltä, josta puuttu-
vat nimenomaan kielen kautta siirrettävät 
osat kansanomaisesta luonteesta, perinteis-
tä, tunteista ja ajatuksista, eväten heiltä si-
ten osa omasta ja siitä seuraten heidän 
omasta itsestään?  Sitäpaitsi kommunikaatio 
lasten ja sukulaisten välillä on monessakin 
tapauksessa ollut mahdotonta yhteisen kie-
len puuttuessa, jolloin suomenkielisen isän 
tai äidin puolinen perhe on jäänyt ulkopuo-
lelle eivätkä lapset ole pystyneet koskaan 
heihin kunnolla tutustumaan. Eikö se ole 
poissa näiltä kaikilta osapuolilta? Mielestäni 
juuri nämä ovat niitä kaikista tärkeimpiä asi-
oita, joidenka jälkeen vasta seuraavat näin 
harvinaisen kielen taitamisen muut edut ny-
kypäivän yhdistyneessä Euroopassa. 
Jos nyt sitten kuitenkin me vanhemmat, 
syystä tai toisesta, olemme tehneet sen vir-
heen, että emme ole sillä vaivattomalla ta-
valla siirtäneet suomen kielen taitoa jälkipol-
villemme, niin miksi  ”luovuttaa” ja antaa 
asian olla? Eikö meidän tulisi tehdä kaikkem-
me, mitä meidän puoleltamme on tehtävis-
sä, korjataksemme asia? Ei koskaan ole liian 
myöhäistä. Mutta tämän tulee lähteä siitä, 
että me ensiksi itse annamme kielellemme 
sille kuuluvan arvon.  

Minusta maailmalla toimivien suomi-seuro-
jenkin yksi tärkeimmistä tehtävistä on suo-
men kielen vaaliminen ja yleensäkin suoma-
laisuuden sekä kansamme erityispiirteiden 
säilyttäminen.  
Koska muutenkin nykyajan maailmassa 
meistä kansoista yritetään kaikin tavoin teh-
dä yhtä ja samaa yksitoikkoista massaa, niin 
eikös seurojenkin kautta voitaisi taistella täl-
laisia pyrkimyksiä vastaan?  
 
Outi Holopainen 
Varapuheenjohtaja 
 
Niminikkarin jäähyväiset tiedotteelle ja 
sen lukijoille! 
 
Ensimmäinen seuramme tiedote “nimetön 
jäsenlehti” ilmestyi seuran logolla vuoden 
2001 huhtikuussa seuralaisten iloksi vain pa-
periversiona. 
Seuramme on perustettu 1.huhtikuuta 2001 
Thessalonikissa ja virallinen perustamisko-
kous pidettiin Kalamarian kunnan puolella, 
Thessalonikin Suomi-koulun tiloissa juuri ap-
rillipäivänä. Nyt tapahtumasta on jo kulunut 
lähes 10 vuotta, ja sekä seura, että sen 
tiedote, ovat vallanneet oman paikkansa 
maailmassa. Ja Venttiilin pikkusisar, 
kuukausittain ilmestyvä Varaventtiili, on 
tullut myös tutuksi seuran jäsenille. 
On merkittävää muistaa, että Kreikassa ei 
tuolloin ilmestynyt säännöllisesti mitään leh-
teä tai tiedotetta suomeksi (paitsi Pireuksen 
Merimies-kirkon kerran vuodessa toimittama 
Sinivalkopurjeet).  
Kreikassa asuvilla ulkosuomalaisilla oli varsin 
suppeat mahdollisuudet lukea Suomen uuti-
sia ja ajankohtaisasioita paikallisista tiedo-
tusvälineistä ja toiseksi tietokoneyhteydet ei-
vät olleet vielä yhtä toimivia kuin nyt tällä 
vuosikymmenellä. 
Seuramme oli tavallaan aikansa edelläkävijä 
tiedottamisen polulla, ja olen ylpeä, että 
olen ollut mukana toteuttamassa tätä 
ajatusta. Annan kaiken tukeni seuran 
puh.joht. Marko Suomalaiselle jatkaa 
edelleen tätä arvokasta tiedottamistyötä 
ulkosuomalaisten keskuudessa! 
Venttiili-tiedotteen kokoaminen ja toimitus-
työ on luku sinänsä. Toisena toimituskunnan 
jäsenenä olo on ollut erittäin mielenkiintoista 

aikaa,  ja ajoittain on koettu hektisiä tunteja 
tiedotteen valmistumisen aikana. 
Toimituskunnan arkeen on kuulunut mm. pi-
kahaastatteluja ympäri Thessalonikia, erilai-
sia tapahtumien taltiointeja Pohjois-Kreikan 
alueella ja aktiivista ajankohtaistapahtumien 
seuraamista netin kautta. Kuluneet vuodet 
ovat antaneet allekirjoittaneelle monia ja eri-
laisia kokemuksia ihmisten kanssa, joita en 
antaisi tai vaihtaisi pois mistään hinnasta. 
Toivon työni jatkajalle unohtumattomia het-
kiä ulkosuomalaistiedottamisen parissa ja 
tärkeän vapaaehtoistyön pauloissa! 
Elämässäni on avautunut uusi sivu. Olen 
asunut Kreikassa 21 vuotta, ja nyt olen pa-
lautunut takaisin toiseen kotikaupunkiini, 
Helsinkiin. Päätös muuttaa takaisin Suomeen 
oli koko perheen tekemä yhteinen valinta. 
Asumme nyt Helsingin Tapaninkylässä, ja 
yritämme sopeutua Suomen pitkään talveen 
ja talvihämärään yhtäkaikki. Hiljaa hyvää 
tulee!  
 
 

Marjut Katoniemi-Kutsuridis ja Sissy-koira 
Helsingissä, helmikuu 2011 
 

http://alpha.tvkaista.fi/order?paymentcode=kreikka&campaign=pohjoiskreikka20091008&setview=flash
mailto:asikaspalvelu@tvkaista.fi
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Toivotan kaikille seuramme jäsenille talviset 
terveiset Helsingistä ja tapaamisiin Thessalo-
nikissa kuluvan vuoden aikana!  En tule 
unohtamaan monia ystäviäni siellä kaukana, 
ja onhan sähkäpostikin olemassa! 
Venttiili-tiedotteen nykyiselle toimituskunnal-
le kannustavat terveiset entiseltä niminikka-
rilta nimeltä, 
 
Marjut Katoniemi-Kutsuridis 
Helsingissä, 13.helmikuuta 2011 
 
Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Keilailukilpailu 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 9. vuosittaiset 
keilailukilpailut pidettiin sunnuntaina 23. 
tammikuuta 2010. 
Kilpailuun oli perinteisesti kutsuttu kaikki 
Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen sekä 
kreikkalaisia, jotka olivat ilmaisseet haluk-
kuutensa osallistua seuran toimintaan.  
Kaikki pelaajat suorittivat harjoituskierroksen 
jälkeen yhden pelikierroksen, jonka pistetu-
los ratkaisi voittajat. 
Lastensarjan voitti Alexia Suomalainen tulok-
sella 96.  Toiseksi tuli Kalliopi Theodoraki tu-
loksella 80 ja kolmanneksi Despina Theodo-
raki tuloksella 72. Lastensarjan voittaja sai 
makeispussin, ja kolme parasta saivat sijoi-
tuksistaan kunniakirjat. 
Nuortensarjan voitti jo kolmannen kerran 
peräkkäin Elisa Vlahopoulou tuloksella 101. 
Toiseksi nuoreten sarjassa tuli Nikos Brezes 
tuloksella 94 ja kolmanneksi Anni Drosinaki 
tuloksella 76.  
Aikuistensarjan voitti tänä vuonna Kirsi Ma-
jamaa tuloksella 128. Toiseksi tuli Lauri Mä-
enpää tuloksella 112, sekä kolmanneksi Päivi 
Georgopoulos tuloksella 119. 
Aikuisten- ja nuortensarjojen voittajille luo-
vutettiin kiertopalkintoina puiset keilat, ai-
kuisten sarjan voittajalle normaalikokoinen 
ja nuorten sarjan voittajalle pienempi.  
Kolmannen peräkkäisen voittonsa johdosta 
Elisa Vlahopoulou sai omakseen nuorten sar-
jan kiertopalkintokeilan. 
Lisäksi molempien sarjojen kolme parasta 
saivat sijoituksistaan kunniakirjat. 
Kiertopalkintokeiloihin poltettiin jälleen ker-
ran kolvilla voittajien nimet.  
 
Yleiskokous 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen 
sääntömääräinen yleiskokous pidetiin sun-
nuntai 6.2.2011 klo 11.00 – 14.30 Thessalo-
nikin Suomi-koulun tiloissa Kalamarian 4. pe-
ruskoululla. 
Yleiskokouksen avauksen jälkeen Marko 
Suomalainen leikkasi ja jakoi seuran “vasilo-
pitan” seuran jäsenille. Onnenkolikko löytyi 
Kristukselle leikatusta pullaviipaleesta. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eleanna 
Breza, sihteeriksi Marko Suomalainen ja pöy-
täkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi 
Outi Holopainen ja Päivi Voutilainen. 
Työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen käsi-
teltiin sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 
2010–2011 toimintakertomus ja vuoden 
2010 tilinpäätös. Kokouksessa keskusteltiin 
vilkkaasti seuran taloudesta, joka on tällä 
hetkellä hyvä (suomalaisilta rauhanturvaajil-

ta saadun irtaimistolahjoituksen johdosta), 
mutta tulevaisuus ei näytä hyvältä, jos ei 
saada uusia jäseniä. Moni jäsenistä on 
muuttanut pois Kreikasta, ja ei näin ollen ha-
lua enää olla jäsen.  
Valvovan toimikunnan jäsenet Satu Vuorinen 
ja Asta Koskela-Dimitriadou olivat tarkasta-
neet seuran tilit ja puolivat johtokunnalle 
vastuuvapauden myöntämistä, joka sille 
myös myönnettiin.  
Käytiin läpi seuran tulo- ja menoarvio vuo-
delle 2011. Edelleen päätettiin, että jäsen-
maksun viimeinen maksupäivä on 30. huhti-
kuuta 2011. 
Käsiteltiin seuran vuoden 2011 toiminta-
suunnitelmaehdotus, josta päätettiin seuraa-
vaa:  
• Kuukausitapaamiset jatkuvat kiertoluon-

toisina jäsenten kesken – jäsenet vastaa-
vat paikasta, kellonajasta ja tapahtumas-
ta. Jäsenille ilmoitetaan viimeistään viik-
koa ennen sähköpostilla. Kuukausitapaa-
miset viisi kertaa vuodessa, maalis-, huh-
ti-, touko-, loka- ja marraskuussa. 

• Suomi-koulun karnevaalijuhlia ei pidetä 
tänä vuonna. 

• Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille 
ruokafestivaaleille kesäkuussa 

• Järjestetään Suomi-koulun kevätjuhlat 
• Seuran 10-vuotisjuhlat syyskuun puolessa 

välissä 
• Pidetään adventtikirkko yhteistyönä Suo-

men Merimieskirkon kanssa. Toivottiin, et-
tä adventtikirkko pidettäisiin viikonloppu-
na, jolloin osanotto olisi suurempi. 

• Järjestetään seuran pikkujoulut marras-
/joulukuun vaihteessa. 

• Järjestetään seuran keilailukilpailut tam-
mikuussa 2012. 

Tiedotustoiminnasta päätetiin, että seuran 
Venttiili-tiedote ilmestyy 4 kertaa toimikau-
den aikana (helmi-, touko-, syys- ja marras-
kuu), ja sen toimikuntana tulee olemaan Päi-
vi Georgopoulos ja Marko Suomalainen. 
Ilmoitukseen tiedotteen ilmestymisestä 
lisätään pyyntö lukijoiden artikkeleista. 
Varaventtiili-kuukausitiedotetta toimitetaan 
vain jäsenille (10 kertaa vuodessa, poikkeuk-
sena heinä- ja elokuu) ja sen toimikuntana 
tulee olemaan Eleanna Breza, Päivi Georgo-
poulos ja Marko Suomalainen. 
Päätettiin, että haetaan apurahoja 
Helsingissä toimivalta Suomi-seuralta.  
Seuraavaksi valittiin seuralle johtokunta kak-
sivuotiskaudeksi 2011–2013. Johtokunnan 
puheenjohtajana jatkaa Marko Suomalainen, 
samoin varapuheenjohtajana jatkaa Outi Ho-
lopainen ja rahastonhoitajana Päivi Georgo-
poulos. Sihteerin tehtävissä aloittaa johto-
kunnan uusi jäsen, toisen polven suoma-
lainen, Eleanna Breza, ja jäsenenä jatkaa 
edellinen sihteeri Päivi Voutilainen. Johto-
kunnan varajäseneksi valittiin Tuula Kallan-
kari. 
Seuran valvovan toimikunnan jäseninä jatka-
vat Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitria-
dou sekä varajäsenenä aloittaa Jaana Karhu-
nen.  
Keskusteltiin Suomi-koulun asioista. Koulun 
opettaja Outi Holopainen kertoi, että koulun 
toinen opettaja Jenni Suometsä on saanut 
vakituisen työpaikan Kyprokselta, jossa hä-
nen miehensä jo työskentelee. Näin ollen 
Jenni on jättänyt opettajan tehtävät ja hä-

nen tilalleen tulee, ainakin kevätlukukaudek-
si, Maria Psitilli jo heti seuraavasta lauantais-
ta lähtien. Koulun oppilasmäärä on pienenty-
nyt huomattavasti.  
Valittiin Thessalonikin ruokafestivaalien toi-
mikunnan vastaavaksi Päivi Georgopoulos ja 
seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi 
Eleanna Breza. 
Käsiteltiin Ulkosuomalaisparlamentin asiat.  
Todettiin että, USP:n seuraava täysistunto 
pidetään lokakuussa 2012. Seuran USP-vas-
taavaksi valittiin Marko Suomalainen. 
Käsiteltiin määräaikaan mennessä seuran 
johtokunnalle tulleet kuusi aloitetta ja lopuk-
si vielä muut asiat. 
 
Suomalaistapahtumia Kreikassa  
 
Children of Bodom ja Ensiferum Ateenassa 
 
Children of Bodom ja Ensiferum esiintyvät 
Ateenassa 16.4. Gagarin 205 –klubilla 
www.cobhc.com 
www.ensiferum.com  
www.gagarin205.gr  
 
Stratovarius esiintyi Kreikassa 
 
Stratovarius esiintyi "The 7 Sinners World 
Tour" kiertueella yhdessä saksalaisen Hello-
weenin kanssa Ateenassa Fuzz clubilla 21. 
tammikuuta ja Thessalonikissa Principal Club 
Theatre´lla 22. tammikuuta 2011. 
Stratovarius on suomalainen, vuonna 1984 
perustettu power metal -yhtye. Yhtyeen uusi 
albumi Elysium julkaistiin tammikuussa 
2011. 
 
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministe-
riö tiedottavat 
 
Suomen kansalaisuuden säilyttäminen 
 
18–22-vuotiaiden kaksoiskansalaisten tulee 
muistaa ilmoittaa meille kirjeitse (ennenkuin 
täyttää 22v.), että haluaa säilyttää Suomen 
kansalaisuuden. Kansalaisuuden menettämi-
sestä tulee automattiisesti merkintä vtj:hin, 
jos ilmoitusta ei ole tehty. 
 
Eduskuntavaalit 
 
Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivä on 
sunnuntai 17.4.2011. 
Ennakkoäänestys ulkomailla järjestetään 6. - 
9.4.2011 välisenä aikana.  
 
Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuin-
paikasta riippumatta jokainen Suomen kan-
salainen, joka viimeistään vaalipäivänä 
(17.4.2011) täyttää 18 vuotta. 
Väestörekisterikeskus lähettää henkilökohtai-
sesti ilmoituksen äänioikeudesta niille äänioi-
keutetuille, joiden osoite on tiedossa. Väes-
törekisterikeskuksen ilmoituskortin (ilmoitus 
äänioikeudesta) puuttuminen ei kuitenkaan 
ole este äänestämiselle. 
Ilmoituksen osoitteen muuttumisesta voi 
tehdä joko suoraan maistraattiin 
(www.maistraatti.fi) tai Ateenan suurlähe-
tystön kautta. 
Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi 
on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämi- 

http://www.cobhc.com/
http://www.ensiferum.com/
http://www.gagarin205.gr/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.vaalit.fi/
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sestä ja myöhemmässä vaiheessa myös en-
nakkoäänestyspaikkojen yhteystiedot. 
 
Ennakkoäänestyspaikat Kreikassa 
 
Ateena - Suomen Suurlähetystö 
Osoite: Hatziyianni Mexi 5, 115 28 Athens 
Puhelin: +30 210 7255 860 
Avoinna:  Klo: 
06.04.2011 - 08.04.2011  10:00 - 15:00 
09.04.2011 - 09.04.2011  10:00 - 13:00 
 
Hania (Kreeta) - Suomen kunniakonsulaatti 
Osoite: Efedron Polemiston 1, 73100 Hania 
Puhelin: +30-6974 467 670 
Avoinna:  Klo: 
06.04.2011 - 06.04.2011  10:00 - 17:00 
 
Heraklion (Kreeta) - Ennakkoäänestyspaikka: 
Rodos Tours Traveland 
Osoite: 4, Monis Agarathou Street, 71202 
Heraklio 
Puhelin: +30 6944 271913 
Avoinna:  Klo: 
07.04.2011 - 07.04.2011  10:00 - 17:00 
 
Kos - Suomen kunniakonsulaatti 
Osoite: V-Tours Travel Agency, Head Office, 
Marmaroto, 853 00 Kos 
Puhelin: +30-22420 22340 
Avoinna:  Klo: 
06.04.2011 - 06.04.2011  10:00 - 17:00 
 
Patras  
 
Suomen kunniakonsulaatti 
Osoite: Superfast Ferries, Othonos Amalias 
12, 262 23 Patras 
Puhelin: +30 2610 622 500 
Avoinna:  Klo: 
07.04.2011 - 07.04.2011  10:00 - 17:00 
 
Rodos  
 
Suomen kunniakonsulaatti 
Osoite: Manousos City Hotel, G. Leontos 25, 
851 00 Rodos 
Puhelin: +30-22410 357 80 
Avoinna:  Klo: 
06.04.2011 - 07.04.2011  10:00 - 15:00 
 
Thessaloniki 
 
Taverna 1901 
Osoite: Katouni 9, 56431 Thessaloniki 
Puhelin: +30 6944 766 010 
Avoinna:  Klo: 
08.04.2011 - 08.04.2011  14:00 - 20:00 
09.04.2011 - 09.04.2011  10:00 - 14:00 
 
Uusi suurlähettiläs Ateenaan 
(formin.finland.fi 29.12.2010) 
 
Tasavallan presidentti on 30. joulukuuta ni-
mittänyt ulkoasiainneuvos Pekka Linnun 
Ateenassa olevan suurlähetystön päällikön 
tehtävään 1.9.2011 lukien. 
Lintu siirtyy Ateenaan Washingtonista, jossa 
hän on ollut suurlähettiläänä vuodesta 2006 
lukien. Lintu on toiminut monissa kauppapo-
liittisissa tehtävissä vuodesta 1972 lähtien, 
muun muassa Suomen pysyvissä edustus-
toissa Genevessä ja OECD:ssä. Ulkoministe-
riössä hän on työskennellyt kehitysyhteistyö-

osastolla ja kauppapoliittisella osastolla, jos-
sa apulaisosastopäällikkönä vuosina 1991-
1994. Lintu oli suurlähettiläänä Japanissa 
vuosina 1994-2000 ja kauppapoliittisena ali-
valtiosihteerinä hän toimi vuosina 2001-
2006. 
 

 
Kunniakonsulien kokous 
 
Suomen Ateenan suurlähetystö järjesti 8.-
9.2.2011 kokouksen Suomen Kreikassa toi-
miville kunniakonsuleilleen. Kokouksen tar-
koituksena oli tuoda kunniakonsulit yhteen 
ja vaihtaa kokemuksia käytännön työstä se-
kä Ulkoministeriön toiveista tulevaisuutta 
ajatellen. Ulkoministeriöstä vierailevina luen-
noitsijoina olivat konsuliasioista puhunut Pasi 
Tuominen ja Suomen talouskehitysestä ker-
tonut Manu Virtamo. Lisäksi tilaisuutta kun-
nioitti läsnäolollaan Kreikan turismista ja 
kulttuurista vastaava varakulttuuriministeri 
George Nikitiadis. 
Suomen kunniakonsulit maailmalla tulevat 
usein monilta eri aloilta. Kunniakonsulit eivät 
myöskään saa palkkaa toimistaan. Kreikassa 
on tällä hetkellä kahdeksan Suomen kunnia-
konsulia; Pireuksessa, Patraksessa, Thessa-
lonikissa, Kosilla, Korfulla, Rodoksella sekä 
Kreetalla kaksi. Lisäksi suurlähetystöllä on 
yksi kunniakonsuli Tiranassa, Albaniassa. 
Kunniakonsulikokouksessa palkittiin myös 
ansioituneita kunniakonsuleita. Suomen 

Ateenan suurlähettiläs Erkki Huittinen jakoi 
juhlallisessa illallistilaisuudessa Thessalonikin 
Ioannis Kazazisille ja Kosin Stamatis Vouko-
validisille pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toi-
minnastaan Suomen Leijonan I luokan ritari-
merkit. " 
 
Suomen sisäministeri Kreikassa 
(www.finalnd.gr 14.2.2011) 
 
Suomen sisäministeri Anne Holmlund vieraili 
Kreikassa 2.-4.2.2011 tutustumassa laitto-
man maahanmuuton RABIT-operaatioon. 
Vierailun ensimmäisenä päivänä ministeri 
Holmlund tapasi kreikkalaisen kollegansa, si-
säisestä turvallisuudesta ja raja-asioista vas-
taavan ministeri Christos Papoutsiksen. 
Ministerit keskustelivat laittomaan maahan-
muuttoon liittyvästä problematiikasta Krei-
kan rajoilla ja maan sisällä sekä Kreikan 
suunnitelmista parantaa turvapaikan hake-
misjärjestelmäänsä ja vastaanottokapasi-
teettiaan. 
Holmlund ja RABITKeskustelemassa suoma-
laisten RABIT-operaation jäsenten kanssa. 
Keskusteluja käytiin myös eurooppalaisen 
raja-asioiden viraston, Frontexin, yhteiseu-
rooppalaisesta Rabit-operaatioista Evros-
joella Kreikan ja Turkin välisellä raja-alueel-
la, ja myös suomalaisten rajavartioiden osal-
listumisesta kyseiseen projektiin. Keskuste-
luissa otettiin esille myös Kreikan Schengen-
arvioinnissa havaitut puutteet. 
Ministeri Holmlund vieraili delegaatioineen 
Koillis-Kreikassa tutustumassa Rabit-operaa-
tion toimintaan ja sen kohtaamiin käytännön 
haasteisiin. 
 
Otteita Kauppapolitiikka - lehdestä 
 
Isänmaan parturit ahtaalla; Kreikan näkymät 
2011 (Kauppapolitiikka 26.1.2011, Suomen 
suurlähetystö, Ateena) 
 
Vuosi 2011 tulee olemaan Kreikalle hyvin 
vaikea. Näkyy jopa arvioita, joiden mukaan 
Kreikan talouden elpymiseen kriisiä edeltä-
välle tasolle saattaa kulua jopa vuosikym-
men. EU:n/IMF:n lainasopimuksessa ehtona 
on mm. eräiden suljettujen ammattien avaa-
minen sekä valtionyhtiöiden ja laitosten toi-
minnan järkiperäistäminen. Etuoikeutettujen 
ryhmien etujen vähentäminen ja reformipoli-
tiikka julkisella sektorilla tulevat herättämään  

Pekka Lintu 

Suurlähettiläs Erkki Huittinen luennoi Suomen Kreikassa toimiville kunniakonsuleille. 

http://www.finalnd.gr/
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suurta ja laajaa vastarintaa. 
Tilanne jatkuu vaikeana 
Vuosi 2011 tulee olemaan Kreikalle hyvin 
vaikea. Viime vuoden talousluvut tulevat ole-
maan odotettua huonommat, ja myös kulu-
vaa vuotta koskevat ennusteet antavat ai-
empaa synkempää kuvaa talouden kehityk-
sestä. Kysymys talouskasvun aikaansaami-
sesta askarruttaa, keinoja ei hevin löydy. 
Näkyy arvioita, joiden mukaan Kreikan talou-
den elpymiseen kriisiä edeltävälle tasolle 
saattaa kulua hyvinkin jopa vuosikymmen. 
Valistunut arvaus vuodelle 2011: Kreikan si-
säistä tilannetta leimaavat erityisryhmien lii-
kehdintä, hallituksen ja hallituspuolueen li-
sääntyvä hajaannus, epäsosiaalisten ilmiöi-
den kasvu, lisääntyvä maastamuutto ja pa-
heneva talouslama. Hallituksen on pakko jat-
kaa hätä- ja reformiohjelmaa, mutta se ajau-
tunee vaikeuksiin rakenneuudistuksissa, kil-
pailukyvyn kohentamisessa ja talouskasvun 
aikaansaamisessa. Yhteiskuntarauha on koe-
tuksella, mutta laajamittaisilta, väkivaltaisilta 
mielenosoituksilta ehkä vältytään kasvavan 
poliittisen apatian vuoksi. 
Parturoinnin juuret syvällä 
Termi ”isänmaan parturit” on peräisin Mauri 
Sariolan 1950-luvun lopulla julkaisemasta 
poliittisesta satiirista, jossa kuvataan nyky-
Kreikkaakin sopivalla tavalla puolueiden pyr-
kimyksiä haalia etuisuuksia omille kannatta-
jakunnilleen. Mainittu toiminta, joka on Krei-
kassa jatkunut vuosikymmeniä, on suurimpia 
syitä Kreikan valtiontalouden jättimäiseen 
vajeeseen ja massiiviseen velkaantumiseen. 
Nyt näiden järjestelyjen purkaminen on Krei-
kan hallitukselle valtava haaste ”isänmaan 
partureiden” suuren määrän ja heidän tiukan 
muutosvastarintansa vuoksi. 
Kreikkalaisiin luonteenpiirteisiin kuuluu oman 
edun tavoittelu, usein keinoja kaihtamatta ja 
laista piittaamatta. Tätä poliittiset puolueet 
ovat käyttäneet hyväksi, äänien saamiseksi 
on erilaisille ryhmille tarjottu etuja, jotka 
joissakin tapauksissa ovat kumuloituneet ja 
nostaneet ao. ryhmän edut taivaisiin. 
Eduista osalliseksi päässeet kansalaiset aset-
tavat selkeästi oman etunsa kansakunnan 
edun edelle ja muodostavat isänmaan partu-
rien armeijan, jonka vahvuus lasketaan sa-
doissa tuhansissa. Ulkokreikkalaisen sosiolo-
gian professorin, Nikos Alexioun, mukaan 
Kreikka elää vielä sisällissodan jälkitraumaat-
tista syndroomaa, vaikka sodasta on kulunut 
jo 60 vuotta. Hänen mukaansa kreikkalaiset 
poliitikot pitivät yllä ”asiakkuusjärjestelmää” 
käyttäen hyväksi kreikkalaisten sodissa ja 
diktatuurin aikana kohtaamiaan kärsimyksiä 
ja tunnetta olevansa uhri, mutta myös kreik-
kalaisten päätavoitetta päästä helppoon työ-
hön, rikastua ja nousta sosiaalisesti. 
Professori Miranda Xafan mukaan Kreikan 
valtio tuntee syyllisyyttä vuosikymmeniä sit-
ten tapahtuneesta vasemmiston ja lakkolais-
ten painostamisesta 1960-luvulla. Vasem-
misto taas on kykenemätön irtautumaan 
menneisyyden stalinistisista rippeistään. 
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ai-
kana Kreikan tilaisuus parantaa valtionta-
louttaan meni täysin hukkaan. Kreikan poliit-
tinen järjestelmä tukeutui siihen, että kansa-
laiset äänestivät tiettyjä poliitikkoja, joiden 
kautta heillä oli pääsy mm. valtion työpaik-
koihin ja julkisiin tarjouskilpailuihin. 

Nykyinen kriisi on lähtöisin näistä tekijöistä 
kun valtio vielä sulki silmänsä kaikilta laitto-
muuksilta. Äänestäjät olivat osa asiakkuus-
järjestelmää. Professori Pagoulatos Ateenan 
kauppakorkeakoulusta katsoo, että 2000-lu-
ku oli Kreikassa laakereilla lepäämistä, huo-
lettomuutta ja itsetyytyväisyyttä. Vuosikym-
menen aikana kulutettiin loppuun edellisen 
vuosikymmenen työn hedelmät. Ammattiyh-
distysliike, politisoitunut valtio ja oppositio 
saivat peruutettua kaikki uudistusyritykset. 
Kreikan kaksipuoluejärjestelmä palkitsi kan-
nattajansa korkeapalkkaisilla paikoilla julki-
sella sektorilla. Siten poliitikkojen mottona 
oli pitkään ”elää riskittömästi” eli vaaranta-
matta uudelleenvalintaansa. 
Edessä massiivinen tehtävä 
Kreikan hallituksen ja EU:n/IMF:n välillä alle-
kirjoitetussa lainasopimuksessa ehtona on 
mm. eräiden suljettujen ammattien avaami-
nen sekä valtionyhtiöiden ja laitosten toimin-
nan järkiperäistäminen. Siten hallituksella ei 
ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä toimiin 
partureiden etuuksien ja etuoikeuksien radi-
kaaliksi vähentämiseksi. 
Tehtävä on massiivinen, se koskee kaikkiaan 
n. 150 suljettua ammattia, joissa uusien yrit-
täjien alalle pääsy on rajoitettu tai korkeat 
vähimmäisvoitot tai -palkkiot ovat käytössä, 
sekä useita kymmeniä valtion yhtiöitä ja lai-
toksia, joissa palkat ja muut edut ovat hui-
kean suuria. Suljettujen ammattien aiheutta-
mista epäkohdista hyvä esimerkki on se, että 
tulee halvemmaksi lähettää tavaraa kuorma-
autolla Ateenasta Muncheniin kuin 500 km 
päässä olevaan Thessalonikiin – ongelma 
johtuu siitä, ettei vuoden 1986 jälkeen ole 
myönnetty uusia liikennelupia, ja rahdit ovat 
pilvissä. 
Vastaavasti Kreikan valtionrautateiden vetu-
rinkuljettaja saattaa nauttia 6000 euron kuu-
kausipalkkaa keskipalkan ollessa Kreikassa 
1200-1300 €/kk. Mm. korkean palkkauksen 
vuoksi rautatiet ovat kehittäneet jo 10 mrd 
euroon nousevan velkataakan. 
Isänmaan partureihin voidaan lukea myös 
suuri osa Kreikan valtavasta virkamieskun-
nasta (hiljattain tehdyn laskennan mukaan 
lähes 800 000 henkeä). Kreikkalaisen nuoren 
unelmana on ainakin ollut valtion virkamie-
hen asema, hyväpalkkainen, erottamaton ja 
vähätöinen – palkkojen ja etuuksien leik-
kausten jälkeen valtion virkamiehen asema 
ei ole enää näin ruusuinen. 
Lainsäädäntö etenee, vastustus kovenee 
Kreikan hallitukselle onkin alkuvuosi kiireistä 
lainsäädännöllistä aikaa. Hallitus on anta-
massa suljettuja ammatteja koskevan puite-
lain (omnibus), joka alkuvaiheessa koskee n. 
20 suljettua ammattia (apteekkarit, juristit, 
insinöörit, notaarit, arkkitehdit, kirjanpitäjät, 
taksinkuljettajat, teurastajat jne.). Muut sul-
jetut ammatit, josta joissakin kysymys on 
melko teknisluontoisesta reformista, ilmei-
sesti pyritään vapauttamaan loppukevääseen 
mennessä. 
Ateenan liikennelaitoksia koskeva laki olisi 
tarkoitus saada parlamentissa läpi helmikuun 
alkuun mennessä. Suljettujen ammattien ai-
heuttama vahinko Kreikan kansantaloudelle 
lasketaan miljardeissa, erään professoritason 
arvion mukaan Kreikan BKT kasvaisi 1 % 
enemmän ilman näitä kilpailun esteitä. 

Valtionyhtiöiden ja laitosten alijäämät ovat 
lisänneet valtiontalouden vajetta ja valtion-
velkaa suuressa määrin, viimeaikaiset bud-
jettivajeen tarkistukset ylöspäin ovat johtu-
neet nimenomaan laajemman julkisen sekto-
rin alijäämien ottamisesta valtion budjetin 
piiriin. Lisäksi on olemassa sadoittain budjet-
titalouden ulkopuolisia laitoksia, joilla ei ole 
ollut edes omaa budjettia (mm. valtion sai-
raalat) sekä suureena tuntemattomana kun-
tasektori, jonka alijäämistä ja velkaantumi-
sesta ei ole paljonkaan tietoa. Hallitus on 
myös aloittanut yhtenäisen palkkapolitiikan 
työstämisen julkiselle sektorille, jotta eriar-
voisuus ministeriöiden välillä saadaan pois-
tettua. Uusi, yhtenäinen palkkataulukko olisi 
tarkoitus saadan voimaan heinäkuun alusta 
lähtien, ja sen kautta olisi hallituksen tarkoi-
tus säästää 1 mrd. euroa tämän vuoden 
budjetin kuluissa. 
Edellä mainittujen etuoikeutettujen ryhmien 
etujen vähentäminen ja reformipolitiikka jul-
kisella sektorilla tulevat herättämään suurta 
ja laajaa vastarintaa. Siten hallituksen edes-
sä on todellinen koetinkivi, kun sen kyky to-
teuttaa EU-IMF -sopimuksen velvoitteet tule-
valla kevätkaudella on kyseenalainen. Nähtä-
väksi jää, pysyykö hallitus tiukasti kannas-
saan loppuun asti tämän lakkoaallon edessä. 
Erityisesti suljettuja ammatteja koskeva laki 
voi saada aikaan suurenkin lakkoaallon, mi-
käli monet sen piiriin kuuluvat ryhmät aloit-
tavat lakkoilun samanaikaisesti. 
Lakot muuttuneet pitkäaikaisiksi 
Esimakua vaadittavien rakennemuutosten 
vaikeudesta saatiin jo viime kesänä, kun hal-
litus yritti avata em. kuorma-autoilijoiden 
ammattikunnan myöntämällä runsaasti uusia 
liikennelupia. Seurauksena oli viikkoja kestä-
nyt lakko, jonka aikana bensiini loppui maas-
ta ja tavarat vähenivät kaupoista. Lopulta 
hallitus joutui turvautumaan raskaimpaan 
aseeseensa eli kuorma-autoilijoiden liikekan-
nallepanoon lakon lopettamiseksi. 
Vastaavia kokemuksia on myös julkiselta 
sektorilta. Ateenan julkista liikennettä pyörit-
tävät viisi valtionyhtiötä on tarkoitus fuusioi-
da kahdeksi toimijaksi, ja siirtää laitosten 
melkein 12 000 työntekijästä 1500 muualle 
julkiseen hallintoon. Valtionosuutta yhtiöiden 
rahoituksesta aiotaan pienentää ja laitosten 
budjettivajetta pienentää. Työntekijöiden ny-
kyiset työsopimukset aiotaan irtisanoa, ja 
uudet työsopimukset laadittaisiin puhtaalta 
pöydältä. 
Nämä suunnitelmat ovat saaneet liikennelai-
tosten ay-liikkeet reagoimaan hyvin voimak-
kaasti, liikennelaitosten lakot jatkuvat jo 
kuudetta viikkoa. Lakko on suuresti häirinnyt 
työmatkoja sekä lisännyt tärkeiden joulu-
markkinoiden romahduksen syvyyttä, kun 
asiakkaat eivät päässeet kauppoihin. 
Hallitus on ilmoittanut pitävänsä avoimena 
myös option liikenteenharjoittamisen anta-
misesta yksityisille tahoille, jos tilanne pää-
see kärjistymään. Uusina yrittäjinä lakkorin-
tamaan ovat liittyneet apteekkarit ja juristit, 
jotka vastustavat ammattikunnan etuoikeuk-
sien poistamista. Kreikassa on ollut suvussa 
periytyvä apteekkarilupa, jolloin uusille tu-
lokkaille on ollut hyvin vähän mahdollisuuk-
sia päästä harjoittamaan ammattia (elleivät 
ostaneet kalliilla luopuvan lupaa). Nyt kes-
kustellaan uusien apteekkareiden pääsystä  
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olemassa oleviin apteekkeihin, ja hallitus ha-
luaisi lisätä apteekkien määrää asukasta 
kohti, jolloin uusiakin lupia olisi saatavilla. 
Lakimiesten minimitaksat on määritelty ja 
toiminta on rajoitettu maantieteellisesti. 
Myös palveluiden mainostaminen on ollut 
kiellettyä. Alan liiton mukaan palveluiden yli-
tarjonta on ongelma sektorilla. 
Lakkoilu on Kreikassa varsin yleistä, ja on 
myös esitetty arvioita, että erityisryhmien la-
kot ovat ao. ammattiyhdistysten näytöksiä 
kannattajakunnalleen. Osittain näin varmaan 
onkin, mutta tähänastisten lakkojen sitkeys 
viittaa pikemmin siihen, että ao. ryhmien 
elintärkeät tai sellaisiksi kuvitellut edut koe-
taan uhattuina ja siksi reaktiot ovat voimak-
kaita. Tavallinen kesto lakolle on Kreikassa 
ollut vain yksi vuorokausi. 
Lähitulevaisuuden näkymistä 
Isänmaan partureiden eliminoiminen tai vä-
hentäminen on luonnollisesti vain yksi, joskin 
hyvin merkittävä Kreikan hallituksen edessä 
olevista ongelmista. Näyttää ilmeiseltä, että 
viime vuoden talousluvut  
tulevat olemaan odotettua huonommat, 
BKT:n odotetaan laskevan yli 4 % (alun 
perin -3 %), työttömyys saattaa nousta yli 
15 %:n ja inflaatio tuntuu pysyvän sitkeästi 
5 % yläpuolella. Myös kuluvaa vuotta 
koskevat uusimmat ennusteet antavat 
aiempaa synkempää kuvaa talouden kehi-
tyksestä, esim. eilen julkaistun tutkimuslai-
tosarvion talouden nousuun päästäisiin vasta 
ensi vuonna, ja BKT laskisi kuluvana vuonna 
3,5 %. Kysymys talouskasvun aikaan-
saamisesta askarruttaa, ja monet arvioijat, 
jotka ovat yrittäneet löytää kasvutekijöitä, 
ovat jääneet tyhjin käsin. Kreikan talouden 
pitkään kestänyt kasvu 1990- ja 2000- lu-
vulla perustui pääosin lainavetoiseen yksityi-
seen ja julkiseen kulutukseen, vähäisemmis-
sä määrin rakennustoimintaan. Tähän malliin 
ei luonnollisesti ole paluuta, ja siten kasvua 
pitäisi saada muualta. Turismi, Kreikan 
tärkein elinkeino, on taantunut kahtena vii-
me vuonna, ja sen elvyttäminen vaatii sekä 
kilpailukyvyn nostamista kilpailijoihin nähden 
(so. hintojen laskemista, mitä on jo tapahtu-
nutkin) sekä turismipalvelujen kehittämistä, 
josta kuitenkin hyöty tulee vasta keskipit-
källä aikavälillä. Merenkulku on suurimmalta 
osin off shore-toimintaa, ja Kreikan tavara-
vienti on marginaalista (n.8 % BKT:sta), jo-
ten näistä sektoreista ei ole kasvun vetureik-
si. Kreikka tarvitsisi investointeja talouden 
kääntämiseksi nousuun, mutta niiden saami-
nen on perin vaikeaa ennen kuin Kreikka on 
päässyt ulos kriisistään. 
Kansa ei tunne vähääkään luottamusta polii-
tikkoihin eikä hallituksen kykyyn luotsata 
maa ulos kriisistä. Tässä tilanteessa monet, 
erityisesti nuoret ”äänestävät jaloillaan” eli 
lähtevät maasta. Lukuja ei ole käytettävissä, 
mutta esim. Suomen lähetystöön tuli viime 
vuonna sadoittain tiedusteluja opinto- ja työ-
mahdollisuuksista, samoin kuin muiden poh-
joismaiden edustustoihin. Hallituksen toimin-
ta - palkkojen leikkaukset ja veronkorotukset 
- on ollut menestyksellistä valtiontalouden 
vajeen vähentämisessä, mutta nyt, kun pai-
niskellaan vaikeammin toteutettavien raken-
neuudistusten kanssa, vastarintaa on alka-
nut ilmetä myös hallituksen ja PASOKin par-
lamenttiryhmän sisällä. Papandreou on me-

nettänyt v. 2009 syksyn vaaleissa saamas-
taan 10 paikan enemmistöstä neljä, joten 
PASOKin enemmistö on enää kuusi paikkaa. 
Pääministeri on kahdesti viitannut uusien 
vaalien mahdollisuuteen, ehkä enemmän ku-
rinpitomielessä kuin täysin tosissaan, koska 
vaaleilla kampanjoineen olisi hyvin vahingol-
linen vaikutus Kreikan hätäohjelman toi-
meenpanoon. Viime viikkoina Papandreoun 
johtajaotteessa ministereihinsä nähden on 
ollut nähtävissä terävöitymistä. 
Eilen julkistetun mielipidetutkimuksen (Public 
Issue) mukaan suuri enemmistö (84 %) 
kreikkalaisista uskoo lähikuukausina tapahtu-
van ”monia” yhteenottoja. Lakkoliikehdintä 
tulee epäilemättä jatkumaan ja todennäköi-
sesti laajenemaan, mutta missä määrin yh-
teiskuntarauha joutuu uhanalaiseksi väkival-
taisten mielenosoitusten, kasvavan rikolli-
suuden, terrorismin ja vähenevän lainkunni-
oittamisen myötä, ei ole yhtä selvää. Osa 
(mielipidetutkimuksen mukaan 30 %) kreik-
kalaisista näkee, ettei EU/IMF:n sanelemalle 
hätäohjelmalle ole vaihtoehtoa, eikä vasta-
rinnasta siten ole hyötyä. 
Monet kokevat vastarinnan turhaksi myös 
sen takia, etteivät luota mihinkään puoluee-
seen, ja näkevät hallitusvaihdoksen, oli se 
millainen tahansa, hyödyttömäksi. Seurauk-
sena on poliittinen apatia, joka on jo laajalle 
levinnyttä, etenkin nuorison keskuudessa. 
Yhteiskuntarauha on koetuksella, mutta laa-
jamittaisilta, väkivaltaisilta mielenosoituksilta 
ehkä vältytään kasvavan poliittisen apatian 
vuoksi. Tässä suhteessa suuri merkitys on 
sillä, pystyykö hallitus vakuuttamaan kansa-
laiset siitä, että hätäohjelma kohdistuu tasa-
puolisesti eri yhteiskuntaluokkiin, erityisesti 
varakkaaseen väestönosaan. Tähän liittyen 
Kreikan kahta suurinta poliittis-taloudellista 
skandaalia (Siemens, Vatopedi) koskevien 
tutkimusten päätyminen siihen, ettei käytän-
nössä kukaan epäillyistä joudu vastuuseen, 
on varsin huono merkki. 
 
Täällä Ateena 
(Kauppapolitiikka 7.2.2011) 
 
Kreikassa on yritetty lainsäädäntöteitse kiel-
tää tupakanpoltto julkisissa tiloissa jo kol-
meen neljään eri otteeseen viimeisen kym-
menen vuoden aikana, mutta viimeisinkin 
syksyllä tehty yritys näyttää vesittyvän – ai-
nakin toistaiseksi - uuden ministerin ilmoitet-
tua lain voimaantulon siirtämisestä tulevai-
suuteen, kun sen noudattamista voidaan pa-
remmin valvoa. 
Yli 15-vuotiaista kreikkalaisista arviolta 40 % 
tupakoi, ja monet heistä pitävät oikeutenaan 
tupakoida kaikkialla. Jokaisen kansalaisen 
vapaus tehdä mitä ikinä haluaa – piittaamat-
ta muiden oikeuksista - on joidenkin kreikka-
laisten käsitys demokraattisista oikeuksista. 
Siinä vaa’assa eivät paina paljoakaan tupa-
koimattomien huomautukset omista oikeuk-
sistaan savuttomaan tilaan. 
Tupakanpolton kieltämisen epäonnistuneet 
yritykset heijastavat hyvin Kreikan yhteis-
kunnan yleisempää asennoitumista. Omien 
yksilönvapauksien rajoittamisargumenttien 
lisäksi yritysten epäonnistumisen takana on 
Kreikan viranomaisten valvonnan puutteita 
sekä päätöksentekijöiden selkärangatto-
muutta, kun tarpeeksi kovaäänistä vastus-

tusta esiintyy. Muut Välimeren eurooppalai-
set rantavaltiot ovat onnistuneet hoitamaan 
asian paremmin. 
Kreikan nykyinen hallitus joutuukin ihan uu-
denlaiseen kestävyyskokeeseen, kun maan 
lainapakettiin sisältyvät, paljon vastustusta 
eri ammattiryhmissä herättävät rakenteelli-
set muutokset on vietävä läpi tiukassa aika-
taulussa lainojen varmistamiseksi. Siinä mi-
tataan poliitikkojen kyky asettaa maan ylei-
nen etu puolueen kannatuslukujen tai henki-
lökohtaisten ambitioiden edelle. 
Lakien noudattamisen heikko valvonta on 
yksi Kreikan yhteiskunnan näkyvimmistä 
puutteista. Ongelmia syntyy vastuualueiden 
päällekkäisyyksistä, välinpitämättömyydestä 
sekä valvontaan osoitetuista riittämättömistä 
henkilöstöresursseista. Kreikan hallituksella 
on tuhannen taalan paikka uudistaa monia 
vanhanaikaisia käytäntöjä samassa raken-
teellisten muutosten aallossa. 
Kreikan rautateiltä aloitettu ylimääräisen 
henkilökunnan siirto henkilövajeesta kärsiviin 
virastoihin voi tasoittaa jonkin verran julki-
sen sektorin epätasaista henkilöstörakennet-
ta, mutta harvoilla rautateiden virkailijoista 
on kuitenkaan koulutuspohjaa esim. tarkas-
tustoiminnan miehittämiseen. Tarkastajien 
työ ei muutenkaan ole suosittua, kun siinä 
joutuu kohtaamaan kansalaisten tai virka-
miesten tunteidenpurkauksia tai jopa uh-
kauksia. Osa tarkastajista on syyllistynyt 
myös lahjuksien ottamiseen. 
Lakien heikko valvonta johtaa siihen, että 
vain lainkuuliaisimmat kansalaiset noudatta-
vat lakeja. Jopa Hippokratesin valan tehnei-
den joukossa on esiintynyt valtion varojen 
väärinkäytöksiä, kun manuaalisten järjestel-
mien byrokraattisessa kaaoksessa on voinut 
tehdä melkein mitä lystää. Kun nykytilan-
teessa välttämättömien muutosprosessien 
myötä on saatu sähköinen reseptinkirjoitus 
toimimaan yhden sosiaaliturvakassan osalta, 
huomattiin reseptien kirjoittamisen vähene-
vän huomattavasti kontrollin parannuttua. 
Kreikkalaisiin sairaaloihin ollaan vasta nyt ra-
kentamassa normaalia sähköistä kirjanpito-
järjestelmää, joka edesauttaa sairaaloiden 
kustannusseurantaa ja toivottavasti rajoittaa 
tulevaisuudessa sairaaloiden holtitonta vel-
kaantumista hankinnoilla. 
Tupakkaa viljelevän maan on ehkä ollut mui-
ta maita vaikeampi puskea läpi tupakointi-
kieltoa julkisissa tiloissa. Kahviloiden omista-
jat ovat valittaneet asiakkaidensa kaikkoa-
van, jos he eivät saa tupakoida kahvia juo-
dessaan, ja muutenkin vähentyneen liike-
vaihdon aikana he haluaisivat pitää nämä 
asiakkaansa. Kreikassa on jopa perustettu 
kansanliike tupakoitsijoiden oikeuksien säi-
lyttämiseksi eli käytännössä tupakoinnin sal-
limiseksi kaikkialla. 
Kreikalla ei ole kunnollista perinnettä sai-
rauksien ennaltaehkäisyn valistajana vaikka 
Välimeren ruokavaliota onkin pidetty esillä 
terveyden edistäjänä. Tupakan hintakin on 
vielä eurooppalaisittain alhaisella tasolla 
vaikka tupakkaveroa on nostettu nykyisen 
hallituksen aikana jo pariin otteeseen. Nykyi-
nen talouskriisi laittaa perheiden budjetit tiu-
koille, ja siinä voisi olla yksi motivoiva tekijä 
tupakoinnin lopettamiseksi tai ainakin sen 
rajoittamiseksi ulkotiloihin. 
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Kreikan viranomaisten riittämätön valvonta 
on mahdollistanut myös pimeästi maahan 
tuotujen ukrainalaisten tai vastaavien savuk-
keiden myynnin Ateenan sivukujilla halvem-
paan hintaan. Maan verotulot kärsivät näistä 
ilmiöistä, kuten myös kuititta ja samalla ve-
roitta myytävistä palveluista tai tuotteista, 
kun liikkeet haluavat välttää kaikkien tulo-
jensa ilmoittamista. 
 
Jaana Oikarinen-Vasilopoulos , 17.1.2011 
Kaupallinen virkamies, Suomen suurlähetys-
tö, Ateena 
 
Merimieskirkko tiedottaa 
 
Tervehdys Ateenasta! 
 
Merimieskirkko ja skandinaavinen kirkko on 
toiminut nyt vuoden verran Plakassa, aivan 
Ateenan keskustassa. Uudet tilat ovat muka-
vat ja niissä toimii monia erilaisia toimintapii-
rejä. Uutuutena mm. maalauskurssi, vapaut-
tavaa tanssia ja sitten tietenkin kirkkokuoro 
jatkaa kuten myös kreikkalaiset tanssit. Suo-
mi-koulu kokoontuu edelleenkin joka lauan-
tai. 
Kirkon keskeinen sijainti on tietenkin hieno 
asia, siten jokaisen on helppo löytää perille. 
Kirkolle on löytänyt myös monta avuntarvit-
sijaa. Kun matkailukausi saarilla päättyi syk-
syllä työttömiä ja asunnottomia pohjoismaa-
laisia saapui Ateenaan etsimään onneaan, ja 
moni heistä myös kääntyi kirkon puoleen.  
Ateena on ollut muutenkin tapetilla uutisissa 
niin lakoistaan kuin myös laittomista maa-
hanmuuttajista. Työttömyys lisääntyy kaiken 
aikaa, leikkauksia tehdään, hinnat nousevat. 
Nämä ovat kaikki tämän päivän ongelmia ja 
koskettavat yhä useampia meistä. Liikenne-
lakot hankaloittavat kulkemista, lääkkeitä ei 
saada kun apteekit ovat kiinni, lääkärit lak-
koilevat, ja varattu aikaa siirtyy jo ehkä kol-
mannen kerran hamaan tulevaisuuteen. 
Ateenassa myös moni hotelli on joutunut 
sulkemaan ovensa lähinnä sijaintinsa vuoksi, 
ja jos ei nyt ihan lappua luukulle olla laitettu 
niin hintoja on täytynyt laskea melkoisesti, 
jotta huoneet saadaan vuokratuksi. 
Kaupunkikuva on muuttunut tässä kaupun-
gissa kuin varmaan monessa muussakin 
kaupungissa melkoisesti viimeisten muuta-
man vuoden aikana. Kadulla myydään mitä 
erilaisimpia tavaroita, vaatteita, laukkuja, le-
luja. Ja kauppa käy, koska kadulta tavarat 
saa edullisemmin kuin kaupasta.  Mutta mi-
ten käy samaan aikaan kaikille niille pikku-
liikkeille, jotka ovat menettäneet asiakkaan-
sa katukauppiaille ja joutuvat sulkemaan liik-
keensä. Mutta toisaalta siten tämä katu-
kauppiaskin saa elantonsa. Samalla seura-
taan koko maan vaikeaa taloudellista tilan-
netta silmä tarkkana ja odotetaan mitä seu-
raavaksi päättäjät keksivät. Onko se uusia 
leikkauksia palkoissa vai edelleenkin tiuken-
tuvaa verotusta.  
Vaikka ongelmia on ja ajat ovat vaikeita, niin 
eihän tämä kuitenkaan ole mitään aivan uut-
ta. Onhan niitä vaikeita aikoja ollut ennenkin 
ja niistä on selvitty niin täällä kuin myös 
muualla maailmassa tavalla tai toisella. Ehkä 
meistä jokainen voi tehdä jotain omalla sa-
rallaan. Jo pienikin muutos jokapäiväisissä 
rutiineissa voi näkyä esimerkiksi sähkö- tai 

vesilaskussa positiiviseen suuntaan. Samalla 
kun jää muutama euro enemmän kuussa 
kukkaroon, niin energiaa ja vettäkin kuluu 
ehkä vähemmän, ja siten otamme huomioon 
myös ympäristön. Muutos parempaa ei tie-
tenkään tapahdu yhdessä yössä tuskin kah-
dessakaan, mutta omia asenteitamme muut-
tamalla voimme ehkä auttaa ja hieman no-
peuttaa muutosta parempaan suuntaan. 
Muutama viikko sitten tein kävelylenkin van-
haan kaupunkiin, Plakaan, ja kiersin turkki-
laiselta ajalta peräsin olevia rakennuksia, 
joukossa mm. muutama moskeija ja turkki-
lainen kylpylä. Kapeita kujia ristiin rastiin, ta-
verna siellä, kahvila täällä, kauniita pieni si-
säpihoja. Siellä Akropolin jalkojen juuressa 
aika jotenkin pysähtyi. Unohtui tyystin tä-
män päivän ongelmat. Kauniissa auringon-
paisteessa kahvikupin ääressä katse suun-
nattuna kohti Akropolia, oli helppo kuvitella 
millainen Ateena oli vuosikymmeniä ja jopa 
vuosisatoja sitten. Tällainen pieni pysähdys-
tauko jokapäiväisiin rutiineihin oli erittäin 
tervetullut.  
Oikein hyvää kevättä teille kaikille ja pääsiäi-
sen odotusta! 
 
Mari Hilonen 
 
Suomi-Seura ry ja USP tiedottavat 
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)  
 
Keskieuroopan alueen Senioriseminaari Wie-
nissä 
 
Keski-Euroopan alueen pidetiin seniorisemi-
naari 25. helmikuuta. Seminaariin oli kutsut-
tu myös kaikki Välimeren, Afrikan ja Lähi-
idän alueen ulkosuomalaiset. Lauantain 
26.2.2011 aikana oli mahdollisuus tavata 
myös alueemme varapuhemiestä Pirke Fusti-
nonia. 
 
Seuraava aluekokous Helsingissä elokuussa 
2011 
 
USP:n Välimeren, Afrikan ja Lähi-idän alueen 
seuraava aluekokous pidetään elokuussa 
2011. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan 
alueemme USP sivuilla. 
 www.usp.fi/alueet/valime.php?kieli=fi 
 
Tutkimus ulkosuomalaisten äänestyskäyttäy-
tymisestä (Sutinat 2/2011 - Suomi-Seuran 
järjestötiedote) 
 
Suomen Toivo Ajatuspaja ja Centre for Euro-
pean Studies CES tekevät kuluvana keväänä 
verkkopohjaisen haastattelututkimuksen ul-
kosuomalaisten mielipiteistä liittyen äänestä-
miseen ja poliittiseen osallistumiseen lähtö-
maassa. Kyseessä on tiivis kysely, johon eh-
tii vastata parissa minuutissa. 
Ulkosuomalaisten äänestysprosentti Suomen 
vaaleissa on ollut alhainen; viime eduskunta-
vaaleissa noin kahdeksan ja presidentinvaa-
leissa 12 prosenttia. Tutkimuksella halutaan 
selvittää, mitkä tekijät tähän vaikuttavat – 
muutkin seikat kuin pelkästään hankala mat-
ka äänestyspaikalle.  
Kyselylomake tullaan lähettämään linkkinä 
siten, että Suomi-Seuran jäsenyhdistykset 
voivat välittää sen eteenpäin jäsenilleen. 
Osoitetietoja ei luovuteta. Kysymyksiin vas-

tataan nimettömänä, mutta halutessaan lo-
makkeeseen voi lisätä omat yhteystiedot 
mahdollisia jatkohaastatteluja varten. 
Seuraavassa Suomi-Seuran järjestötiedot-
teessa julkaistaan linkki tutkimukseen ja tar-
kemmat ohjeet. Toivomme saavamme pal-
jon vastauksia, jotta tutkimuksen tulokset 
tarjoaisivat riittävän kattavan kuvan ulkosuo-
malaisten äänestyskäyttäytymisestä.  
Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstä! 
Lisätietoja:  
Toivo Ajatuspajan johtaja Markku Pyykkölä 
markku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi 
puh. +358-500-442761 
www.toivoajatuspaja.fi 
www.thinkingeurope.eu  
 
Kesätöitä Suomessa (Sutinat 2/2011 – Suo-
mi-Seuran järjestötiedote) 
 
Kesätyöpaikkojen haku on käynnistynyt Suo-
messa. Työpaikkoja löytyy esimerkiksi seu-
raavilta sivuilta: 
www.kesatyopaikat.fi  
www.kesatyo.fi  
www.duunihuone.com  
www.jobcafeturku.net/linkit (kesätyö) 
 
Päivä ulkosuomalaisen elämästä 
 
Sarjassa seuraamme yhden päivän tapahtu-
mia ja ajatuksia Kreikassa asuvan suomalai-
sen elämässä. Marko Suomalainen on asu-
nut Thessalonikissa kohta 16 vuotta. 
 
Heräsin aamulla 
Taas kerran todella vaikeasti.  
Eikö vaimon (lain mukaan) pitäisi aamulla 
tulla viereeni, silittää hiuksiani ja kuiskata 
korvaani: ”Kulta herää.”  
Aamulla meillä kuuluu keittiöstä (vaimo val-
mistaa perheen aamiaisen ennen kuin herät-
tää ketään): ”M A R K O, nyt ylös, mun on 
pakko kohta lähteä…” 
Illalla lukemani kirja oli edelleen rinnallani. 
Varmistan jokapäiväisen heräämiseni käy-
mällä suihussa, juuri ennen kuin vaimo läh-
tee töihin. 
Ja sitten hermot koville: ”T Y T Ö T, laitta-
kaa laukut valmiiksi – ei, ette saa avata tele-
visoita ennen kuin olette pukeutuneet! Ette-
kö ole vieläkään syöneet aamiaista?”  
Hei missä harja!!! Isistä on tullut ammatti-
kampaaja, onnistuu ponihäntä ja ponihäntä 
ja ponihäntä… 
 
Minut pysäytti 
Thessalonikin liikenne. Olin matkalla aamu-
tapaamiseen, ja olisi pitänyt olla paikalla klo. 
09.00!  
Vein tytöt kouluun 08:10, joten hyvin oli ai-
kaa, luulin. Sataa vettä!! Miksi en katsonut 
ikkunasta jo heti kun… minut RAA'ASTI he-
rätettiin… Olisi pitänyt lähteä liikeille jo vä-
hintään puoli tuntia aikaisemmin! Mutta kun 
väsytti…  
Korvissani soi ”Marko kulta, ulkona sataa, si-
nun pitäisi jo nousta…” Mistä moinen keijun 
ääni oli aikaisemmin aamulla kuulunut? Olin 
varmaan nähnyt unta! 
 
Lounasaikaan 
Olin onnellinen, että asiakas oli joutunut pa-
hempaan liikenneruuhkaan kuin minä, ja olin  

http://www.suomi-seura.fi/
http://www.ups.fi/
http://www.usp.fi/alueet/valime.php?kieli=fi
mailto:markku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi
http://www.toivoajatuspaja.fi/
http://www.thinkingeurope.eu/
http://www.kesatyopaikat.fi/
http://www.kesatyo.fi/
http://www.duunihuone.com/
http://www.jobcafeturku.net/linkit


Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 8 

muka odottavani häntä, kun hän saapui pai-
kalle melkein tunnin myöhässä... 
Vastailin sähköposteihin (työn, seuran ja 
henkilökohtaisiin), luin päivän lehdet ja poi-
min niistä mielenkiintoiset artikkelit seuram-
me tiedotteeseen. 
 

 
Iltapäivä 
Vaimon tekemä ruoka on uhnohtunt työpai-
kan jääkaappiin… Eihän sitä työnteolta huo-
maa, milloin on luonasaika. Eli, kaikkeen tot-
tuu. Kreikassa kun ei itse asiassa ole luonas-
taukoa. Suomessa aina huomasi klo. 11:30, 
että luonastauko alkaa… 
Sitten alkaa kilpajouksu vaimon kanssa siitä, 
kumpi ehtii hakea lapset koulusta. Kumpikin 
on töissä Thessalonikin toisella laidalla ja 
lapset koulussa siellä missä asutaan, eli kau-
pungin toisella laidalla.  
Töistä lähdön ajoituksella on tässä kaupun-
gissa suuri merkitys! Viisi minuuttia myö-
hemmin voi tarkoittaa puolta tuntia myö-
hempää perilletuloa, varsinkin sadeilmalla. 
Luojan kiitos! Appivanhemmat ovat ”hälyy-
tysmatkan” – 10 minuutin – päässä lasten 
koulusta.  
 
Päivän kohokohta 
Nähdä kahden ”pikkupirun” juoksevan kou-
lunpihalta syliini, ja kuulla sanat ”I S K Ä, 
rakastan sinua!”  
Ja kotiin tultaessa nähdä vaimo, ”aamuinen 
pirttihirviö”, muuttuneena hennoksi keijuksi! 
 
Keskustelin 
Aamulla ”diktaattorimaisesti” lasteni kanssa, 
päivällä ”ammattimaisesti” yhteistyökumppa-
nieni kanssa, iltapäivällä ”toistemme työasi-
oihin sotkeutuen” vaimoni kanssa ja ”neuvo-
vasti ja isällisesti” lasteni kanssa, illalla taas 
”diktaattorimaisesti” lasteni kanssa – NYT 
TEIDÄN ON PAKKO JO MENNÄ NUKKU-
MAAN, ja ”tyhjentävästi” vaimoni kanssa. 
 
Menin nukkumaan 
Melkein väkipakolla! Ei päivä voi olla vielä 
loppu…! Kasaan vielä vähän seuran tiedotet-
ta ja vastailen muutamiin sähköpsoteihin.  
Reilusti yli puolen yön jälkeen sänkyyn…  
Sitten vielä muutama sivu hyvästä kirjasta, 
tai Suomesta lähetetystä lehdestä. Silmät al-
kavat sulkeuta itsestään… vaimo jo nukkuu.  

Mielessäni pöyrii työasiat, teinkö oikeita pää-
töksiä, mitä pitää tehdä huomenna, ”HEI kir-
joita toi ajatus heti ylös, ettei uhohdu”.  
Kirja edessäni on jo unohtunut, silmät ovat 
kiinni, mutta ajatukset jatkuvat unissa…. 
Kirja putoaa syliini… 
 
Suomi Sydämessä 
 
Ulkosuomalaiset kokoontuvat ensi kesänä 
Turkuun Siirtolaisuusinstituutin järjestämään 
”Suomi Sydämessä” – juhlaan 1.–4.7.2011. 
Samaan aikaan Turku on Euroopan kulttuuri-
pääkaupunki.  Siirtolaisuusinstituutti toivot-
taa juhlaan tervetulleiksi kaikki ulkosuoma-
laiset, heidän sukulaisensa ja muut asiasta 
kiinnostuneet kaikkialta maailmasta.  
Nelipäiväisessä juhlassa keskustellaan ulko-
suomalaisuuteen liittyvistä teemoista eri esi-
telmissä ja seminaareissa, sekä kokoonnu-
taan yhteen urheilu- ja kulttuuritapahtumien 
merkeissä. Juhlan ohjelmassa on mm. suku-
tutkimusta, tanssi- ja musiikkitapahtumia, 
retkiä ja opastettuja kierroksia, golf- ja pesä-
palloturnaus sekä filmifestivaali. Samaan ai-
kaan on mahdollista tutustua kulttuuripää-
kaupunkivuoden tapahtumiin sekä vierailla 
Turun Keskiaikaisilla markkinoilla. Juhlan jäl-
keen voi osallistua Suomi-Seuran Matkatoi-
miston retkille Suomessa sekä naapurimais-
sa.  
Juhlassa järjestetään seminaareja, joissa 
keskustellaan eri maissa asuvien suomalais-
ten erityiskysymyksistä. Seminaarien teemo-
ja ovat: Pohjois-Amerikka, Ruotsi, Norja, La-
tinalainen Amerikka, Eurooppa, Oseania, In-
keri, sotalapset ja John Morton. Seminaarei-
hin toivotaan lyhyitä alustuksia ja puheen-
vuoroja. Omista juuristaan kiinnostuneille on 
tarjolla luentoja sukututkimuksesta sekä am-
mattilaisten apua omien sukulaisten jäljittä-
miseen.   
Suomi Sydämessä -juhlan kulttuuritapahtu-
missa eri puolilta maailmaa tulevat ulkosuo-
malaiset esiintyjät tuovat oman panoksensa 
ohjelmaan. Kansantanssifestivaalilla, ulko-
suomalaisessa musiikki-illassa ja monissa 
muissa tapahtumissa nähdään esityksiä, jois-
sa näkyy toisaalta suomalaisen perinteen 
säilyminen eri maissa, toisaalta siirtolaisten 
omaksumat uudet vaikutteet. Ulkosuoma-
laisten tarinoita esitellään filmifestivaalilla 
sekä ”Muistojen torilla”, missä osallistujat 
voivat kertoa omista kokemuksistaan ja 
muistoistaan.  
Tapahtumassa järjestetään myös markkina-
tori, missä eri viranomaiset ja yhdistykset 
esittelevät toimintaansa ja jakavat tietoa ul-
kosuomalaisille. Lisäksi torilla on tuotteiden 
myyntiä, tanssi- ja musiikkiesityksiä, kilpailu-
ja ja muuta ohjelmaa eri-ikäisille. 
Ulkosuomalaisjuhlan yhteydessä pelataan 
pesäpallon Heart Cup 1.− 3.7.  Eri puolilta 
maailmaa tulevat joukkueet ja yksittäiset pe-
laajat ovat tervetulleita ratkomaan parem-
muuttaan Suomen kansallispelissä. Golfista 
kiinnostuneet voivat osallistua golfturnauk-
seen juhlan viimeisenä päivänä. 
Juhlan yhteydessä vihitään Siirtolaispuisto 
sekä -muistomerkki kunnioittamaan kaikkia 
Suomesta lähteneitä sekä Suomeen saapu-
neita siirtolaisia.  
Juhla on herättänyt runsaasti kiinnostusta eri 
puolilla maailmaa. Juhlaan saapuu vieraita 

mm. Australiasta, Brasiliasta, Yhdysvalloista, 
Ruotsista, Venäjältä, Saksasta ja Espanjasta. 
Lisätietoa juhlasta ja ilmoittautumisesta löy-
tyy kotisivuilta:  
www.siirtolaisuusinstituutti.fi/usj/  
 
Tervetuloa Suomi Sydämessä -juhlaan hei-
näkuussa 2011! 
 
Lisätietoa antavat: 
Heini Hartikainen  Ismo Söderling 
Koordinaattori Johtaja 
hvhart@utu.fi  isoder@utu.fi  
+358-40-1680268 +358-50-5113586 
+358-2-2840457 
 
Sénta Hatzópoulos ja Suomen talvisota 
(Helikon 1/2010 María Martzoukou) 
 
Suomen Ateenan-instituutti julkaisi 2010 kir-
jan Kreikka ja Suomen talvisota. «Kreikka-
laisten sotakirjeenvaihtajien uutissanomat».  
Kirja sisältää Kira Kaurinkosken tutkimuksen 
Suomen ja Kreikan suhteista ja talvisodan 
uutisoinnista kreikkalaisessa lehdistössä. 
Kaurinkoski on myös suomentanut kirjaan 
kaikki Vradinín kirjeenvaihtaja Theódoros 
Dogánisin ja Ethnosin kirjeenvaihtajan Só-
lon Grigoriádisin artikkelit. Lisäksi kirjassa on 
María Martzoúkoun artikkeli suomalaisesta 
kulttuurista Kreikan lehdistössä 1939–1940. 
(Vesa Vahtikari) 
Kun etsimme kreikkalaisesta lehdistöstä tal-
visotaa koskevia kirjoituksia, instituutin toi-
mistosihteeri María Gourdoubá löysi, paitsi 
sotaa koskevia julkaisuja, myös artikkeleita, 
joissa käsiteltiin koettelemuksiin joutuneen 
maan kulttuuria, historiaa, taiteita, kirjalli-
suutta ja jokapäiväistä elämää. Ensisijaisesti 
nämä olivat käännösartikkeleita ranskan kie-
lestä. Kirjoittajina oli muun muassa sellaisia 
kirjailijoita kuin Henry Bordeaux (1870–
1963), Edmond Jaloux (1878–1949), Lily 
Jean-Javal (1882–1958), Lauri Viljanen 
(1900–1984), Frans Emil Sillanpää (1888–
1964) ja Bertel Hintze (1901–1969). Myös 
kreikkalaiset toimittajat, kriitikot ja kirjailijat 
ryhtyivät käsittelemään aihetta, muun muas-
sa Sofía Spanoúdis (1878–1952), joka kir-
joitti suomalaisesta musiikista sekä kirjailijat 
Kóstas Várnalis (1884–1974) ja Giórgos 
Kotzioúlas (1909–1956). Várnalis kirjoitti 
Kalevalasta ja Aleksis Kivestä ja Kotzioúlas 
käänsi Maury Loucienin artikkelin Kirjallisuus 
Suomessa. 
Myös yllätyksiä ilmeni. Löysimme Athinaiká 
Néasta 13. maaliskuuta 1940 kaksi kirjettä 
Suomesta, jotka oli kirjoittanut runoilija 
Kostantínos Hatzópoulosin tytär Sénta. 
Kirjeet on päivätty 22.12.1939 ja 6.2.1940 ja 
osoitettu Séntan sukulaisille Kreikkaan. Artik-
kelin ohessa on mukana myös kuva Séntas-
ta. Kuvatekstissä lukee: ”Runoilija Hatzópou-
losin tytär, jolla on suomalainen äiti ja suo-
malainen aviomies, kuvattuna kreikkalaises-
sa kansallispuvussa.” Séntan kirjeet ja Sén-
tan kuva ohessa. 
Kostantínos Hatzópoulos (Κωσταντίνος 
Χατζόπουλος, 1868–1920) oli runoilija, proo-
sakirjailija ja erinomainen kääntäjä (mm. 
Goethen, Gogolin, Ibsenin, Haupt-
mannin ja Strindbergin teosten käännök-
siä sekä myös Marxin ja Engelsin Kommu-
nistisen manifestin ensimmäinen kreikannos  

Marko Suomalainen 

http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi/usj/
mailto:hvhart@utu.fi
mailto:isoder@utu.fi
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Sénta Hatzópoulos kuvattuna kreikkalaisessa kansallisasussa - Athinaiká Néa 
13.3.1940. 

ja yksi pieni ote Kalevalasta jo vuodelta 
1901). Hän oli kansankieltä edistävän liik-
keen ja sosialismin edelläkävijä Kreikassa. 
Hän syntyi Agrínion kaupungissa Länsi-Krei-
kassa vanhimpana maanomistaja Ioannis 
Hatzópoulosin seitsemästä lapsesta. Hän 
opiskeli Münchenissä, Dresdenissä ja Leipzi-
gissä. Hän oli kiinnostunut pohjoisten kanso-
jen kirjallisuudesta ja runoudesta ja ne vai-
kuttivat myös hänen teoksiinsa. Hatzópoulos 
tapasi Dresdenissä suomalaisen taidemaala-
rin Sanny Häggmanin (1872–1952), jonka 
kanssa hän meni naimisiin. Häggmanin jul-
kaisemattomat muistelmat antavat paljon 
tietoa heidän yhteisestä elämästään ja myös 
Kreikan kulttuurielämästä vuosisadan alussa. 
Muistelmat on kirjoitettu saksaksi vuonna 
1933 kirjallisuuskriitikko Jórgos Valétasin 
kehotuksesta, kuten kävi ilmi Néa Estíasta 
(15.10.1940, sivut 1241–1307), jossa myös 
julkaistiin pieni ote muistelmista. Valétas on 
tutkinut Hatzópoulosin kirjallista tuotantoa. 
Vuosia myöhemmin Sénta käänsi äitinsä 
muistelmat kreikaksi. Muistelmia säilytetään 
Kreikkalaisen kirjallisuuden ja historian arkis-
tossa (ΕΛΙΑ), kuten myös runoilija Hatzó-
poulosin koko arkistoa, joka on säilynyt hä-
nen vaimonsa ja tyttärensä ansiosta. 
Kostantínos Hatzópoulos ja Sanny Häggman 
viettivät protestanttiset häät keväällä 1901 
Helsingissä ja ortodoksihäät saman vuoden 
kesäkuussa Agríniossa. Elokuussa he asettui-
vat Ateenaan, missä heille syntyi seuraavana 
keväänä Sénta-Eléni. ”Kun kevätauringon 
ensimmäiset säteet alkoivat lämmittää talo-
amme, tuli lapsen syntymän aika. Kostas ha-
lusi tyttären ja minä annoin hänelle sen”, 
kirjoittaa Sanny Häggman. Vuonna 1906 he 
muuttivat takaisin Saksaan, jossa he asuivat 
ensimmäisen maailmansodan syttymiseen 
saakka, kunnes palasivat takaisin Kreikkaan. 
Kotimaassaan Hatzópoulos alkoi julkaista kir-
joittamiaan kertomuksia ja romaaneja. Elo-
kuun alussa 1920 koko perhe matkasi laival-
la Italiaan, josta oli tarkoitus mennä Münc-
heniin hakemaan sinne sodan syttymisen 
vuoksi jääneitä perheen tavaroita. Hatzópou-
los oli juuri myynyt maatilansa Agríniossa ja 
ostanut Ateenasta Exárhiasta omakotitalon, 
jossa oli Sannylle ateljeehuone. Hatzópoulos 
kuitenkin kuoli laivamatkalla ja hänet hau-
dattiin Brindisiin. Myöhemmin Sénta toi isän-
sä luut Kreikkaan ja ne on haudattu Ateenan 
ensimmäiselle hautausmaalle hautaan, jonne 
Sénta myöhemmin laittoi myös äitinsä tuh-
kat. Sanny kuoli Tukholmassa vuonna 1952. 
”Tämän suuren koettelemuksen ja kaikkien 
suurien vaikeuksien jälkeen lähdimme kak-
sistamme junalla Meranoon. Myöhemmin ke-
räsimme voimia ja yritimme palata Ateenan 
tyhjään taloon ilman isää ja aviomiestä. 
Siellä tunsin vieläkin enemmän pelottavaa 
yksinäisyyttä. – Myöhemmin ankaran ja yksi-
näisen talven jälkeen päätimme lukita Atee-
nan talomme ovet väliaikaisesti ja matkustaa 
Suomeen”, kirjoittaa Sanny Häggman muis-
telmiensa lopussa. Todennäköisesti he kui-
tenkin asettuivat sen jälkeen pysyvästi Suo-
meen. Athinaiká Néassa 13. maaliskuuta 
1940 lukee: ”Kaukana jäisessä kotimaassaan 
Sénta ja hänen äitinsä eivät unohtaneet 
Kreikan aurinkoa ja sinistä taivasta. He mat-
kustivat Ateenan useaan otteeseen ja vietti- 

Sénta ja Åke. (Konstantínos Zarókostasin arkisto) 
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vät aikaa edesmenneen Hatzópoulosin sisa-
ren ja muiden sukulaisten kanssa.” 
Lisää tietoja Séntan elämästä saadaan hä-
nen itse laatimastaan CV:sta sekä hänen vie-
lä Kreikassa elossa olevien sukulaistensa 
kertomuksista. ”Erikoinen hahmo, älykäs ja 
kaunis”, näin Séntaa kuvailee hänen kummi-
poikansa Kostantínos Zarókostas. Kos-
tantínos Hatzópoulosin veljen Georgioksen 
jälkeläinen. Sama henkilö muistelee lämmöl-
lä myös ”Erinomaista Åke-setää”, Séntan 
miestä, joka oli korkea-arvoinen upseeri 
Suomen armeijassa ja palveli myös sotilasat-
taseana Suomen lähetystöissä, mm. Puolas-
sa ja Iranissa. Sénta itse ei mainitse mies-
tään nimeltä CV:ssaan. Kysymyksessä on 
eversti Karl-Åke Slöör (1898–1970?). Athi-
naiká Néan artikkelista, joka julkaistiin kirjei-
den yhteydessä, käy ilmi, että talvisodan ai-
kaan Karl-Åke Slöör palveli presidentti Kyös-
ti Kallion adjutanttina. 
Séntan käsin kirjoittamassa CV:ssa lukee: 
Synnyin Ateenassa taiteilijaperheeseen. Isäni 
oli tunnettu kirjailija ja runoilija, suomalainen 
äitini oli taidemaalari. Ensimmäiset vuoteni 
vietin Saksassa, missä vanhempani asuivat 
ensimmäiseen maailmansotaan asti isäni 
tehdessä kirjallisia töitään. Elämässäni mi-
nulla oli onni saada monipuolista koulutusta 
ja tutustua moniin vieraisiin maihin ensim-
mäisen avioliittoni ansiosta skandinaavisen 
diplomaatin kanssa. Rakkauteni kirjallisuu-
teen alkoi jo kouluvuosinani, mutta varsinai-
sesti omistauduin sille vasta tyttäreni traagi-
sen kuoleman jälkeen Tukholmassa. Aloin 
kääntää kreikkalaista proosakirjallisuutta 
ruotsiksi ja samalla kirjoittaa itse novelleja ja 
runoja ruotsiksi salanimellä Eléni Konstantí-
nou. Kaikki käännökseni on julkaistu Skandi-
naviassa, erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. 
Käsikirjoituksiani pyydettiin myöhemmin 
Göteborgin yliopistoon Ruotsiin. Niitä säilyte-
tään siellä nykykreikan laitoksella. Tultuani 
leskeksi asettauduin takaisin Ateenaan ja 
menin naimisiin asianajaja Periklís Drívasin 
kanssa. Varmastikin isänmaani henkinen il-
mapiiri ja ympäristö herätti jälleen henkiin 
sen kreikan kielen, joka näkyy nykyisissä ru-
noissani. Runot julkaistiin vuonna 1988. 
P.S. Voisin vielä sanoa, että vuonna 1959 
Kreikan suurlähettiläs Tukholmassa A. Kírou, 
kutsui minut suurlähetystöön antaakseen mi-
nulle mitalin, koska olin tehnyt kreikkalaista 
kirjallisuutta tunnetuksi Ruotsissa. 
 
Sénta Hatzópoulosin kirjeet 
(suomennos Kira Kaurinkoski) 
Athinaikα Néassa 13. maaliskuuta 1940 
 
Runoilija Hatzópoulosin tytär ja suomalaisen 
upseerin puoliso kirjoittaa Pohjolan taistelus-
ta. 
 
Kaksi liikuttavaa kirjettä 
 
Kristiinankaupunki, 22. joulukuuta 1939 
 
Hyvät ..., 
Siitä on yli kuukausi kun viimeksi kuulin teis-
tä ja ikävöin kovasti. Ilmeisesti ... kirjoitti mi-
nulle kreikaksi ja se selittää viivästyksen sillä 
sensorit eivät tietenkään osaa lukea kreik-
kaa. 

Toivon, että saitte teille täältä lähettämäni 
sähkösanoman ja ensimmäisen kirjeeni, jos-
sa selitin miksi Yvonne ja minä lähdimme 
Helsingistä. Nyt asumme pienessä kaupun-
gissa lähellä merta (löydätte sen kartasta) 
serkkuni Ellenin luona, joka on kansakoulun-
opettaja. Lähes päivittäin täällä on useita 
hälytyksiä, se on niin väsyttävää, niin her-
mostuttavaa! Kuvitelkaa, että teidän pitäisi 
mennä ulos tällaisessa pakkasessa jatkuvasti 
peläten, että venäläinen ammus tai kuula 
osuu teihin. Sanomalehtien sähkösanomista 
olette varmasti lukeneet täällä vallitsevasta 
tilanteesta. Venäläiset lentokoneet jatkavat 
jokapäiväisiä lentohyökkäyksiään koko 
maassa. Ne ovat polttaneet monia kirkkoja, 
taloja, sairaaloita ja jatkavat siviiliväestön, 
naisten ja lasten tappamista. Jopa junat ovat 
konekiväärien ammunnan kohteena. Soti-
laamme ovat todellisia sankareita. Rakkaus 
isänmaata ja itsenäisyyttä kohtaan antaa 
heille uskomatonta voimaa. Ajatelkaa, että 
Petsamossa taistellaan 30 asteen pakkases-
sa! Miesparat. Äitini, Yvonne ja minä voim-
me hyvin. Mitä tulee puolisooni, ensimmäistä 
kertaa sen jälkeen kun tulin Suomeen, em-
me vietä joulupyhiä yhdessä.  
Ei se mitään! Oleellista on, että jokainen te-
kee velvollisuutensa isänmaan puolustuksek-
si.  
Me, naimisissa olevat naiset ja tytöt, neu-
lomme sotilaille, valmistamme siteitä sairaa-
loille, lähetämme paketteja rintamalle, soti-
laille ja loukkaantuneille. Tietysti monesti 
muistelemme hyviä aikoja, vanhempiemme 
kotia, sukulaisiamme, kaukana olevia ystävi-
ämme. Mutta vaikeuksista huolimatta mei-
dän täytyy olla rohkeita. Totuus on, että 
täällä ei kukaan valita. Yksi ainoa toive roh-
kaisee miehiä ja naisia: että rakas isän-
maamme pelastuisi. On käsittämätöntä mi-
ten koko sivistynyt maailma epäröi vieläkin. 
Puolustamme suurta asiaa – taistelemme 
kaikkien puolesta barbariaa vastaan.  
Lopuksi lähetän teille parhaimmat terveh-
dykseni. Että hyvä Jumala suojelisi teitä. Et-
tä se antaisi Kreikalle onnellisen ja rauhalli-
sen tulevaisuuden. 
Pyydän teitä sydämeni pohjasta, että kirjoit-
taisitte sukulaisillemme Agrínioon. Välittäkää 
heille lämpimimmät terveiseni. Ymmärrätte-
hän, että tänä vuonna en voi kirjoittaa koko 
suvulle, sillä sellaisen kielen käyttäminen jo-
ta valitettavasti vain harva osaa, on kielletty. 
Teidän 
Sénta 
 
Kristiinankaupunki, 6. helmikuuta 1940 
 
Hyvä ..., 
Kiitos kortistasi. Jos tietäisit kuinka paljon 
ajattelen teitä, olen varma että kirjoittaisit 
minulle useammin. Täällä näinä päivinä meil-
lä kaikilla on paljon tekemistä... Viikko sitten 
tulivat venäläiset lentokoneilla ja ampuivat 
meitä pommeilla. Onneksi ei ollut uhreja ei-
kä tulipaloa. Tällä kertaa Jumala suojeli mei-
tä. Ymmärrät varmasti, että hermomme ovat 
kireällä kaiken tämän rauhattomuuden joh-
dosta! Viime viikolla he ampuivat lähes 7000 
ammusta maamme eri kohtiin. On pelotta-
vaa ajatella sitä tuhoa, jota he ovat saaneet 
aikaan kaupungeissamme. Pirun bolsevikit, 
he ovat erikoistuneet sairaaloiden ja kirkko-

jen tuhoamiseen... He kuvittelevat, että he 
murtavat meidät polttamalla kotimme ja tap-
pamalla satoja naisia ja lapsia. Mutta he 
ovat naurettavia. Ei, tuhat kertaa ei, olemme 
kaikki päättäneet taistella itsenäisyyden ja 
kulttuurin puolesta. Jumala antakoot meille 
sen valtavan voiman, jota tarvitsemme, ja 
sivistynyt maailma saa luvan ymmärtää, että 
loppujen lopuksi kukaan ei voi taistella ikui-
sesti ypöyksin sellaista jättiläistä vastaan. 
Kohtalokkaasti jonain päivänä loppuun kulu-
minen tulee vastaan. 
Meitä ihaillaan kaikkialla ja meille 
kirjoitetaan innostuneita ylistyspuheita, 
mutta hyvä Jumala, hyvä Jumala, ei se riitä. 
Yhtenä iltana puolisoni tuli katsomaan meitä 
– hän matkusti esimiehensä kanssa. Voitko 
kuvitella iloani. En ollut nähnyt häntä 30. 
marraskuuta jälkeen. Ja kuka tietää koska 
taas tapaamme! 
Toisinaan kärsin kaipuusta. Kuinka haluaisin-
kaan palata kotiini, aloittaa alusta rauhalli-
sen normaalin elämän. Mutta mitä hyötyä 
siitä on, että ajattelemme menneitä kauniita 
vuosia? Elämme toivossa, sillä sodimme oi-
keudenmukaisen ja pyhän asian puolesta. 
Uhraamme veremme koko maailman puoles-
ta, jotta itsenäinen elämä jatkuisi. 
Pyydän anteeksi, että puhun sinulle politii-
kasta. Kuinka onnellinen olisinkaan, jos voi-
sin puhua sinulle muista miellyttävistä asiois-
ta, vaikka kauniista arktisesta talvesta ja viti-
valkoisesta lumesta, joka loistaa helmikuun 
auringon alla. 
Aina sinun, 
Sénta 
 
Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Kreikan pääministeri Papandreou Suomeen 
(Valtioneuvoston tiedote, 21.2.2011) 
 
Kreikan pääministeri George Papandreou 
vierailee Suomessa 23. ja 24. helmikuuta 
pääministeri Mari Kiviniemen kutsusta. Pää-
ministerit keskustelevat tapaamisessaan kes-
kiviikkona Helsingissä ajankohtaisista EU- ja 
talouspoliittisista kysymyksistä, kuten Euroo-
pan talouden tilasta, talouspolitiikan koordi-
naation vahvistamisesta sekä Euroopan ra-
hoitusjärjestelmän vakaudesta. Vierailuun 
osallistuu myös Kreikan ulkoministeri Dimit-
ris Droutsas. 
Lisäksi pääministeri Papandreou tapaa edus-
kunnan puhemies Sauli Niinistön. 
 
Kiviniemi vaitonainen Kreikan laina-ajan pi-
dentämisestä (Helsingin Sanomat 23.2.2011) 
 
Kreikan pääministeri George Papandreou 
kampanjoi tänään Helsingissä EU:lta saadun 
kriisilainan laina-ajan pidentämisen puolesta. 
Papandreou sanoi tiedotustilaisuudessa ta-
vattuaan pääministeri Mari Kiviniemen 
(kesk), että laina-ajan pidentäminen voisi 
auttaa rauhoittamaan markkinat. 
Hän korosti kuitenkin, että Kreikka on jo teh-
nyt mittavia uudistuksia ja pystyy maksa-
maan lainansa takaisin. 
"Tietyt toimet velan hoitamiseksi paremmin 
olisivat hyödyllisiä, ne rauhoittaisivat markki-
noita ja auttaisivat meitä hoitamaan asiaa  
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tehokkaammin. Mutta takaan, että suomalai-
silla ei ole mitään murehdittavaa ja laina 
maksetaan takaisin korkojen kera", Papan-
dreou sanoi. 
Pääministeri Mari Kiviniemi ei halunnut ottaa 
suoraan kantaa siihen, voiko EU pidentää 
laina-aikaa. 
"Se on Kreikan esitys. Mutta määrättömästi 
ei voida pidentää, keskustelussa on ollut ai-
van hurjia laina-aikoja, joihin Suomi ei ole 
valmis", Kiviniemi tarkensi. 
Hän korosti, että EU:ssa laaditaan markki-
noiden rauhoittamiseksi kattavaa pakettia, 
jossa mahdolliset uudet järjestelyt ongelma-
maiden rauhoittamiseksi ovat vain yksi osa. 
Papandreoun on arveltu käynnistäneen suo-
ranaisen kiertueen eurooppalaisten valtio-
johtajien luo taivutellakseen näitä laina-ajan 
pidennykseen. 
Eilen hän tapasi Berliinissä Saksan liittokans-
lerin Angela Merkelin, joka väläytti tapaami-
sen jälkeen, että EU-maat voisivat suostua 
laina-ajan pidennykseen. 
 
EUROOPAN UNIONI 
 
EU-komissio tyrmäsi kreikkalaislentoyhtiöi-
den fuusion (Helsingin Sanomat 26.1.2011) 
 
EU-komissio esti keskiviikkona kreikkalaisten 
lentoyhtiöiden Olympic Airin ja Aegean Air-
linesin yhdistymisen. 
Komission mukaan fuusiota ei voida hyväk-
syä, sillä uusi yhtiö olisi saanut yli 90 pro-
sentin markkinaosuudellaan monopoliase-
man Kreikan sisäisessä lentoliikenteessä. 
Tämä olisi puolestaan johtanut hintojen nou-
suun ja palvelujen huononemiseen, EU-ko-
missio perustelee. 
Uusi yhtiö olisi hallinnut markkinoita muun 
muassa Ateenan ja suomalaisturisteillekin 
tuttujen lomasaarien kuten Kreetan, Rho-
doksen, Kosin ja Samosin välillä. 
Niin ikään yhtiö olisi saanut ylivallan Kreikan 
kahden suurimman kaupungin, Ateenan ja 
Thessalonikin, välisessä liikenteessä. 
Olympic Air ja Aegean Airlines ovat kaksi 
Kreikan suurinta lentoyhtiötä. Ne ilmoittivat 
yhdistymisaikeistaan viime helmikuussa. 
Kilpailuasioita valvova EU-komissio estää yri-
tyskauppoja vain harvoin. Myös edellinen es-
tetty kauppa koski lentoyhtiöitä, sillä vuonna 
2007 komissio esti irlantilaisten Ryanairin ja 
Aer Lingusin yhdistymisen. 
 
EU-johtajat sopivat pysyvästä vakausmeka-
nismista (Taloussanomat 17.12.2010) 
 
Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden johtajat 
pääsivät huippukokouksessaan eilen käydyis-
sä neuvotteluissa yksimielisyyteen sopimus-
muutoksista, joilla synnytetään euromaiden 
yhteistä pysyvää vakausmekanismia (ESM, 
European Stability Mechanism). 
Euroalueen nykyisen väliaikaisen kriisinhal-
lintajärjestelmän (EFSF, European Financial 
Stability Facility) korvaava pysyvä vakaus-
mekanismi on tarkoitus ottaa käyttöön kesäl-
lä 2013. 
Eilen EU-johtajat sopivat vain yleislinjoista. 
Tarkemmista yksityiskohdista on tarkoitus 
sopia myöhemmin. 
EU-johtajat Brysseliin tuonut Eurooppa-neu-
vosto pääsi sopuun myös Lissabonin perus-

sopimuksen muuttamisesta. Sopimusta muu-
tetaan siten, että vakausjärjestelmän perus-
taminen on mahdollista. Käytännössä sopi-
mukseen lisätään kaksi virkettä. 
– Tämä muutos ei kasvata unionin valtaa ja 
vaikuttaa ainoastaan euroalueen maihin, 
EU:n presidentti Herman Van Rompuy sanoo 
neuvoston tiedotteessa. 
Aiemmin eilen euroalueen keskuspankki EKP 
ilmoitti korottavansa pääomansa 10,76 mil-
jardiin euroon nykyisestä 5,76 miljardista 
eurosta joulukuun 29. päivä alkaen. 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuo-
mio Suomelle (Suomi.fi 11.1.2011) 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on 
antanut Suomea koskevan tuomion, jonka 
mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 
artiklassa taattua oikeutta oikeudenmukai-
seen oikeudenkäyntiin oli rikottu oikeuden-
käynnin liiallisen keston perusteella, ulko-
asiainministeriö tiedottaa. 
EIT totesi, ettei valittajaa koskenut rikosoi-
keudenkäynti ollut tapahtunut Euroopan ih-
misoikeussopimuksen 6 artiklan edellyttä-
mässä kohtuullisessa ajassa, sillä asian käsit-
tely oli kestänyt yhteensä lähes kahdeksan 
vuotta ja yhden kuukauden kolmessa oi-
keusasteessa. 
Esitutkinta ja syyteharkinta kestivät yhteen-
sä lähes neljä vuotta ja kymmenen kuukaut-
ta, mitä aikaa EIT piti melko pitkänä, vaikka 
kyse oli talousrikosasiasta. Asian käsittely 
käräjäoikeudessa kesti yli vuoden ja kolme 
kuukautta ja hovioikeudessa vuoden ja seit-
semän kuukautta. Korkeimman oikeuden va-
lituslupaharkinta kesti neljä kuukautta. Val-
tion on korvattava valittajalle 3 000 euroa 
korvauksena aineettomasta vahingosta. 
 
TALOUSUUTISET 
 
Sinnemäki: Kohta koittaa täystyöllisyys 
(Taloussanomat 25.1.2011) 
 
Työministeri Anni Sinnemäki (vihr.) lupaa 
Suomeen jo täystyöllisyyttä. Ministeri sanoo 
Ylen Aamu-TV:n haastattelussa uskovansa, 
että nuorisotyöttömyys hellittää nopeasti. 
Valtava pitkäaikaistyöttömienkin joukko pää-
see hommiin vielä vuosikymmenen lopulla. 
Työministeri Anni Sinnemäki (vihr.) on esit-
tänyt tämän vaalikauden optimistisimmat ar-
vionsa Suomen työttömyystilanteesta. 
Yleisradion aamutelevisiossa puhunut Sinne-
mäki sanoo, että yleinen työllisten määrän 
vähentyminen alkaa vähitellen parantaa pit-
käaikaistyöttömien mahdollisuuksia. 
Työnantajatkin alkavat nykyistä hanakammin 
palkata pitkään työttöminä olleita, jos muuta 
työväkeä ei ole saatavana. Muutos tapahtuu 
Sinnemäen mukaan 2010-luvun lopulla, jon-
ka jälkeen ollaankin jo täystyöllisyyden unel-
matilanteessa. 
Nuorisotyöttömyys helpottaisi ministerin ar-
vioiden mukaan jo lähitulevaisuudessa, kos-
ka uusia työpaikkoja on syntymässä koko 
ajan lisää. 
Vielä joulukuussa 2010 Suomessa oli Tilasto-
keskuksen mukaan yli 200000 työtöntä. 
1980-luvun jälkeen ministerit eivät ole yleen-
sä lupailleet täystyöllisyyttä. Viimeksi tekno-
nousukauden aikoihin vuonna 2003 työmi-

nisteriön tutkimusryhmä arveli, että teorias-
sa täystyöllisyys olisi mahdollista saavuttaa 
Suomessa jo vuoden 2010 tienoilla. 
 
EKP kaksinkertaistaa pääomansa 10,8 miljar-
diin (Taloussanomat 16.12.2010) 
 
Euroopan keskuspankki (EKP) korottaa pää-
omansa 10,76 miljardiin euroon nykyisestä 
5,76 miljardista eurosta joulukuun 29. päivä 
alkaen. 
– Pääoman korottaminen katsottiin sopivaksi 
valuuttakurssien lisääntyneen vaihtelun, kor-
kojen ja kullan hinnan sekä kasvaneiden 
luottoriskien perusteella, keskuspankki sa-
noo tiedotteessaan. 
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EKP 
perustamisensa jälkeen korottaa pääomaan-
sa. 
Korotusta perustellaan myös tarpeella pitää 
hallussa sopivaa peruspääomaa rahoitusjär-
jestelmän merkittävästi kasvettua. 
 
Suomalaislapsia nyt köyhyysrajan alapuolella 
yhtä paljon kuin 70-luvulla 
(Helsingin Sanomat 15.12.2010) 
 
Suomalaisten terveys on kohentunut ja elä-
mänlaatu korkea, ilmenee Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta Suoma-
laisten hyvinvointi 2010 –raportista. Samalla 
kuitenkin köyhyys on kasvanut ja toimeentu-
lo-ongelmat ovat yleisiä perus- ja vähim-
mäisturvan varassa elävillä. 
Lapsia elää nyt suhteellisen köyhyysrajan 
alapuolella saman verran kuin 1970-luvun 
alkupuolella. Toimeentulo-ongelmat ovat 
yleistyneet alle kouluikäisten lasten perheis-
sä 2000-luvulla. 
Toimeentulotukea saavista yli kolmannes ra-
portoi toimeentulo-ongelmista. Heidän osuu-
tensa on kasvanut 2000-luvulla. 
Pelkän perusturvan varassa olevista työttö-
mistä yli 80 prosenttia elää alle suhteellisen 
köyhyysrajan. 
Yksinasuvista 65 vuotta täyttäneistä kansan-
eläkeläisistä köyhyysrajan alla elää noin puo-
let. 
Raportissa esitellään ensi kertaa Suomessa 
väestön tasolla kansainvälisesti testatulla 
WHO:n elämänlaadun mittarilla saatuja tu-
loksia. Vaikka suomalaisten elämänlaatu on 
yleisesti ottaen korkea aina myöhäiseen 
ikään saakka, elämänlaatu on terveyden ja 
toimintakyvyn tapaan sosiaalisesti valikoitu-
nutta. 
Merkittävimmät elämänlaatua heikentävät 
tekijät ovat työttömyys, työkyvyttömyyseläk-
keellä olo, toimeentulotuen asiakkuus ja 
alhainen koulutus. Heikoimman elämänlaa-
dun riskiryhmiin kuuluvat 18–25-vuotiaat 
työttömät, heikosti koulutetut nuoret sekä 
80 vuotta täyttäneet vanhukset. Näihin ryh-
miin kuuluu 29 prosenttia väestöstä. 
Asuinympäristön väliset erot toimeentulossa 
olivat vähäisiä. Haja-asutusalueella asuvat 
kokivat terveytensä muita huonommaksi. 
Kaupungeissa stressi on lisääntynyt. 
Selkein muutos vuoden 2008 raporttiin oli, 
että haja-asutusalueilla asuvien hyvinvointi 
oli parantunut verrattuna keskustassa asu-
viin. Alueelliset erot koetussa hyvinvoinnissa 
ovat pienempiä kuin perinteisten taloudellis-
ten indikaattoreiden antama kuva kertoo. 
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Erot koetussa hyvinvoinnissa eivät myöskään 
näytä kasvaneen 2000-luvulla, mikä poik-
keaa taloudellisten tilastojen tuloksista. 
Suomalaiset ovat melko tyytyväisiä sekä so-
siaali- että terveydenhuoltojärjestelmän toi-
mintaan ja laatuun. Väestöstä noin puolet 
pitää sosiaaliturvan nykytasoa sopivana, 
vaikka sitä liian matalana pitävien osuus on 
kasvanut. 
Suomalaiset kannattavat hyvinvointipalvelui-
den kustantamista verovaroin ja että julki-
nen sektori vastaa niiden tuottamisesta. Jul-
kisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta 
palvelujen tuottamisessa pidettiin tärkeänä. 
Suomalaisten hyvinvointi 2010 –kirjassa tar-
kastellaan ensi kertaa suomalaisten hyvin-
vointia kokonaisuutena, joka muodostuu ter-
veyden, materiaalisen hyvinvoinnin ja koe-
tun elämänlaadun vuorovaikutuksesta. 
Tulokset pohjautuvat kolmatta kertaa toteu-
tettuun THL:n valtakunnalliseen HYPA –ky-
selytutkimukseen, jossa kartoitettiin hyvin-
vointipalvelujen käyttöä ja koettua hyvin-
vointia. 
 
Windows Phonesta tulee Nokian älypuhelin-
alusta (Ilta-sanomat 11.2.2011) 
 
Nokia paljasti uuden strategiansa hetki sitten 
Lontoossa. Yhtiö suunnittelee laajaa strate-
gista kumppanuutta Microsofitin kanssa. 
Microsoftin Windows Phone –käyttöjärjestel-
mästä tulee yhteistyön myötä Nokian tärkein 
alusta älypuhelimille. 
Nokian mukaan Symbian jatkaa myös toimi-
vana alustana. Nokia arvioi myyvänsä vielä 
noin 150 miljoonaa Symbian-puhelinta tule-
vina vuosina. 
Meegosta tulee avoimeen lähdekoodiin pe-
rustuva mobiili käyttöjärjestelmähanke. Mee-
go painottuu enemmän uuden sukupolven 
laitteiden, alustojen ja käyttäjäkokemusten 
markkinamahdollisuuksien tutkimiseen. 
Nokia aikoo edelleen pitää kiinni suunnitel-
massaan tuoda markkinoille Meego-päätelai-
te myöhemmin tänä vuonna. 
Yhteistyössä Microsoftin Bing hakupalvelu 
tulee osaksi Nokian tuotteita, samoin mai-
noksiin tarkoitettu Microsoftin AdCenter. No-
kian tuotteet tulevat tarjolle Microsoftin 
markkinapaikalle. 
Nokian kartat pääsevät Microsoftin tuottei-
siin.  
– Ottamalla Windows Phonen ensisijaiseksi 
älypuhelinalustakseen Nokia auttaisi alustan 
tulevaisuutta hyödyntämällä kykyään opti-
moida matkapuhelinlaitteistoja, räätälöidä 
ohjelmistoja ja tukea eri kielivaihtoehtoja se-
kä mittakaavaetuaan, Nokia sanoo tiedot-
teessa. 
 
Elop: Nokian pääkonttori pysyy Suomessa 
(Digitoday 11.2.2011) 
 
Nokian pääkonttori pysyy Suomessa, sanoo 
toimitusjohtaja Stephen Elop. Johtajistoon 
on hänen mukaansa luvassa vielä yksi muu-
tos aamulla kerrotun lisäksi. Suomalaisjohta-
jalle etsitään seuraajaa. 
Nokian pääjohtaja Stephen Elop lupaa Noki-
an pääkonttorin pysyvän Suomessa. Elop 
kertoi asiasta uutistoimisto Bloombergin 
haastattelussa. 

Elopin mukaan myös johtajistoon on tulossa 
vielä muutoksia aamulla kerrottujen lisäksi. 
Yksi suomalaisjohtaja saa lähteä. 
Yhdysvaltain myynnistä vastaavalle Tero 
Ojanperälle etsitään hänen mukaansa seu-
raajaa. 
Elopin mukaan uusi strategia tarkoittaa 
myös merkittäviä vähennyksiä henkilöstöön. 
Elop vahvisti myös haastattelussa, että ko-
hua herättänyt öljylautta-vertausta käyttävä 
puhe oli hänen itsensä kirjoittama. 
 
Conversen tennareihin Marimekon kuosit 
(Kauppalehti 17.12.2010) 
 
Maailman tunnetuimpiin tossumerkkeihin 
kuuluva Converse ottaa käyttöön Marimekon 
kuoseja. 
Conversen kevään 2011 naistenmalliston 
tossuissa on tarjolla kolme Marimekon kuo-
sia: Annikan Rimalan Tarha ja Pikkusuomu 
sekä Maija ja Kristina Isolan yhdessä suun-
nittelema Kirppu. 
Kengät tulevat myyntiin maailmanlaajuisesti 
valikoituihin Conversen ja Marimekon myy-
mälöihin sekä erikoisliikkeisiin helmikuussa 
2011. 
Amerikkalainen Converse on yli satavuotias 
yritys ja yksi maailman tunnetuimmista 
miesten ja naisten kenkiä ja vaatteita val-
mistavista lifestyle-yrityksistä. 
Marimekon taiteellinen johtaja Minna Ke-
mell-Kutvonen sanoo, että Conversea ja Ma-
rimekkoa yhdistää omaleimainen muotokieli 
ja pitkät perinteet. 
- Kumpikin on aina kulkenut omaa tietään, 
ja yhteistä on myös iloinen ja mutkaton elä-
mänasenne. Toivomme, että tämä positiivi-
suus välittyy kaikille Marimekko-kuvioisten 
Converse-tennareiden ystäville, hän sanoo. 
 
Bloomberg haastaa EKP:n oikeuteen 
(Taloussanomat 22.12.2010) 
 
Uutistoimisto Bloombergin emoyhtiö Bloom-
berg Finance LP vaatii EKP:tä julkistamaan 
asiakirjat, joiden se katsoo paljastavan Krei-
kan peitelleen valtiontaloutensa alijäämiä 
arvopaperijohdannaisilla. 
Bloomberg vaatii haastehakemuksessaan, 
että Luxemburgissa sijaitseva Euroopan 
unionin tuomioistuin määrää EKP:n pyörtä-
mään päätöksensä. EKP on päättänyt olla 
julkaisematta kahta pankin johtokunnalle 
laadittua asiakirjaa. 
Uutistoimisto Bloombergin haltuunsa saa-
man kansilehden mukaan asiakirjoista pal-
jastuu, miten Kreikka käytti swap-johdannai-
sia peitelläkseen lainaamistaan. 
Euroopan unioni ja kansainvälinen valuutta-
rahasto IMF laativat Kreikalle noin 110 mil-
jardin euron suuruisen tukipaketin keväällä. 
Bloombergin mukaan EKP:n tulisi julkistaa 
asiakirjat, jotta hallitukset eivät voisi käyttää 
swap-johdannaisia samaan tapaan vastai-
suudessa. Uutistoimiston mukaan julkistami-
nen paljastaisi myös, miten EU reagoi tietoi-
hin. 
EKP:n edustaja ei kommentoinut haasteha-
kemusta Bloombergille. 
Kreikan hallitus ei alun perin paljastanut 
swap-johdannaisia, jotka auttoivat maata 
pysymään euroalueen säännöissä määritel-
lyissä alijäämä- ja velkarajoissa. 

Euroopan unionin tilastoviranomainen Euro-
stat arvioi viime kuussa, että Kreikan swap-
johdannaiset kasvattivat maan velkaa 5,3 
miljardilla eurolla. 
Eurostatin mukaan Kreikka osallistui useisiin 
yksityisiin swap-sopimuksiin vuosina 2001–
2007. 
Uutistoimisto Bloombergin haltuunsa saa-
man kansilehden mukaan EKP tuli tietoiseksi 
Kreikan mittavista swap-operaatioista huhti-
kuussa 2009 – seitsemän kuukautta ennen 
Kreikan kriisin puhkeamista. 
– On täysin epäselvää, tekikö EKP minkään-
laisia jatkoselvityksiä asian tiimoilta, haaste-
hakemuksessa sanotaan. 
 
Suomalainen tekee töitä 300 tuntia pidem-
pään (Taloussanomat 28.12.2010) 
 
Suomi on tuoreen selvityksen mukaan Eu-
roopan kärkimaita työtuntien määrässä. Työ-
aikaa säätelevillä EU-direktiiveillä ei juuri ole 
ollut vaikutusta kehitykseen. 
Suomalaiset työskentelevät vuodessa jopa 
300 tuntia monia muita eurooppalaisia pi-
dempään, tuore selvitys kertoo. Suomessa 
tehtiin vuonna 2008 keskimäärin 1 728 tun-
tia vuodessa töitä, kun Hollannissa työntun-
teja kertyi vain 1 389. 
Ero, 339 tuntia, on huima työpäiviksi muu-
tettuna: tilaston mukaan hollantilaiset teke-
vät vuodessa yli 45 päivää vähemmän töitä 
kuin suomalaiset.  
Hollantilaisen tutkimuslaitoksen ja teollisuus-
maiden järjestön OECD:n tilastoihin perustu-
va tilasto on osa konsulttiyhtiö Deloitten Eu-
roopan unionin komissiolle tekemää selvitys-
tä eurooppalaisten työajoista. 
Selvityksen mukaan maiden järjestys työai-
katilastossa ei ole juuri EU-jäsenyyksien 
myötä muuttunut: Kreikassa tehdään edel-
leen eniten töitä Euroopassa, kun taas Rans-
ka, Saksa ja Hollanti ovat pysyneet listan 
alapäässä. Myöskään EU-säädökset työpäi-
vän pituudesta eivät ole juuri vaikuttaneet 
maiden sijoitukseen vaan erot ovat pysyneet 
samoina. 
Tulos ei yllätä suomalaista työelämäasian-
tuntijaa. 
– Usein kuultu väite, että Suomessa tehtäi-
siin lyhyttä työaikaa, ei pidä paikkansa, kes-
kusjärjestö STTK:n kansainvälisten asioiden 
päällikkö Juri Aaltonen sanoo. 
– Jos lasketaan todellista tehtyä työaikaa, 
Suomessa ei missään nimessä tehdä lyhyttä 
työpäivää. 
Vaikka Suomi onkin pysynyt tilastojen kär-
jessä, tehtyjen työtuntien määrä on pudon-
nut vuoden 1960 tasosta 254 tuntia, tai yli 
33 työpäivää. EU-raportin mukaan tulotasol-
taan kehittyneissä maissa työntekijät ovatkin 
viime vuosikymmeninä halunneet ennemmin 
vähentää työaikaansa kuin tehdä korkeam-
malla palkalla lisää töitä. 
Konsulttiyhtiö Deloitte selittää työaikojen 
muutosta taloudellisilla tekijöillä. Kun palkka 
nousee, työntekijälle syntyy halu vähentää 
työtuntejaan, koska nyt vähemmillä tunneilla 
saa saman määrän palkkaa. Toisaalta myös 
houkutus tehdä töitä nousee, koska tehdystä 
lisätunnista saa aiempaa suuremman kor-
vauksen. 
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Deloitten mukaan työtuntien vähentäminen 
nostaisi selvästi myös tuottavuutta. Tähän 
yhtyy myös STTK:n Juri Aaltonen. 
– Ei tarvitse hirveä fakiiri olla huomatakseen, 
että työteho on eri luokkaa, jos tekee 10–
12-tuntisen työpäivän kuin 4–6-tuntisen. Se 
toki riippuu aina työtehtävistä, Aaltonen sa-
noo. 
Deloitten laskelmien mukaan erityistä paran-
nusta kaivattaisiin Suomen hotelli- ja ravin-
tola-alalle. Yhden prosentin vähennys vuosit-
taisessa työajassa nostaisi tuottavuutta 2,57 
prosenttia, konsulttiyhtiö laskee. Kahdella 
ylimääräisellä vapaapäivällä tuottavuus nou-
sisi yli kaksi prosenttia. 
Deloitten raportti liittyy EU:ta vuosia repi-
neeseen kiistaan työajoista. 
Komissio on halunnut EU:n hyväksyvän uu-
den työaikoja säätelevän direktiivin, mutta 
jäsenvaltioiden neuvosto ja parlamentti eivät 
viime vuonna päässeet ehdoista sopuun, jo-
ten lakialoite raukesi. Kiistaa oli mm. kuljet-
tajayrittäjien työajoista sekä maksimiviikko-
tuntien määrästä, joka nyt on säädetty 48 
tuntiin. 
Nyt komissio yrittää uutta tulemista. Se ha-
luaisi väljän lain, joka mahdollistaisi lähes 
kaikki olemassa olevat järjestelyt. STTK:n 
Juri Aaltonen pitää temppua vastuunpakoilu-
na: Komissio pyrkii välttelemään vastuutaan 
direktiivin valvonnassa. 
– Komission pitäisi valvoa, että kaikki direk-
tiivit pannaan käytäntöön. Se kuitenkin tie-
tää, että valtaosa jäsenmaista ei noudata 
työaikadirektiiviä. Siksi se yrittää tehdä uu-
den lain, joka kattaisi olemassa olevat järjes-
telyt eikä sen tarvitsisi valvoa tiukkoja sään-
nöksiään, Aaltonen sanoo. 
– Jos katsotaan vaikka veroasioita, siellä ko-
missio on heti valmis haastamaan jäsen-
maan oikeuteen. Komissio ei kuitenkaan ha-
lua haastaa jäsenvaltioita noudattamaan 
työaikadirektiivin työsuojelua. 
Komission odotetaan lähiviikkoina julkistavan 
uuden kuulemisprosessin työaikadirektiivis-
sä. Parlamentti ja neuvosto pääsevätkin en-
nen pitkää taittamaan peistä samoista työai-
ka-asioista kuin edellisen lakiehdotuksenkin 
aikana. Varsinaista käsittelyä ei kuitenkaan 
odoteta kuin vasta Puolan puheenjohtaja-
kaudella loppuvuodesta 2011. 
 
Suomalainen ajaa yhä vanhemmalla autolla 
(Taloussanomat 3.2.2011) 
 
Suomen henkilöautokannan keski-ikä nousi 
viime vuonna 11,9 vuoteen. 
Romutusikään suomalaisauto tulee keski-
määrin 20,3 vuodessa. 
Vuonna 2009 henkilöautokannan keski-ikä 
oli 11,5 vuotta ja romutusikä 19,3 vuotta, jo-
ten molemmissa luvuissa on nousua. 
Vaikka henkilöautojen myyntimäärä on kas-
vussa, kasvu ei riitä tänä vuonna kääntä-
mään autokannan keski-ikää laskusuuntaan, 
kertoo Autoalan tiedotuskeskus. 
Tammikuun aikana rekisteröitiin 13 784 uut-
ta henkilöautoa, mikä on hieman yli 11 pro-
senttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vii-
me vuonna. Autoalan ennusteryhmän myyn-
tiarvio on, että tänä vuonna myydään 122 
00 uutta henkilöautoa.  
 
 

Greenpeace suitsuttaa Nokian lippulaivaa 
(Kauppalehti 7.1.2011) 
 
Ympäristöjärjestö Greenpeace on vertaillut 
maailmanlaajuisesti elektroniikkaa. Älypuhe-
limissa Nokian N8-00 nousi kakkoseksi. Mat-
kapuhelinsarjassa menestys ei ollut häävi. 
Älypuhelimissa voittaja oli SonyEricsonin As-
pen ja kolmas Samsung GT-S8500 ja neljäs 
HP Palm Pixi Plus. Viimeiset sijat menivät 
Blackberry Pearl 3G – 9100/9105 -mallille ja 
Dell Aerolle. 
Vielä edellisenä vuonna Nokia oli älykatego-
rian ykkönen. 
Vertailuun kutsuttiin 21 elektroniikkavalmis-
tajaa, joista 18 otti haasteen vastaan. 
Vertailussa oli viisi pöytätietokonetta, 11 
kannettavaa, viisi minikannettavaa, seitse-
män näyttöä, viisi tavallista matkapuhelinta, 
kuusi älypuhelinta ja viisitelevisiota. 
Matkapuhelinsarjassa Nokia X3-02:lla jäi nel-
jänneksi viiden matkapuhelimen vertailussa. 
Tulosta Greenpeace luonnehtii yllättäväksi. 
Parhaaksi tässä sarjassa ylsi Samsung GT-
S7550. 
Nokian kummatkin vertailussa olleet puheli-
met saivat pisteitä siitä, ettei niissä ole 
pvc:tä, bromattuja palonestäjiä, ftalaatteja 
eikä berylliumia. 
Yllättävää oli, että X3-02:ta pudotti muun 
muassa kilpailijoita heikompi energiatehok-
kuus, sillä N8-00 oli toisaalta energiatehok-
kuudeltaan älypuhelimien sarjan paras. 
Elektroniikkateollisuuson edennyt Greenpea-
cen mukaan hyvin vaarallisimpien ympäristö-
myrkkyjenpoistamisessa. Samoin laitteiden 
energiankulutuksen pienentämisessä on ta-
pahtunut edistystä. 
Suuriongelma on edelleen laitteiden elinkaa-
ren hallinta. Lopputuloksena on, että suuri 
määrä elektroniikkaa päätyy elektroniikkaro-
muksi kehittyviin maihin. 
 
Kreikan parlamentti hyväksyi säästöbudjetin 
(Taloussanomat 23.12.2010) 
 
Kreikan parlamentti on hyväksynyt hallituk-
sen ensi vuoden budjetin, jonka tarkoitus on 
leikata budjettivaje puoleen viime vuoden 
tasosta. Tämä tarkoittaa rajuja säästöjä. 
Vielä keskiviikkona tuhannet ihmiset osoitti-
vat kadulla mieltään menonkiristyksiä vas-
taan.  
Budjettiin sisältyy veronkorotuksia ja palkan-
alennuksia julkiselle sektorille. Budjettivaje 
aiotaan leikata 7,4 prosenttiin bruttokansan-
tuotteesta tämän vuoden ennakoidusta 9,4 
prosentista. Kaikkiaan menoja karsitaan ja 
verotuloja lisätään 14 miljardin euron arvos-
ta. 
– En kehota teitä äänestämään tämän puo-
lesta, koska se veisi pelastukseen vaan kos-
ka se merkitsee tarkkaa etenemistä suunni-
telmassa, johon olemme sitoutuneet, jolloin 
voimme kunnioittaa Kreikan kansalaisten tä-
nä vuonna tekemiä uhrauksia, sanoi valtio-
varainministeri George Papaconstantinou 
parlamentille. 
Kreikka joutui keväällä turvautumaan ensim-
mäisenä euromaana ulkopuoliseen tukeen 
velanhoitokustannusten noustua sietämättö-
mälle tasolle. Kreikan julkinen velka suhtees-
sa kansantuotteeseen oli viime vuonna 127 
prosenttia eli EU-maiden suurin. 

Euroopan unioni ja Kansainvälinen valuutta-
rahasto IMF laativat toukokuussa Kreikalle 
noin 110 miljardin euron suuruisen tukipake-
tin. Sen ehtoihin kuuluu tiukka taloudenpito. 
 
Matkailupomo tilittää: Vallanpitäjät aiheutta-
vat kärsimyksiä kreikkalaisille! 
(Ilta-Sanomat 26.1.2011) 
 
Evangelos Patouchasin mielestä Kreikan olisi 
pitänyt olla mukana Helsingin matkamessuil-
la, vaikka kukoistavaa matkailumainetta ei 
helposti hävitetäkään. 
Kreikkalaisena minulla on oikeus olla vihai-
nen, Evangelos Patouchas sanoo jäätävän 
rauhallisesti. 
Evangelos Patouchasilla nimittäin on varaa 
sanoa, jos kenellä. Hän tuntee kotimaansa 
Kreikan, Kreikan matkailun, suomalaiset, jo-
pa ravintolabisneksen. Koulutukseltaan hän 
on valtiotieteilijä, niitä Platonin perillisiä. 
Patouchas veti Kreikan valtion matkailutoi-
mistoa Suomessa vuodesta 1985, väliin jäi 
viiden vuoden tauko matkatoimiston palve-
luksessa. Nyt hänellä on oma ravintola El 
Greco Helsingin Töölössä. 
Hän on vapaa sanomaan. Vapaa valtion pal-
veluksesta. 
 - Olen vihainen siitä, mitä 30 vuotta yhtä 
mittaa Kreikkaa hallinneet vallanpitäjät ovat 
saaneet aikaan; mitä kärsimyksiä he ovat ta-
vallisille kreikkalaisille aiheuttaneet. Nyt nä-
mä samat ihmiset ovat pelastamassa maata. 
Tämä on historian karikatyyriä, täydellistä 
suomea puhuva Patouchas sanoo. 
Hän tarkoittaa sitä, että maa tärväsi rahansa 
– ihmisten rahat – kiltayhteiskunnan ylläpi-
toon. Sen, jossa 20 vuotta yksityistä työnan-
tajaa palvellut henkilö saattoi päästä neli-
kymppisenä eläkkeelle. EU riensi apuun – ja 
”pelastus” tulee siis vanhan vallan populisti-
sin voimin. 
Mies hymähtää. 
- Olen hyvin vihainen myös viime kesän ta-
pahtumista. 
Mielenosoituksissa olivat ne, jotka puolusti-
vat näitä etujaan. Patouchas on kiukkuinen 
siitäkin, että Kreikka jäi yllättäen pois Poh-
joismaiden suurimmasta messutapahtumas-
ta Matka 2011:sta. 
Maan oli tarkoitus tehdä come back vuoden 
poissaolon jälkeen. Vaan ei – ulkoministeriön 
ylväät nenät nousivat pystyyn Makedonian 
takia, ja Kreikka jäi viime tipassa tulematta 
messuille. 
- Kreikalla ei ole varaa leikkiä, vaikka en us-
kokaan, että se näillä tempauksillaan pystyy 
tuhoamaan matkailubisnestään. 
Matkailu on nimittäin se, millä Kreikka elää. 
Poliitikot eivät voi viedä pois saaristoa, Väli-
merta, hyvää ruokaa, ihmisten luonnetta. Ja 
me suomalaiset rakastamme Kreikkaa. 
- Olen kotoisin Spartan alueelta, siksi viihdyn 
Suomessa, Patouchas virnistää. 
Mikä on tämä Makedonian juttu? Valtiotietei-
lijä voisi pitää tilanteesta tunnin esitelmän. 
Patouchas ei sellaiseen lähde. Liian moni-
mutkainen juttu. 
- Kreikan olisi pitänyt olla Helsingissä. Mat-
kailumiehenä tiedän, että tällä on mahdolli-
suus kostautua. Suomi on tunnustanut Ma-
kedonian, mutta Kreikan hallitus vaati, että 
maa osallistuu messuille YK-nimellä Former 
Republic of Yugoslavia, Makedonia. 
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Se on meille tuttu euroviisuista. Patouchas 
korostaa, että kukin maa tulee messuille 
kunnioittamaan isäntää läsnäolollaan. Mes-
sut on paikka, minne ihmiset tulevat hake-
maan tietoa. Suomalaiset ovat asiakkaita. 
Kreikan historia yltää hirmuisen pitkälle en-
nen ajanlaskun alkua. 
Patouchas luettelee täsmällisesti nykyhistori-
an kipupisteet vuodesta 1821, jolloin vapau-
tussota ottomaanien kanssa alkoi. 
Tämänhetkiset rajat muodostuivat Pariisin 
rauhassa 1947. Silloin Kreikka sai mm. Kosin 
ja Rodoksen, Turkin rannikon turistisaaret, 
jotka Italia oli vuokrannut Turkilta. 
Raja Turkin kanssa oli vedetty 1922: seu-
rauksena oli väestönsiirto ja puolentoista 
miljoonan siirtolaisen massa, josta Suomella 
on rauhanteon jälkeen noin viidenneksen ko-
kemus. 
Ja oli vielä katkera sotilasvallankaappaus 
noin 40 vuotta sitten. 
 Matkailumies on leppymätön Georgios And-
reas Papandreun johtamalle sos.dem. –halli-
tukselle niin kuin edellisillekin hallituksille.  
Patouchas kutsuu niitä poliittiseksi eliitiksi, 
joka on ollut kyvytön tekemään välttämättö-
miä uudistuksia, ja jonka hallinnon myötä 
osalta kansaa katosi moraali, etiikka ja ar-
vot. 
- Suomi selvisi 1900-luvun alun lamasta, 
koska täällä oli kykyä kehittää uutta, Nokiat 
ja muut. Kreikassa on yksi vahva teollisuu-
denala. Se on kauppamerenkulku, joka hal-
litsee 16 prosenttia maailman meristä. Mutta 
se ei tuo koko rahamäärää Kreikkaan. 
Kreikka on vuoristoinen, kivinen maa, jonka 
pitäisi elää maataloudestakin. Melko monta 
litraa oliiviöljyä pitäisi myydä, Patouchas pu-
distaa päätään. 
Mutta hän uskoo kreikkalaiseen ihmiseen, 
yrittäjään, joka tekee työtä elämänsä lop-
puun. 
 - Viisi vuotta, ja sitten olemme kuivilla. Näin 
otaksun. 
 
KOULUTUS ja KULTTUURI  
 
Kaikki tiet vievät Turkuun 
(Good News! from Finland, 3.2.2011) 
 
Suomen entinen pääkaupunki Turku on tänä 
vuonna koko Euroopan kulttuuripääkaupun-
ki. 
– Vuosi on 50 miljoonan euron panostuksella 
suurin satsaus suomalaiseen kulttuuriin vuo-
sikymmeniin, kulttuuripääkaupunkisäätiön 
toimitusjohtaja Cay Sevón sanoo. 
Sevónin mukaan kulttuuripääkaupunkivuosi 
on monella tasolla merkittävä niin Turulle 
kuin Suomelle. 
– Vuosi tuo kaupungille tunnettuutta, turis-
teja ja kassavirtaa. Turkulaisille vuosi tarjoaa 
ylpeydentunnetta ja rakkautta kotikaupunkia 
kohtaan. Samalla se herättää katsomaan 
kaupunkia uusin silmin. 
Kulttuuripääkaupunkivuosi nostaa esiin koko 
Suomen taiteen kirjon. Turku 2011 –ohjel-
massa on 155 hanketta ja 5000 tapahtumaa, 
jotka toteutetaan 15 000 ihmisen voimin. 
– Uskomme, että Turku tulee vuoden aikana 
tutummaksi maailmalle. Kaupunkiin tulee 
taiteilijoita eri puolilta maailmaa, joten sy-
vimmillään vuosi voi lisätä ymmärrystä koko 
eurooppalaisesta identiteetistä. 

Kulttuuripääkaupungin avajaisia vietettiin 
Turussa tammikuun puolivälissä. 
– Avajaiset onnistuivat yli odotusten. Odo-
timme paikalle 30 000 ihmistä, mutta Aura-
jokivarteen, 17 asteen pakkaseen, kerääntyi-
kin 60 000 katsojaa, Sevón kertoo. 
– Saimme avajaisten kautta suurta medianä-
kyvyyttä ympäri maailman. Katsojien kom-
mentit olivat haltioituneita. Englantilaisen 
Walk the Plankin yhdessä 2000 turkulaisen 
kanssa tuottama ulkoilmaesitys Tällä puolen, 
tuolla puolen oli suurin Suomessa koskaan 
nähty ulkoilmaesitys. 
Sevón näkee kulttuurivuoden investointina 
kaupungin tulevaisuuteen. 
– Parhaimmillaan vuosi tuo Turkuun 200 mil-
joonan euron tuotantovaikutukset, jotka nä-
kyvät esimerkiksi lisääntyneinä verotuloina, 
jotka taas hyödyntävät mm. päiväkoteja ja 
vanhainkoteja. 
Turun kulttuuripääkaupunki on suomalaisen 
osaamisen ja hyvinvointiyhteiskunnan näyte-
ikkuna maailmalle. Vuosi 2011 kääntää kat-
seet myös Itämeren alueelle, sillä vuoden 
toinen kulttuuripääkaupunki on Tallinna. Yh-
teistyötä tehdään tiivisti monen hankkeen 
ympärillä. 
Kulttuurikaupungin rooli istuu Turkuun hy-
vin, sillä kaupunki tunnetaan jo historiansa 
perusteella etenkin kulttuuristaan. Arvioiden 
mukaan 1200-luvun lopulla syntynyt Turku 
on Suomen vanhin kaupunki. Turku oli myös 
maan ensimmäinen pääkaupunki 1800-luvun 
alussa, jolloin Suomi siirtyi Ruotsin vallan al-
ta Venäjän valtakunnan autonomiseksi osak-
si. 
Tänä päivänä Turkua pidetään Suomen port-
tina länteen. Kaupunki on merkittävä kaupal-
linen satamakaupunki, josta on muun muas-
sa vilkasta matkustajalauttaliikennettä Maa-
rianhaminaan sekä Tukholmaan. Turku on 
myös Suomen virallinen joulukaupunki. 
 
Grammy-voittaja Kaija Saariaho: Palkinto yl-
lätti (Iltalehti 15.2.2011) 
 

 
Säveltäjä Kaija Saariaho ei pitänyt Grammy-
voittoa todennäköisenä kovassa sarjassa. 
Kaija Saariaholle myönnettiin sunnuntaina 
arvostettu Grammy-palkinto vuoden par-
haasta oopperalevytyksestä. Palkinto tuli sä-
veltäjälle iloisena yllätyksenä. 

- Olin jo unohtanut koko ehdokkuuden. En 
muutenkaan pitänyt voittoa todennäköisenä, 
koska ehdokkaina olivat esimerkiksi (Valeri) 
Gergijev ja Mariinski-teatteri samoin kuin 
(Antonio) Pappano Covent Gardenin orkeste-
rin kanssa, hän kertoo Iltalehdelle. 
Saariaho ei itse ollut paikan päällä Los Ange-
lesissa vastaanottamassa palkintoa. Hän 
kuuli voitostaan varhain maanantaiaamuna. 
Palkittu ooppera Kaukainen rakkaus (L'Amoir 
de loin) kuuluu Saariahon menestyneimpiin 
teoksiin. Kriitikoiden ylistämää oopperaa on 
esitetty eri puolilla maailmaa. Vuonna 2003 
Kaukainen rakkaus toi Saariaholle Grawe-
meyer-sävellyspalkinnon. 
Oopperaa säveltäessään Saariaho ei osannut 
kuvitellakaan sen menestystä. 
- Ei työn keskellä ole juuri aikaa eikä halua 
ajatella muuta kuin itse sävellystyötä ja sen 
monia ongelmia, hän toteaa. 
Parhaillaan säveltäjällä on työn alla Émilie-
oopperasta tehtävä laulusarja. 
Grammy-palkitussa levytyksessä Kaukainen 
rakkaus -oopperan esittää Berliinin sinfonia-
orkesteri kapellimestarinaan Kent Nagano. 
 
Musiikkia maailmalle 
(Good News! from Finland 17.2.2011) 
 
Suomalainen musiikkivienti vetää ennätyk-
sellisen hyvin. Maailmalla riittää kysyntää 
niin suomalaisille artisteille, bändeille kuin 
teosten tekijöille. Alalle syntyy jatkuvasti 
uutta liiketoimintaa ja tulevaisuuskin näyttää 
valoisalta. 
– Musiikkiviennin markkina-arvo on ollut 
kasvussa koko 2000-luvun ajan. Levyjen li-
sensointi on kasvanut jopa 30–40 prosenttia 
vuodessa. On syntynyt myös uutta liiketoi-
mintaa, kuten välittäjäportaan yrityksiä ja di-
gitaalista jakelutoimintaa, suomalaisen mu-
siikkiteollisuuden vientiä edistävän Music 
Export Finlandin toiminnanjohtaja Paulina 
Ahokas sanoo. 
Ahokkaan mukaan musiikkiviennin kirjo ei 
ole koskaan ollut yhtä laaja kuin tänä päivä-
nä. 
– Meiltä löytyy menestyjiä ja tähtiä lähes jo-
ka musiikkisektorilta raskaasta rokista ja me-
tallista kansanmusiikkiin ja jazziin. Esimer-
kiksi bändeistä vetovoimaisia tähtiä ovat 
mm. HIM, Apocalyptica, Nightwish, Children 
of Bodom, The Rasmus, Sunrise Avenue, 
The Five Corners´Quintet ja Villa Nah. 
Musiikkivienti koostuu hyödykkeiden ja pal-
veluiden myynnistä sekä tekijänoikeuskor-
vauksien tuloutumisesta. Voimakkaimmin 
kehittyvä musiikkiviennin sektori on palvelu-
liiketoiminta, jossa keikkamyynti- ja muu 
konserttitoiminta sekä erilaiset musiikkiin liit-
tyvät palvelut kasvavat nyt vahvasti. 
– Erityisen ilahduttavaa on teosmyynnin kas-
vu. Jos meillä oli kymmenisen vuotta sitten 
yksi kansainväliseen kysyntään vastaava bii-
sinkirjoittaja, nyt heitä on parikymmentä. 
Suomalaisten tekijöiden kappaleita on nous-
sut listaykkösiksi esimerkiksi Etelä-Koreassa, 
Saksassa ja Norjassa, Ahokas kertoo. 
– Maaliskuussa on valmistumassa aiheesta 
tuore tutkimus, mutta ilman sitäkin voidaan 
sanoa, että viennin kasvu ja mahdollisuudet 
näyttävät koko ajan paremmilta. Vientiä te-
keviä ja siihen yhä enemmän investoivia yri-
tyksiä on kasvavassa määrin ja näillä yrityk- 

Kaija Saariaho 
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sillä on kansainvälisesti korkeatasoista osaa-
mista. 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi 
helmikuun alussa Music Export Finlandille 
vuoden 2010 kansainvälistymispalkinnon. 
Palkinto on tunnustus kansantaloutta ja elin-
keinoelämää hyödyttäneestä toiminnasta 
kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ta-
voitteena on myös edistää yritysten kykyä 
kehittää ja soveltaa uusia toimintamalleja. 
– Music Export Finland on ensimmäinen pal-
kinnon saanut organisaatio, jonka edustama 
toimiala saa tulonsa kulttuurista, myös ai-
neettomien hyödykkeiden, kuten tekijänoi-
keuksien sekä musiikkiin liittyvän osaamisen 
ja palveluiden myymisestä, Ahokas iloitsee. 
– Palkinto on tunnustus suomalaiselle musii-
kille ja musiikkiviennin edistämiseksi teke-
mällemme työlle, mutta myös tekijänoikeuk-
sille ja kaikille musiikkialalla toimiville am-
mattilaisille. 
www.musex.fi  
 
Seitsemän taiteiljaa sai Suomi-palkinnon 
(Suomi.fi 20.12.2010) 
 
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on 
palkinnut seitsemän eri taiteenalan edusta-
jaa Suomi-palkinnoilla. Vuoden 2010 palkin-
non saivat näyttelijä Hannu-Pekka Björkman, 
kirjailija Leena Krohn, graafiset suunnittelijat 
Kaisa ja Christoffer Leka, säveltäjä Magnus 
Lindberg, vaatesuunnittelija Marja Rak ja 
sarjakuvataiteilija Jussi Tuomola. 
Suomi-palkinto myönnetään tunnustuksena 
merkittävästä taiteellisesta urasta. Perustee-
na voi myös olla huomattava saavutus tai lu-
paava läpimurto. Palkinto on kulttuuriminis-
terin ja valtiovallan antama tunnustus ja sa-
malla kiitoksenosoitus taiteellisesta luomis-
työstä. Suomi-palkintoja on jaettu vuodesta 
1993. Palkinnon suuruus on 30 500 euroa. 
 
Suomalainen elokuva menestyy 
(Good News! from Finland, 10.2.2011) 
 
Suomalainen elokuva menestyy paremmin 
kuin koskaan. Vuoden 2010 aikana kotimai-
set elokuvat tekivät uusia katsojaennätyksiä 
viikosta toiseen, ja vauhti näyttää jatkuvan. 
Myös vienti kasvaa ilahduttavasti. 
Vuosi 2010 oli kotimaisen elokuva juhlaa. 
Katsojatilastojen mukaan elokuvateatteri-
käyntejä kertyi yli 7,4 miljoonaa, mikä on 
suomalaisittain paljon. Menestykseen siivitti 
muun muassa monipuolinen ja laadukas tar-
jonta. 
– Kotimaisia ensi-iltoja oli yhteensä 23, jois-
ta peräti yhdeksän dokumenttielokuvia. Tar-
jolla oli kaikille jotakin: draamaa, komediaa, 
koko perheen elokuvaa, nuorisoelokuvaa ja 
jopa genre-elokuvaa, tiedotuskoordinaattori 
Reetta Hautamäki Suomen Elokuvasäätiöstä 
kertoo. 
– Viime vuosina kasvanut elokuvan julkinen 
tuki näkyy laadussa: kuvauspäiviä on voitu 
lisätä ja jälkituotantoon panostaa enemmän. 
Elokuvateatterien digitointi on myös mahdol-
listanut elokuvien levityksen yhä laajemmin. 
Vuoden kohokohtiin Hautamäki nostaa esi-
merkiksi Rare Exports -elokuvan leviämisen 
maailmalle. Elokuva sai ensi-iltansa samaan 
aikaan Suomessa, Australiassa, Iso-Britanni-
assa ja USAssa. 

Vuoden katsotuimpien kärkeen nousseet 
suomalaiselokuvat, Napapiirin Sankarit ja 
Risto Räppääjä, peittosivat monta Holly-
wood-spektaakkelia, kuten Sinkkuelämän, 
Harry Potterin ja Avattaren. 
Kansainvälistä mainetta ja kunniaakin sateli 
ansiokkaasti. Esimerkiksi Napapiirin sankarit 
voitti sekä pääjuryn antaman Grand Prix –
palkinnon että ammattilaisten juryn pääpal-
kinnon Ranskan Alpe Huezin komediafesti-
vaalilla. Eri foorumeilla menestystä ovat niit-
täneet niin ikään muun muassa Taulukauppi-
aat, Lumikko, Kielletty Hedelmä, Postia pap-
pi Jaakobille, Hanasaari ja Miesten vuoro. 
Suomen elokuvasäätiö vastaa suomalaisen 
elokuvan kulttuuriviennistä. 
– Tavoitteena on tehdä tunnetuksi Suomea, 
suomalaista elokuvataidetta ja suomalaista 
kulttuuria sekä edistää elokuvien myyntiä ul-
komaille, Hautamäki kertoo. 
Vienti onkin viime vuosina kasvanut huimas-
ti. Festivaalilevityksen lisäksi suomalaisia 
elokuvia nähdään nykyään myös teatterilevi-
tyksessä ulkomailla. Tärkeimpiä levitysmaita 
ovat lähinaapurit Ruotsi ja Viro. 
– Muista maista voi mainita ainakin Ranskan, 
jossa erityisesti suomalaiset art house –elo-
kuvat, kuten Kaurismäkien tuotannot, ovat 
aina kiinnostaneet. 
– Ennätyksiä ei tietenkään voi jatkuvasti rik-
koa ja elokuvissakäyntien määrät aaltoilevat 
vuodesta toiseen. Luvassa on kuitenkin hy-
vin monipuolinen tarjonta, joten hyvältä 
näyttää. 
Suomen elokuvasäätiö www.ses.fi  
 
Arvostettu amerikkalaiskriitikko ylistää Rare 
Exportsia (Iltalehti 27.12.2010) 
 
- Rare Exports on erinomainen kauhueloku-
va, nappiin osunut parodia elokuvista, joissa 
kuolleet heräävät henkiin, kirjoittaa Pulitzer-
palkittu elokuvakriitikko Roger Ebert. 
Rare Exports on hieman erilainen joulutari-
na. Elokuvan on ohjannut Jalmari Helander. 
Pääosisssa loistavat Jorma ja Onni Tommila, 
Tommi Korpela ja Rauno Juvonen. 
Jenkkisivusto nosti Rare Exportsin karmivim-
pien jouluelokuvien listalle 
- Omaperäinen, uskalias, taidolla tehty elo-
kuva, joka ei missään kohtaa vihjaa olevan-
sa parodia. Sävyssään, näyttelijäntyössään, 
kuvauspaikoissaan, musiikissaan ja järkähtä-
mättömässä jännityksessä pitämisessään tä-
mä on esimerkillinen kauhuelokuva, Ebert 
suitsuttaa. 
- Ai niin, ja kaikki porot ovat kuolleita. 
Ebertin elokuvakriitiikki joulun alla ensi-iltan-
sa saaneesta suomalaiselokuvasta on jul-
kaistu Chicago Sun Times -lehden verkkosi-
vuilla. 
Ebert kertoo arviossaan myös suomalaisista 
tavoista. 
- Skandinaavit syövät poroa. Vuosia sitten, 
kun vierailin Suomessa, Norjassa ja Ruotsis-
sa pohjoismaisten elokuvainstituuttien kier-
roksella, joka aterialla tarjottiin jonkinlaista 
pororuokaa "ihastuttavana yllätyksenä". Ate-
rioiden välissä he nakertavat kuivattua po-
ronlihaa. 
Mittavien juoniselvitysten ja suitsutusten jäl-
keen Ebert antaa suomalaiselokuvalle kolme 
ja puoli tähteä. Sivuston käyttäjät ovat arvi-

oineet vinoutuneen pukkitarinan neljän täh-
den arvoiseksi. 
Roger Ebertin elokuvakritiikkejä julkaistaan 
yli 200 sanomalehdessä ympäri maailman. 
Chicago Sun Timesiin hän on kirjoittanut kri-
tiikkejä jo vuodesta 1967. Hänen työnsä on 
huomioitu arvostetulla Pulitzer-palkinnolla. 
 
Paradise Oskar voitti Suomen viisufinaalin 
(Helsingin Sanomat 12.2.2011) 
 
Paradise Oskar kappaleellaan Da Da Dam on 
voittanut Turussa lauletun Suomen eurovii-
sufinaalin. 
Voiton myötä Paradise Oskar lähtee touko-
kuussa edustamaan Suomea Eurovision lau-
lukilpailuun Saksan Düsseldorfiin. 
Paradise Oskar on naamio, jonka takana pii-
leskelee 19-vuotias laulaja ja lauluntekijä 
Axel Ehnström. 
Toiseksi kotimaisessa finaalissa sijoittui Saa-
ra Aalto laulullaan Blessed with Love. Kol-
mas oli Father McKenzie -yhtye kappaleel-
laan Good Enough. 
Düsseldorfissa osallistujamaat on jaettu kah-
teen semifinaaliin. Suomi on arvottu niistä 
ensimmäiseen, ja se on tiistaina 10. touko-
kuuta. Suomen kanssa samassa semifinaalis-
sa kilvoittelevat muun muassa Venäjä, Nor-
ja, Kreikka ja Turkki. 
Toinen semifinaali on vuorossa torstaina 12. 
toukokuuta. Kummastakin semifinaalista lop-
pukilpailuun etenee kymmenen parasta. 
Lisäksi finaalissa ovat automaattisesti muka-
na isäntämaa Saksan lisäksi Espanja, Britan-
nia, Italia ja Ranska. 
Euroviisujen varsinainen finaali käydään lau-
antaina 14. toukokuuta. 
 
TUTKIMUS JA TERVEYS 
 
Sikainfluenssaa nyt yleisesti 
(Mediuutiset 11.2.2011) 
 
Sikainfluenssatartuntoja raportoidaan jo joka 
puolella Suomea. 
Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin tammi-
kuussa yli 700 uutta influenssa A -tartuntaa. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutki-
musprofessori Petri Ruudun mukaan näistä 
valtaosa on sikainfluenssaa. 
– Epidemia näyttäisi etenevän tavanomaista 
hitaammin eikä selvää huippua välttämättä 
tule. 
Syy lienee se, että poikkeuksellisen suuri osa 
on saanut rokotuksen joko vuosi sitten tai 
viime syksynä. Virus ei pääse yhtä nopeasti 
leviämään väestössä. 
Tehohoitoon sikainfluenssan vuoksi on tähän 
mennessä joutunut runsaat 30 potilasta. He 
ovat olleet nuoria tai työikäisiä, joista 65 
prosenttia on ollut perusterveitä. 
– Keskussairaaloiden infektio- ja tehohoito-
lääkärit ovat korostaneet, etteivät ole näh-
neet tällaista aiemmin. 
Perinteinen kausi-influenssa iskee pahiten 
vanhuksiin. 
Influenssa B -kausi on myös käynnissä. Tar-
tuntoja on viidennes kaikista influenssata-
pauksista. Sen sijaan perinteistä kausi-A-inf-
luenssaa, H3N2, ei ole juuri esiintynyt. 
Ruudun mukaan on kuitenkin mahdollista, 
että H3N2-kausi-influenssa iskee vielä sika- 

http://www.musex.fi/
http://www.ses.fi/
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influenssan jälkeen. Näin kävi viime vuonna 
eteläisellä pallonpuoliskolla. 
 
Suomen ensimmäisestä ydinreaktorista kehi-
tettiin ainutlaatuinen syöpähoitoasema 
(VTT 19.1.2011) 
 
VTT:n omistamalla ja Bonecan operoimalla 
BNCT-hoitoasemalla on hoidettu jo yli 200 
syöpäpotilasta. 
VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin yhteydessä 
Otaniemessä toimii ainutlaatuinen syöpäkas-
vainten täsmähoitoasema, joka hyödyntää 
reaktorin tuottamia neutroneja. Hoitoase-
malla on vuodesta 1999 lähtien annettu 
BNCT- eli boorineutronisädehoitoa, joka on 
osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi 
hoitomenetelmäksi etenkin uusiutuneisiin 
pään ja kaulan alueen syöpiin. 
FiR 1 -tutkimusreaktori tilattiin Yhdysvallois-
ta tasan 50 vuotta sitten, ja se käynnistyi 
vuotta myöhemmin. Reaktori rakennettiin 
alun perin tutkimus- ja koulutuskäyttöön se-
kä isotooppituotantoon. Nykyisin BNCT-hoito 
ja siihen liittyvä tutkimus ovat reaktorin mer-
kittävin toimintamuoto. 
BNCT-sädehoito poikkeaa tavanomaisesta 
sädehoidosta, sillä siinä syöpäsolut tuhoava 
säteily syntyy solujen sisällä. Biologisen koh-
dennuksen ansiosta hoito on mahdollista 
suunnata niin tarkasti syöpäkasvaimeen, et-
tä yhdellä hoitokerralla voidaan antaa säde-
hoitoannos, joka tavanomaisella sädehoidol-
la vastaa tyypillisesti noin kuuden viikon ai-
kana annettavaa sädeannosta. Yksi hoito-
kerta kestää noin puoli tuntia. 
BNCT-hoitojen tuottamisesta vastaavat yh-
teistyössä VTT:n, HYKS Instituutin ja Sitran 
omistama Boneca Oy sekä HYKS:n Syöpä-
tautien klinikka. Hoidossa tarvittava neutro-
nisäteily tuotetaan VTT:n tutkimusreaktoril-
la. Syöpähoidossa käytettävän huipputehok-
kaan sädehoidon mahdollistaa VTT:n kehit-
tämä Fluental™ -neutronihidastinaine. Sen 
avulla neutronien energia asettuu potilaan 
kannalta optimaaliselle tasolle siten, että 
hoito on tehokasta ja samalla turvallista. 
Tähän mennessä Otaniemen BNCT-hoitoase-
malla on hoidettu jo yli 200 syöpäpotilasta. 
BNCT-hoito on erikoissairaanhoitoa, ja hoi-
toon pääsemiseksi tarvitaan lähete keskus-
sairaalasta, jolloin hoito kuuluu julkisen sai-
raanhoidon piiriin. 
”Boneca Oy tähtää jo lähivuosina vuosittais-
ten hoitomäärien moninkertaistamiseen 
aloittamalla hoitojen markkinoinnin ulkomaa-
laisille sairaaloille sekä laajentamaan hoitoja 
kehon eri alueilla sijaitseviin syöpäkasvai-
miin”, kertoo Boneca Oy:n toimitusjohtaja 
Markku Pohjola. 
VTT on hakenut reaktorin käyttöluvalle jat-
koa vuoteen 2023 ja suunnittelee tulevaisuu-
dessa lisäävänsä hoitoaseman kapasiteettia 
puolittamalla potilassäteilytysten keston. 
 
Suomalaistutkijat löysivät eturauhassyöpäso-
lujen kasvua estävän yhdisteen 
(VTT 20.12.2010) 
 
VTT:n ja Turun yliopiston tutkijat ovat osoit-
taneet, että monensiini-nimisellä antibiootilla 
on eturauhassyöpäsolujen kasvua estävä 
vaikutus. Monensiiniä käytetään mm. liha- ja 
meijeriteollisuudessa. 

Viitteitä monensiinin vaikutuksista tuli esille 
projektissa, jossa tutkittiin lähes 5000 lääke-
aineen ja pienmolekyylin vaikutuksia eturau-
hassyöpäsolujen kasvuun. Mukana oli suurin 
osa tunnetuista markkinoilla olevista lääk-
keistä. Tutkijat löysivät yhdisteitä – disulfi-
raami (Antabus), tiraami, trikostatiini A ja 
monensiini - joiden pieni määrä estää etu-
rauhassyöpäsolujen kasvua ilman merkittä-
viä vaikutuksia normaalien eturauhasen epi-
teelisolujen kasvuun. 
Jatkotutkimuksissa havaittiin, että monensii-
ni aiheutti eturauhassyöpäsolujen kuoleman 
vähentämällä testosteronireseptorin määrää 
ja lisäämällä reaktiivisten happiyhdisteiden 
tuottoa ja DNA-vaurioita. Lisäksi monensiinil-
la osoitettiin olevan syöpäsolujen kasvua es-
täviä yhteisvaikutuksia antiandrogeenien eli 
miessukupuolihormonien toimintaa estävien 
lääkkeiden kanssa. 
"Tutkimustulosten ansiosta jo tunnetulle mo-
nensiini-antibiootille löytyy nyt uusi mahdol-
linen käyttötarkoitus. Lisäksi tulokset osoitta-
vat, että syöpäsolujen kasvua estävien anti-
androgeenien vaikutusta voidaan tehostaa 
reaktiivisia happiyhdisteitä tuottavien lääke-
aineiden avulla", VTT:n erikoistutkija Kristii-
na Iljin ja tutkija Kirsi Ketola Turun yliopis-
tosta sanovat. 
Lääkeaineiden ja pienmolekyylien vaikutuk-
sia koskevat tutkimustulokset on julkaistu 
Clinical Cancer Research -julkaisusarjassa 
vuonna 2009. Monensiinin vaikutukset etu-
rauhassyövän kasvun estämiseksi on julkais-
tu Molecular Cancer Therapeutics –julkaisu-
sarjassa joulukuussa 2010. 
Lääkeyritykset ovat kiinnostuneita hankkeis-
ta, joilla voidaan löytää jo käytössä oleville 
lääkeaineille uusia käyttökohteita. Tunnettu-
jen lääkkeiden annostelusta, haittavaikutuk-
sia ja yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden 
kanssa on hyvin paljon tietoa, joten kustan-
nussäästöt olisivat merkittäviä. 
Eturauhassyöpä aiheuttaa toiseksi eniten 
syöpäkuolleisuutta miehissä keuhkosyövän 
jälkeen. On arvioitu, että maailmanlaajuisesti 
noin 300 000 miestä kuolee vuosittain etu-
rauhassyöpään. 
 
Suomalaistutkijat käynnistävät laajan home-
tutkimuksen (Mediuutiset 2.2.2011) 
 
STM, THL, Työterveyslaitos ja Helsingin yli-
opisto käynnistävät laajan TOXTEST-tutki-
mushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää 
sisäympäristönäytteille soveltuva käytännölli-
nen, halpa ja helposti toistettava toksikologi-
nen mittausmenetelmä. 
Mukana ovat maamme johtavat mikrobiolo-
gian ja toksikologian asiantuntijat. 
– Kosteus- ja homevauriot vaihtelevat syi-
den, laajuuden ja vakavuuden sekä niihin 
liittyvien terveyshaittojen osalta suuresti. 
Vaikka sisäilman myrkyistä on jo tehty tutki-
musta, tarvitaan lisää tutkimustietoa toden-
tamaan kentällä jo käytettävien mittausme-
netelmien luotettavuus sekä hakemaan viite-
arvoja käytössä oleviin ja tuleviin myrkkymit-
tauksiin, Kosteus- ja hometalkoiden ohjelma-
päällikkö Juhani Pirinen sanoo. 
Hankkeen aikana osoitetaan ne tutkimusme-
netelmät, jotka ovat käyttökelpoisimpia sisä-
ympäristönäytteiden toksisuuden arviointiin. 

– Hengitettävä sisäilma on aina monimutkai-
nen seos eri lähteistä peräisin olevia yhdis-
teitä, joiden pitoisuudet vaihtelevat. Näiden 
aineiden yhteisvaikutukset voivat olla ennal-
ta arvaamattomia, sillä samanaikainen altis-
tuminen pienillekin pitoisuuksille useita toksi-
sia yhdisteitä voi johtaa vakavampiin ter-
veyshaittoihin kuin mitä nämä aineet yksi-
nään aiheuttavat, professori Maija-Riitta Hir-
vonen selvittää. 
 
Matti Äyräpään palkinto geenitutkijalle 
(Mediuutiset 7.1.2011) 
 
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin vuo-
den 2011 Matti Äyräpään palkinto, 20.000 
euroa, myönnetään professori Juha Kerelle. 
Kere on kansallisesti ja kansainvälisesti me-
nestyneimpiä suomalaisia geenitutkijoita. 
Hän työskentelee päätoimisesti Tukholman 
Karoliinisen Instituutin molekyyligenetiikan 
professorina ja ylilääkärinä Karoliinisessa yli-
opistosairaalassa Huddingessa. 
Kere on Nobel-toimikunnan ainut suomalais-
jäsen. 
Juha Keren tutkimustoiminta kattaa genetiik-
kaa monilla lääketieteen erikoisaloilla. Hän 
on tutkinut geeniperimän osuutta etenkin 
yleisten monitekijäisten sairauksien, kuten 
astman ja psoriasiksen, synnyssä. Näiden 
sairauksien puhkeaminen riippuu usean eri 
geenin ja ympäristötekijän yhteisvaikutuk-
sesta. 
Vuonna 2003 Keren johtama tutkimusryhmä 
tunnisti ensimmäisen dysleksian eli lukihäiri-
ön syntyyn vaikuttavan geenin DYX1C1:n, 
jonka tiedetään olevan tärkeä aivojen kehi-
tykselle. 
Juha Kere opiskeli lääkäriksi Helsingin yli-
opistossa ja aloitti tieteellisen uransa Albert 
de la Chapellen tutkimusryhmässä. Hän väit-
teli tohtoriksi vuonna 1989 ja sai dosentuu-
rin Helsingin yliopistossa vuonna 1992. 
Vuodesta 1993 Kere on johtanut tutkimus-
ryhmää Suomessa ja vuodesta 2001 Ruotsis-
sa. Hän on ollut myös perustamassa molem-
missa maissa yliopistojen yhteydessä toimi-
via tieto- ja teknologiakeskuksia, jotka pal-
velevat tautien molekyyligeneettistä taustaa 
selvittäviä tutkimusryhmiä. 
Suomen Genomikeskuksen perustavana joh-
tajana Kere toimi vuodet 1998–2001. Tuk-
holman Karoliinisen Instituutin molekyylige-
netiikan professoriksi hänet nimitettiin vuon-
na 2001, ja kaksi vuotta myöhemmin yliopis-
ton yhteydessä toimivan biopankin tieteelli-
seksi johtajaksi. Lisäksi hän on Science for 
Life Laboratory Stockholm -hankkeen vara-
johtaja. 
 
Biotien viinapilleri testiin Euroopassa 
(Taloussanomat 27.12.2010) 
 
Tanskalainen lääkevalmistaja on ryhtynyt 
testaamaan Euroopassa suomalaisen Biotien 
kehittämää pilleriä, joka voi pysäyttää alko-
holistin juomahimon. 
Uutistoimisto Bloombergin mukaan H. Lund-
bäck A/S:n valmistama lääke olisi ensimmäi-
nen, joka pysäyttäisi juomahimon muuta-
maan annokseen. Onnistuessaan lääke an-
taisi lääkäreille ja terveysviranomaisille uu-
den keinon taistella alkoholismia vastaan. 
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Kokeessa on kyse Biotie Therapies -yhtiön 
kehittämästä nalmefeenista. Biotie on lisen-
soinut lääkkeen Lundbäckille. Jos kaikki su-
juu odotetusti, lääke saattaa saada myyntilu-
van jo 2012. Jos aikataulu pitää, nalmefeeni 
olisi ensimmäinen hyväksytty alkoholismilää-
ke yli viiteentoista vuoteen. 
Bloombergin mukaan nalmefeeni pysäyttää 
hermosignaalit, jotka saavat seksin ja juomi-
sen kaltaiset toiminnot tuntumaan hyviltä. 
Teksasin yliopiston alkoholismin ja riippu-
vuuksien tutkimuskeskuksen johtaja Adron 
Harris sanoi, että nalmefeeni voi houkuttaa 
monia sellaisia ongelmakäyttäjiä, joita abso-
lutismi ei kiehdo. 
– Suuri ongelma alkoholin väärinkäyttäjien 
joukossa on se, että monet heistä eivät ole 
kiinnostuneita hakeutumaan hoitoon – ehkä 
sen takia, että he eivät halua pidättäytyä 
täydellisesti alkoholista, Harris sanoi Bloom-
bergille. 
Bloombergin mukaan lääkkeen vaikutukset 
voivat osoittautua kansanterveydelle suu-
remmiksi kuin Lundbäckille. 
Jefferies Internationalin analyytikko Peter 
Welford arvioi, että nalmefeenin myynti voi 
nousta parhaimmillaan noin 60 miljoonaan 
dollariin vuodessa. Tanskalaisyhtiön liike-
vaihto oli viime vuonna 2,57 miljardia dolla-
ria. 
Welfordin varovaisen arvion takana on epä-
tietoisuus hinnasta, jolla Lundbäck myisi lää-
kettä. Viranomaisten suhtautumista lääke-
pohjaiseen hoitoon ei myöskään pysty vielä 
ennakoimaan. 
Welford pitää kuitenkin markkinoita neitseel-
lisenä kultakaivoksena ja kehottaa asiakkai-
taan ostamaan Lundbäckin osakkeita. 
Bloombergin mukaan Lundbäck on luvannut 
maksaa Biotielle jopa 88 miljoonaa euroa, 
jos nalmefeeni selvittää kehitys- ja myyntita-
voitteet. Biotien osakekurssi lähti nousuun 
joulun aatonaattona, ja nousu jatkui maa-
nantaina. 
 
Dementiakuolemien määrä kaksikymmenker-
taistui (MediaUutiset 17.12.2010) 
 
Dementiakuolemien määrä on yli kaksinker-
taistunut kahdenkymmenen vuoden aikana, 
kertooTilastokeskuksen uusi tilasto. 
Vuonna 2009 lähes joka toinen yli 80-vuoti-
aana kuollut menehtyi joko sepelvaltimotau-
tiin tai muistisairauteen. 
Dementiaan (mukaan lukien Alzheimerin 
tauti) kuoli vuonna 2009 yhteensä 5 489 
henkilöä, joista 85 prosenttia oli yli 80-vuoti-
aita. Dementiaan kuolleet ovat usein moni-
sairaita vanhuksia, joille yhden peruskuole-
mansyyn määrittely voi olla ongelmallista. 
Vuonna 2009 kuoli yhteensä 49 904 henki-
löä, 25 152 miestä ja 24 752 naista. 
Sepelvaltimotauti aiheutti 22 prosenttia kai-
kista kuolemista vuonna 2009. Sepelvaltimo-
taudin aiheuttamia kuolemia oli 20 vuotta 
sitten lukumääräisesti noin viidennes enem-
män. 
Kasvainkuolemia oli vuonna 2009 lähes sa-
man verran kuin sepelvaltimotautikuolemia. 
Kasvainkuolemien määrä on pysynyt viime 
vuosikymmenet lähes samalla tasolla. 
Miehillä yleisin kuolemaan johtanut syöpä-
tyyppi oli keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä. 
Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana 

miesten keuhkosyöpäkuolemat ovat vähen-
tyneet. 
Naisilla keuhkosyöpäkuolemia on huomatta-
vasti vähemmän kuin miehillä, mutta niiden 
määrä on viimeisten kahdenkymmenen vuo-
den aikana lähes kaksinkertaistunut. Rinta-
syöpäkuolemien määrä on kahdessakymme-
nessä vuodessa hieman lisääntynyt. 
Alkoholiperäisten kuolemien määrä on lähes 
kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä 
vuodessa. Suurin kasvu tapahtui 2000-luvun 
puolivälissä, jolloin alkoholiveroa alennettiin. 
Viime vuodet alkoholikuolemien määrä on 
pysynyt lähes ennallaan, jopa hieman vä-
hentynyt. 
Vuonna 2009 teki 1 034 henkilöä itsemur-
han. Kolme neljästä itsemurhan tehneestä 
oli miehiä. Itsemurhan tehneiden määrä on 
2000-luvulla pysynyt melko samana, mutta 
pienentynyt selvästi 1990-alun jälkeen. Lu-
kumääräisesti itsemurhia tekevät eniten 45–
54-vuotiaat. 
Työikäisenä (15–64-vuotiaana) kuoli 10 652 
miestä ja 3 264 naista. 18 prosenttia työiäs-
sä kuolleista miehistä kuoli alkoholiperäiseen 
sairauteen tai alkoholimyrkytykseen. Naisista 
joka kymmenes ennen eläkeikää kuollut me-
nehtyi alkoholiperäisiin syihin. Muita työikäis-
ten yleisimpiä kuolemansyitä olivat sepelval-
timotauti, miehillä keuhkosyöpä ja naisilla 
rintasyöpä. 
 
Pilaako tämä myrkkypommi kotisi? 
(Taloussanomat 17.2.2011) 
 
Home ei ole ainoa kodin sisäilman ja tervey-
den pilaajia. Itse asiassa moni homeremontti 
voi olla turha, koska huomattavasti useam-
min syy selittämättömiin oireisiin löytyy latti-
asta ja 2-etyyliheksanolista. Tämä hajuton ja 
vielä vähän tunnettu yhdiste kerääntyy eli-
mistöön ja aiheuttaa homeoireiden tapaisia 
ylähengitystieoireita. Eivätkä edes uudet ta-
lot ole turvassa siltä. Lue, mistä ongelma 
johtuu. 
Koteja ja julkisia tiloja koskeva homekeskus-
telu on viime vuosina vellonut värikkäänä 
juupas, eipäs -väittelynä, jossa on äärimmil-
lään päädytty pohtimaan jopa sitä,  kenen 
pää on pipi. 
Nyt kun itiösodassa vallitsee jonkinlainen 
aselepo, mönkii lattianraosta kiistakapulaksi 
uusi sisäilmamyrkky: 2-etyyliheksanoli. 
Tutkimusyritys Ositumin laboratorion toimi-
alajohtaja Merja Mikkosen mukaan 2-etyyli-
heksanoli on itse asiassa huomattavasti ho-
metta yleisempi sisäilmaongelmien aiheutta-
ja. 
– Julkisissa rakennuksissa peräti kolmessa 
tapauksessa neljästä syy ongelmiin löytyy 
homeen sijaan 2-etyyliheksanolista, hän sa-
noo. 
2-etyyliheksanoli on kaasumuotoinen ja ras-
valiukoinen yhdiste, joka Mikkosen mukaan 
hiljalleen kerääntyy sisäilmasta ihmisen eli-
mistöön. 
– Kun yhdisteen pitoisuus elimistössä nou-
see, lisääntyvät myös oireet. Näistä tyypilli-
simpiä ovat erilaiset ylähengitystieoireet – 
aivan kuten homeongelmissakin. 
Tutkijat myöntävät, että korkeina pitoisuuk-
sina 2-etyyliheksanoli on haitallista tervey-
delle. Tästä huolimatta yhdisteelle ei ole 
asetettu kiinteitä raja-arvoja. 

– Käytännön kokemuksella olemme pääty-
neet tiettyihin arvoihin. Yleensä kehotamme 
toimenpiteisiin, jos sisäilman 2-etyyliheksa-
nolipitoisuus ylittää 15 µg/m3, sanoo ympä-
ristötarkastaja Kaisa Hiltunen Helsingin kau-
pungin Ympäristökeskuksesta. 
– Ongelmia alkaa yleensä esiintyä siinä vai-
heessa, kun yhdisteen pitoisuus alkaa olla yli 
15 µg/m3. Erinäisistä tekijöistä, kuten ilman-
vaihdosta, riippuen 2-etyyliheksanolin nor-
maaliarvo sisäilmassa on tavallisesti tasolla 
alle 10 µg/m3, sanoo VTT:n erikoistutkija 
Helena Järnström. 
Ositumin Merja Mikkosen mukaan uusin tieto 
osoittaa, että pienetkin 2-etyyliheksanolipi-
toisuudet voivat aiheuttaa ihmisille ongel-
mia. 
– Olemme havainneet, että oireiden syntyyn 
riittää, kun 2-etyyliheksanolia esiintyy sisäil-
massa. 2-etyyliheksanoli ei kuulu normaaliin 
sisäilmaan. 
Mikrobiologian professori Mirja Salkinoja-Sa-
lonen tyrmää ajatuksen, että matala pitoi-
suus 2-etyyliheksanolia yksinään vaurioittaisi 
keskivertoihmisen terveyttä. 
– Koska aineelle ei löydy HTP-arvoa sosiaali- 
ja terveysministeriön HTP-taulukosta, pitää 
ensin selvittää, mikä pitoisuus olisi ihmiselle 
haitallinen ja sen jälkeen verrata asunnosta 
tai työpaikalta löydettyjä pitoisuuksia tähän 
arvoon. 
Salkinoja-Salonen huomauttaa kemikaalien 
aiheuttamien terveyshaittojen riippuvan aina 
kolmesta seikasta: kemikaalin ominaismyr-
kyllisyydestä, altistavasta kemikaalin pitoi-
suudesta ja altistumisen kestosta. 
– Jos altistus on jatkuvaa ja pitkäaikaista, 
kuten esimerkiksi asunnossa on, jo pieni pi-
toisuus voi haitata terveyttä. Tällöin koko-
naisannos nimittäin muodostuu suureksi, 
varsinkin lapsilla. 
– Jos taas altistus on lyhytaikaista, esimer-
kiksi muutamia minuutteja tai tunteja, on 
haittojen todennäköisyyskin pieni, ellei ai-
neen pitoisuus ole korkea. 
Salkinoja-Salosen mielestä on tärkeää ym-
märtää, mistä 2-etyyliheksamoli on peräisin. 
– Sehän ei ole aine, jota rakentamisessa tai 
kodin tehtävissä, kuten siivouksessa, käyte-
tään tai tarvitaan. Sitä ei siis pitäisi olla il-
massa lainkaan! Koska sitä kuitenkin löytyy, 
se tulee jostakin. 
Yksi syy 2-etyyliheksanolin ilmenemiseen voi 
Salkinoja-Salosen mukaan olla kiinteistössä 
oleva kosteusvaurio ja DEHP:tä (dietyyli-
heksyyli-ftalaatti) sisältävä sisustusmateriaa-
li, kuten PVC-lattialaatta. 
– Kun DEHP:tä sisältävä PVC laitetaan kos-
teaan paikkaan, esimerkiksi märän betonin 
päälle, siihen kasvaa mikrobistoa, joka ha-
jottaa DEHP:n ftaalihapoksi ja 2-etyyliheksa-
noliksi, Salkinoja-Salonen selittää. 
– Näistä 2-etyyliheksanoli on haihtuva aine, 
ja sitä sitten löytyy  tämän mikrobitoiminnan 
seurauksena ilmasta. 
Mirja Salkinoja-Sallinen huomauttaa, että 
tällaisessa tapauksessa samassa rakennuk-
sessa on varmasti myös mikrobien tuottamia 
haitta-aineita eli toksiineja. Tällöin kyse on 
kosteusvauriorakennuksesta ja sen aiheutta-
masta seka-altistumisesta. 
Hänen mielestään DEHP-pitoisia muoveja ei 
pitäisi käyttää lainkaan sisustusmateriaalei-
na, koska DEHP on ftalaateista myrkyllisin. 
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– Rakennuttajien ja asunnon omistajien kan-
nattaa vaatia todistus siitä, että DEHP:tä si-
sältäviä vinyylejä ei ole sisätiloissa. Niistä tu-
lee aina ongelmia, ennemmin tai myöhem-
min, Salkinoja-Sallinen neuvoo. 
– Toinen ikävä, mutta valitettavasti realisti-
nen, vaihtoehto 2-etyyliheksanolin ilmenemi-
selle on, että rakentamisessa käytetyt pin-
noitteet, liimat tai tasoitteet sisältävät 2-
etyyliheksanolia ja sitä sisältäviä ftalaattijät-
teitä. 
Näin ei tietenkään pitäisi olla, sillä DEHP-jäte 
on toimitettava ongelmajätteiden käsitte-
lyyn. 
– Harmailla markkinoilla voi liikkua liimoja 
ynnä muita, joihin on ”piilotettu” ongelmajä-
tettä. Tätä ei kukaan Suomessa taida valvoa. 
Ulkomaisilta kollegoilta tiedän tällaista ta-
pahtuneen, Salkinoja-Sallinen kertoo. 
2-etyyliheksanolin alkulähde löytyy yleensä 
lattioiden pintarakenteista. 
Etenkin vanhemmissa asunnoissa ja julkisis-
sa rakennuksissa ongelma kehittyy usein 
muovimattojen ja lattiatasoitteiden yhdistel 
kun emäksinen kosteus pääsee syömään 
maton pehmikettä eli ftalaattia. 
Mikkosen mukaan muovimatto-ongelmien il-
mettyä tasoitevalmistajat poistivat lattiata-
soitteista emäksisyyden ja näin syntyivät 
uudempien ja remontoitujen asuntojen 2-
etyyliheksanoliongelmat. 
– Kun tasoitteista tehtiin neutraaleja, niistä 
tuli mikrobeille mahdollisia kasvualustoja. 
Korjaamalla yhtä ongelmaa aiheutettiin toi-
nen, Mikkonen sanoo. 
Hänen mukaansa 2-etyyliheksanolia löytyy 
tänä päivänä upouusistakin asunnoista, ja 
syy löytyy vallitsevasta rakennustavasta. 
– Betonilattioiden ei anneta kuivua kunnolla, 
eikä niiltä siivota sahanpuruja ja muita or-
gaanisia jätteitä ennen tasoitteiden levittä-
mistä. 
– Näin orgaaniset jätteet jäävät lattian si-
sään anaerobisten mikrobien ravinnoksi. Uu-
dessa talossa 2-etyyliheksanolilöydös liittyy-
kin yleensä lattiatasoitteen mikrobivaurioon. 
Erikoistutkija Helena Järnström ja ympäristö-
tarkastaja Kaisa Hiltunen tunnustavat emäk-
sisen kosteuden ja muovimattojen yhteyden 
2-etyyliheksamolin syntyyn, mutta mikrobi-
vaurion yhdistäminen kyseiseen yhdistee-
seen kummastuttaa heitä. 
– 2-etyyliheksanoli ei ole mikrobi-indikaatto-
riyhdiste, Helena Järnström sanoo. 
Merja Mikkonen kuitenkin toteaa, että näi-
den anaerobisten mikrobien olemassa olo on 
saatu selville DNA-tekniikan avulla. 
Merja Mikkosen mielestä mittavat 2-etyyli-
heksanoliongelmat saataisiin ehkäistyä ra-
kennusvaiheessa sillä, että betonipinnat sii-
vottaisiin ja desinfioitaisiin huolellisesti en-
nen tasoitteen levittämistä, eikä mattoja 
asennettaisi ennen tasoitteen kuivumista. 
– Kyseessä on mielestäni merkittävä kansan-
taloudellinen ongelma. Nyt jo vuoden van-
hoissa taloissa voidaan huonosti, ja niissä pi-
tää tehdä erilaisia selvityksiä ja korjauksia. 
Myös ongelmien selvityskeinot ovat usein 
puutteellisia. Mikkonen kertoo, että olemat-
toman homeen metsästys on aiheuttanut 
muun muassa kalliita ja täysin turhia julkisi-
vuremontteja. 
– Jos asukas kärsii pidempään jatkuneista 
ylähengitystieoireista, mutta asunnossa ei 

ole näkyvää kosteus- tai homevauriota, kan-
nattaisi mahdollinen 2-etyyliheksanolitilanne 
selvittää ennen massiivisia toimenpiteitä. 
Näin voimavarat osataan tarvittaessa heti 
suunnata oikeaan asiaan, Mikkonen neuvoo. 
Hän kertoo, että kätevimmin 2-etyyliheksa-
noli tunnistetaan huoneilmasta suoritettaval-
la VVOC-mittauksella. Elimistön sisältämä 2-
etyyliheksanolipitoisuus voidaan puolestaan 
mitata suoraan uloshengitysilmasta. 
Hyvä uutinen on, että lattianraossa lymyile-
vän kaasuvihulaisen häätäminen on käytän-
nössä huomattavasti homeongelman ratkai-
semista yksinkertaisempaa ja nopeampaa. 
– Pelkkä lattian pintamateriaalien uusiminen 
ei kuitenkaan riitä, sillä betoni on huokoista 
materiaalia, joka on imenyt yhdistettä si-
säänsä, Mikkonen sanoo. 
– Saastunut betonilattia tulisi käsitellä kap-
seloivalla pinnoitteella, joka sulkee yhdisteen 
betonin sisään. Näin uudet lattiamateriaalit 
eivät enää pääse pilaantumaan. Tällainen 
toimenpide vie vain muutaman päivän. 
Mutta kuinka haitallista ja lopullista rasvaliu-
koiselle yhdisteelle altistuminen on? Mikko-
sella on lohdullista kerrottavaa. 
– Mittausten mukaan 2-etyyliheksanoli on 
poistunut elimistöstä noin kolmen kuukau-
den kuluttua ongelman korjaamisen jälkeen. 
 
21 faktaa ihmeellisestä D-vitamiinista 
(Ilta-sanomat 20.1.2011) 
 
D-vitamiini on yksi tärkeimmistä ravintoai-
neista. 
Miksi D-vitamiini on yksi tärkeimmistä ravin-
toaineista ja mikä on turvallisin tapa saada 
sitä tarpeeksi. 
Useimmat meistä tietävät, että D-vitamiinia  
tarvi-taan vahvaan luustoon. Nyt näyttää 
myös siltä, että D-vitamiinin puutos voi ai-
heuttaa astmaa, syöpää, masennusta, sy-
dänsairauksia, diabetesta ja jopa lihomista. 
Lue, miksi D-vitamiini on yksi tärkeimmistä 
ravintoaineista ja mikä on turvallisin tapa 
saada sitä tarpeeksi. 
 
D-vitamiini ja luusto 
D-vitamiini mahdollistaa kalsiumin imeytymi-
sen. Ilman sitä luista tulee hauraita ja heik-
koja. Aikuisilla liian vähäinen D-vitamiinin 
saanti voi johtaa epämuodostuneisiin luihin 
ja osteoporoosiin. Lapsilla se taas voi aiheut-
taa riisitautia, joka on eräänlainen luusaira-
us. 
 
D-vitamiini, sydän ja mieli 
D-vitamiinin puutoksella voi olla negatiivisia 
vaikutuksia muuallekin kuin luustoon. Tutki-
musten mukaan se voi johtaa vanhemmilla 
ihmisillä ongelmiin sydämen ja masennuksen 
kanssa. Lapsilla, joiden D-vitamiinitasot ovat 
alhaiset, on todettu vakavampia astman oi-
reita. 
 
D-vitamiini syntyy ihossa 
Täydellisessä maailmassa D-vitamiinin saa-
misesta ei tarvitsisi koskaan huolehtia, sillä 
keho tuottaa sitä itsestään. Niksinä on altis-
taa jokin ihon alue suoralle auringonvalolle 
15–30 minuutiksi muutaman päivän ajan vii-
kossa. Valitettavasti prosessia stimuloiva UV-
säteily voi myös aiheuttaa ihosyöpää. Siksi 

monet asiantuntijat eivät suosittele hankki-
maan D-vitamiinia auringolle altistumalla. 
 
D-vitamiini ja asuinpaikkasi 
Mitä tummempi iho ihmisellä on, sitä vaike-
ampaa on saada D-vitamiinia suoraa aurin-
gonvalosta. Ellet elä jossain vuoden ympäri 
aurinkoisessa maassa, et todennäköisesti 
saa riittävästi aurinkoa D-vitamiinin kannal-
ta. Monet ihmiset tarvitsevat siksi myös mui-
ta lähteitä. 
 
D-vitamiini ja puutosriskit 
Tutkimusten mukaan D-vitamiinin puutos 
vaikuttaa aikuisiin, vauvoihin, lapsiin ja teini-
ikäisiin. Jos ruokavaliosi sisältää liian vähän 
D-vitamiinia sisältäviä ruokia, kuten maitoa, 
lohta tai kananmunia, saatat kärsiä D-vita-
miinin puutoksesta. Monet puutoksesta kär-
sivät eivät tunnista oireita. Muita riskitekijöi-
tä ovat: 
- Ylipaino 
- Ruoansulatushäiriöt, kuten keliakia 
- Vanhempi ikä (50+) 
- Jotkut lääkkeet 
 
D-vitamiini ja verenpaine 
Korkean verenpaineen ja D-vitamiinin puu-
toksen yhdistelmä voi olla kuolettava. Erääs-
sä havainnollisessa tutkimuksessa kohon-
neesta verenpaineesta ja D-vitamiinin puu-
toksesta kärsivillä oli kaksi kertaa suurempi 
riski sairastua sydänkohtaukseen kuin muilla 
tutkimukseen osallistuneilla. D-vitamiinin 
puutosta ei yhdistetty sydän- ja verisuoni-
tauteihin niillä, jotka eivät kärsineet kohon-
neesta verenpaineesta. 
 
D-vitamiini ja rintasyöpä 
D-vitamiinin puutos voi huonontaa rintasyö-
västä kärsivien naisten ennustetta. Eräässä 
tutkimuksessa D-vitamiinin puutoksesta kär-
sivillä naisilla oli 94 prosenttia suurempi riski 
syövän leviämiseen. Heillä oli myös 73 pro-
senttia suurempi riski kuolla seuraavien 
kymmenen vuoden sisällä. Muut tutkimuk-
sen viittaavat jopa siihen, että D-vitamiini 
voi suojata rintasyöpää vastaan. 
 
D-vitamiini ja muut syövät 
D-vitamiini voi suojata myös ainakin kahta 
muuta syöpää vastaan: paksusuolensyöpää 
ja eturauhasyöpää. D-vitamiini ei ole kuiten-
kaan mikään taikapilleri. Syöpää vastaan 
taisteleva ominaisuus saattaa toimia vain 
niillä ihmisillä, jotka ovat muuten terveitä, 
eivät kärsi ylipainosta ja harrastavat liikun-
taa. 
 
D-vitamiini ja masennus 
Ei ole selvää, miten nämä kaksi vaikuttavat 
toisiinsa. Tutkimukset ovat kuitenkin yhdis-
täneen D-vitamiinin puutoksen ja masennuk-
sen vanhemmilla miehillä ja naisilla. Yhden 
mahdollisen selityksen mukaan D-vitamiinin 
puutos saa lisäkilpirauhasen erittämään 
enemmän hormoneja. Korkean lisäkilpirau-
hashormonitason ja D-vitamiinin puutokset 
on todettu pahentavan masennusta. 
 
D-vitamiini ja lihominen 
Vaihdevuosien jälkeen monen naisen paino 
nousee noin 65-vuotiaaksi asti. On kuitenkin 
olemassa todisteita, joiden mukaan D-vita- 
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miini- ja kalsium-lisät voivat hidastaa painon 
nousemista. 
 
D-vitamiini ja lapset 
Tutkimukset osoittavat, että lapsilla, jotka 
saavat riittävän määrän D-vitamiinia joko 
auringosta tai ravintolisistä, on pienempi ris-
ki sairastua ykköstyypin diabetekseen. Lisäk-
si D-vitamiinin puutokset ja vaikeiden astma-
oireiden välillä on havaittu olevan yhteys. 
Astmaa sairastavat lapset, joiden D-vitamii-
niarvot ovat alhaiset, joutuvat useammin 
sairaalaan ja käyttävät enemmän astmalääk-
keitä. 
 
Aloita päiväsi D-vitamiinilla 
Ruokavalio on yksi tapa saada D-vitamiinia. 
Sitä on lisätty maitoon sekä moniin appelsii-
nimehuihin. Myös joissakin aamiaismuroissa 
voi olla D-vitamiinia. Syömällä aamiaisella jo-
tain näistä saat terveellisen annoksen D-vita-
miinia. 
 
D-vitamiini päivällisellä 
Kala – erityisesti rasvaiset kalat, kuten lohi, 
tonnikala, makrilli ja sardiini – on hyvä D-vi-
tamiinin lähde. Noin sadan gramman annok-
sessa lohta voi olla jopa 200 % päivittäisesti 
D-vitamiininsuosituksesta. Sadassa gram-
massa sieniä, jotka on kasvatettu erityisesti 
UVB-valolle altistettuina, voi olla 100 % päi-
vän saantisuosituksesta. 
 
D-vitamiini, juusto ja kananmunat 
Muita D-vitamiinia sisältäviä ruokia ovat mu-
nankeltuaiset, kalanmaksaöljy, naudan mak-
sa, margariini, jogurtti ja jotkut juustot. 
Vaikka maitoon onkin lisätty D-vitamiinia, 
kaikissa maitotuotteissa sitä ei ole. Juustot 
ja kerma voivat olla maukas kalsiumin lähde, 
mutta sinun on luettava tuotteiden etiketit, 
jos haluat tietää saavasi niistä D-vitamiinia. 
 
D-vitamiinilisät 
Monet asiantuntijat suosittelevat ravintolisiä 
riittävän D-vitamiinin saamiseksi. Useimmi-
ten kahden multivitamiinitabletin ottaminen 
päivässä riittää. On olemassa myös tablette-
ja, jotka sisältävät runsaammin D-vitamiinia 
yhdistettynä kalsiumiin. 
 
D2 vai D3? 
D-vitamiinilisiä saa kahdessa muodossa: D2-
vitamiinia ja D3-vitamiinia. Molemmat muo-
dot ovat tehokkaita. D2 ei ole kuitenkaan sa-
manlaista kuin D3. D3 on se vitamiini, jota 
keho itsessäänkin tuottaa, ja tutkimusten 
mukaan se voi olla jopa kolme kertaa tehok-
kaampaa kohottaen D-vitamiinitasoa nope-
asti ja pitkäkestoisesti. 
 
Kuinka paljon D- vitamiinia tarvitset? 
D-vitamiinin tarpeesi riippuu iästäsi ja riski-
tekijöistäsi. Suositellut päivittäiset määrät 
ovat alle 50-vuotiailla aikuisella 7,5 mikro-
grammaa, yli 60 –vuotiailla 10 mikrogram-
maa. Monien asiantuntijoiden mielestä nämä 
suositellut määrät ovat liian alhaisia. 
 
Rintaruokinnassa olevin vauvojen päivittäi-
nen annos 
Vaikka rintamaito tarjoaakin vauvoille monia 
hyötyjä, se ei ole hyvä D-vitamiinin lähde. 
Asiantuntijat suosittelevat rintaruokinnassa 

oleville vauvoille 10 mikrogrammaa D-vita-
miinia päivässä, ja sen antaminen on aloitta-
va pian synnytyksen jälkeen ja jatkettava, 
kunnes lapsi on vieroitettu rintaruokinnasta 
ja juo vähintään 1000 millilitraa D-vitamiini-
vahvistettua täysmaitoa tai vastiketta. 
 
Vanhempien lasten D-vitamiinin tarve 
D-vitaminoitu täysmaito ja ruoat tarjoavat 
lapselle tarvittavan D-vitamiinin, kunhan he 
syövät näitä tarpeeksi. Lapsille suositellaan 
päivässä 10 mikrogrammaa D-vitamiinia joko 
ruoan tai vitamiinilisän välityksellä. 
 
D-vitamiini ja muut lääkkeet 
Steroidit saattavat haitata D-vitamiinin ai-
neenvaihduntaa. Jos käytät steroideja, D-vi-
tamiinin käytöstä kannattaa keskustella lää-
kärin kanssa. Sama pätee joihinkin laihdu-
tuslääkkeisiin, kolesterolia alentaviin lääkkei-
siin www.tohtori.fi/kolesteroliklinikka/ sekä 
kohtauksia estäviin lääkkeisiin. 
 
Kuinka paljon on liian paljon? 
D-vitamiinia voi saada myös liikaa. Joidenkin 
asiantuntijoiden mukaan 60 mikrogrammaa 
päivässä on turvallinen raja, mutta toisten 
mielestä raja on liian alhainen. Enempää ei 
kuitenkaan kannata ottaa, ellei lääkärisi ni-
menomaan suosittele sitä. Vauvojen päivit-
täinen raja on alhaisempi. Keskustele lääkä-
rin kanssa siitä, mikä on turvallinen raja 
omalle lapsellesi. 
 
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA 
 
Time nosti suomalaispelit vuoden parhaiksi 
(Helsingin Sanomat 15.12.2010) 
 
Yhdysvaltalainen aikakauslehti Time on lis-
tannut suomalaiset tietokonepelit Alan Wa-
ken ja Angry Birdsin vuoden parhaiksi. 
Alan Wake on seikkailumainen kauhua ja 
ammuskelua yhdistävä peli, jonka päähenki-
lö liikkuu yhdysvaltalaisessa pikkukaupungis-
sa. Time kiittää Alan Wakea hitchcockmai-
sesta jännityksestä ja metaforien muuttami-
sesta pelin kielelle. 
Angry Birds puolestaan on alun perin älypu-
helimille julkaistu logiikkapeli. Pelin idea on 
hajottaa rakennuksia ohjaamalla lintuja niitä 
päin. Time kiittää peliä sen petollisesta vai-
keudesta ja koukuttavuudesta. 
 
Angry Birds julkaistaan lautapelinä 
(Good News From Finland 10.1.2011) 
 
Suomalainen hittipeli ilmestyy toukokuussa 
lautapelinä. 
Yhdysvaltalainen leluvalmistaja Mattel teet-
tää suomalaisesta Angry Bird s-mobiilipelistä 
lautaversion. Yhtiö ilmoitti asiasta elektro-
niikkamessuilla Las Vegasissa, uutisoi Elec-
tricpig-verkkosivusto. 
Lautapelissä pelaajat ampuvat muovisilla lin-
nuilla vihreitä possulinnakkeita. Mattelin 
Angry Birds Knock on Wood -lautaversion 
odotetaan ilmestyvän kauppoihin toukokuus-
sa. Lelujätti aikoo julkaista Angry Birds-pelis-
tä myös pelikorttiversion helmikuussa järjes-
tettävillä lelumessuilla New Yorkissa. 
Mattel on lisensioinut Rovion hittipelin käy-
töstä. Rovio puolestaan jatkaa sähköisten 
alustojen valloitusta, sillä peli ilmestyi tam-

mikuun alussa Applen koneille sekä Windows 
7/XP alustalle. 
 
Sisäministeriö hylkää paperin 
(ItViikko 20.12.2010) 
 
Sisäasiainministeriö siirtyy kokonaan säh-
köön pysyvästi säilytettävissä asiakirjoissa. 
Myös päätöksenteko muuttuu sähköiseksi. 
Sisäministeriö kertoo sähköistävänsä koko 
asiankäsittelyprosessin. Kyseessä on ensim-
mäinen ministeriö Suomessa, joka on päät-
tänyt kirjata, käsitellä ja arkistoida asiakir-
jansa sähköisesti. 
Ministeriö arkistoi järjestelmässään pysyvästi 
säilytettävät asiakirjat yksinomaan sähköi-
sessä muodossa Kansallisarkiston myöntä-
män luvan myötä. 
Sähköistys koskee myös päätöksentekoa. 
Ensimmäisenä ministeriö on ottanut käyt-
töön sähköisen allekirjoituksen lausuntoasia-
kirjoissa. Sähköisesti allekirjoitettu asiakirja 
korvaa käsin allekirjoitetun ja on myös mi-
nisteriön arkistokappale. 
Ministeriö toimittaa sähköisesti allekirjoitetut 
asiakirjat vastaanottajille joko ilmoitettuun 
sähköpostiosoitteeseen, mutta tarvittaessa 
edelleen paperilla postissa. 
Sisäministeriö toivoo, että sähköisten asiakir-
jojen käyttö lisääntyisi nopeasti viranomais-
ten välisessä kirjeenvaihdossa. 
Myös sisäministeriön alainen Maahanmuutto-
virasto on sähköistänyt asiankäsittelyään. Vi-
rasto otti juuri käyttöön ulkomaalaisasiain 
sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän. 
 
Älypaperista kaavaillaan lukulaitteen päihit-
täjää (Kauppalehti 27.12.2010) 
 
Suomalaiset ovat onnistuneet ratkaisemaan 
paperinäytön keskeiset tekniset ongelmat. 
Patentoitavan teknologian uskotaan haasta-
van elektroniset lukulaitteet jo 5-10 vuoden 
kuluttua. Asiasta kertoo Yle. 
Suomalaiset hakevat patenttia valmistusme-
netelmälle, jonka avulla sähköiseen paperiin 
voidaan painaa transistoreita ja virtalähteitä. 
Älypaperia on kehitetty Turussa Åbo Akade-
missa vuosia. Tavoitteena on teknologiahyp-
py paperinvalmistuksessa. 
Professori Jarl B. Rosenholmin mukaan on 
mahdollista saada älypaperi käyttöön jo 5-10 
vuoden päästä. 
Kevyeen, taittuvaan ja kierrätyskelpoiseen 
tuotteeseen painetaan paristo tai valokenno, 
transistorit ja näppäimistö.- Vielä kolme 
vuotta sitten tätä pidettiin mahdottomana, ja 
nyt on patenttihakemus sisällä, professori 
Rosenholm toteaa Ylen haastattelussa. 
Suuri haaste painotyössä on asemoiminen, 
koska painamisen pitää osua tismalleen oi-
kein. Turkuun oli rakennettava myös oma 
painokone, koska sopivaa ei ollut olemassa. 
 
Suomi on Euroopan innovaatiojohtajia 
(Good News! from Finland, 3.2.2011) 
 
Suomi yksi Euroopan unionin neljästä inno-
vaatiojohtajasta, kertoo Euroopan komission 
julkaisema innovaatiounionin tulostaulu. 
Suomessa, Saksassa, Tanskassa ja listauk-
sen kärkeen nousseessa Ruotsissa innovaa-
tiotoiminta ylittää selvästi EU:n keskiarvon. 
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Suomi ja Sanska nostettiin lisäksi innovaatio-
johtajien sisällä kasvujohtajiksi, kun taas 
Tanska ja Ruotsi luokiteltiin hitaiksi kasvajik-
si. Suomen vahvuuksiksi luokiteltiin muun 
muassa rahoitus ja tuki sekä yrittäjyys. 
Vuoden 2010 innovaatiounionin tulostaulu 
pohjautuu 25 indikaattoriin, jotka liittyvät 
tutkimukseen ja innovointiin, kuten huippu-
tasoa edustavat ja houkuttelevat tutkimus-
järjestelmät, rahoitus ja tuki sekä yritysten 
investoinnit. 
Komission mukaan EU ei ole pystynyt täysin 
kuromaan umpeen innovaatioeroja suurim-
piin kansainvälisiin kilpailijoihinsa eli Yhdys-
valtoihin ja Japaniin. Useimpien EU-maiden 
kehityssuuntaa pidetään lupaavana, mutta 
edistyminen ei ole ollut riittävän nopeaa. 
‒ Innovointi on nykyaikaisen talouden me-
nestykselle yhtä tärkeää kuin vesi elämälle. 
Innovointi on talouspolitiikan ytimessä, ja se 
on tärkein keino luoda uusia työpaikkoja ta-
louteen. Tänään julkaistava tulostaulu onkin 
Eurooppa 2020 strategian keskeinen raken-
neosa. Haluamme, että jäsenvaltiot käyttä-
vät tulostaulua mahdollisimman paljon, jotta 
ne voivat hyödyntää vahvuuksiaan ja korjata 
heikkouksiaan, tutkimuksesta, innovaatiosta 
ja tieteestä vastaava komission jäsen Máire 
Geoghegan-Quinn kommentoi tulostaulua. 
 
F-Securelle testivoitto hiuskarvan erolla 
(Digitoday 20.12.2010) 
 
Yhdysvaltalainen antivirusjätti Symantec jäi 
nipin napin toiseksi F-Securelle testissä, mis-
sä mitattiin tuotteiden tarjoamaa kokonais-
suojaa. 
Suomalaisen F-Securen menestys riippumat-
toman AV-Comparativesin testeissä sai jat-
koa. Yhtiö voitti vuoden 2010 Whole Product 
Dynamic -testin ja ansaitsi arvosanan Ad-
vanced+. 
Voitto oli täpärä, sillä Symantec oli käytän-
nössä tasoissa. Kumpikin yhtiö torjui 98,9 
prosenttia haittaohjelmanäytteistä. F-Secure 
blokkasi 1946 näytettä, Symantec 1936. Sy-
mantec kuitenkin kysyi 19 muun näytteen 
kohdalla käyttäjän mielipidettä ansaiten 
näistä puoli pistettä näytteeltä. 
– Se tarkoittaa, että lopullinen pistetilanne 
oli 1946 F-Securelle ja 1945,5 Symantecille. 
Se on totisesti niukka ero. Voitimme puolella 
näytteellä, F-Securen Sean Sullivan riemuit-
see. 
Tosin ei F-Securekaan erehtymätön ole. 
Haittaohjelmanäyte lipsahti ohi yhtiön tutkan 
22 kertaa, kun Symantecin suojan läpäisi 
kolmetoista näytettä. F-Securelle kävi myös 
vanhanaikaisesti äskettäin, kun yhtiö tulkitsi 
yleisen ja vaarattoman tiedoston haitallisek-
si. 
 
Maa- ja biokaasusta sähköä verkkoon poltto-
kennotekniikalla (VTT 5.1.2011) 
 
Kiinteäoksidipolttokenno (SOFC) on lupaava 
teknologia tulevaisuuden sähköntuotannon 
voimanlähteenä. VTT on rakentanut järjes-
telmän, jossa maakaasusta tuotetaan poltto-
kennolla sähköä verkkoon. Järjestelmän te-
kee ainutlaatuiseksi se, että sen tuottama 
sähköteho saadaan aikaan yhdellä 10 kilo-
watin SOFC-kennostolla. Teknologiaa kehite-
tään osana Tekesin Polttokennot-ohjelmaa. 

Jotta suurten, kokoluokaltaan satojen kilo-
wattien SOFC-laitteistojen rakentaminen on 
tulevaisuudessa järkevää, tarvitaan suurite-
hoisia kennostoja. Kyseessä on ensimmäinen 
kerta, kun teholtaan 10 kilowatin planaari-
teknologiaan perustuvaa SOFC-polttoken-
nostoa kokeillaan todellisissa järjestelmäolo-
suhteissa. 
SOFC-polttokennoteknologia on hyvin vähä-
päästöinen energianlähde. SOFC-laitteistoa 
voidaan käyttää joustavasti monenlaisille 
polttoaineille - myös biokaasuille, joita on 
muuten vaikea hyödyntää. VTT:n järjestel-
män polttoaineena on maakaasu. 
Tällä hetkellä järjestelmälle tehdään pitkäai-
kaistestejä, joilla selvitetään sen komponent-
tien luotettavuutta, elinikää ja kehitystarpei-
ta. Järjestelmä on toiminut marraskuun alus-
ta lähtien yli 1400 tuntia luotettavasti ja kes-
keytyksettä. Sähköä on tuotettu viiden ker-
rostaloasunnon keskimääräisen vuosikulu-
tuksen verran. VTT:n rakentamaan proto-
tyyppiin on kehitetty komponentteja, jotka 
eivät ole vielä massatuotannossa. 
VTT:n koordinoimassa, Tekesin yhteisrahoit-
teisessa projektissa on mukana Lappeenran-
nan teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto. 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto on kehit-
tänyt järjestelmän tehoelektroniikkaa, jonka 
avulla muunnetaan kennoston tuottama ta-
sasähkö verkkokelpoiseksi vaihtosähköksi. 
Aalto-yliopisto on osallistunut yksikön me-
kaaniseen suunnitteluun. Järjestelmän ken-
noston on toimittanut kanadalainen Versa 
Power Systems, Inc. 
Suomalaisyritykset ovat mukana projektissa 
paitsi rahoittajina, myös kehittämässä ja ke-
räämässä kokemuksia yritysten omien tuot-
teiden soveltuvuudesta SOFC-järjestelmiin. 
Muun muassa Wärtsilä Finland Oy hyödyntää 
tutkimusprojektissa saamaansa kokemusta 
omien suuremman teholuokan SOFC-jär-
jestelmien kehitystyössä. 
 
Kierrätyspurjelaukku lataa kännykän aurin-
koenergialla 
(Good News! From Finland, 9.2.2011) 
 
Enää ei tarvitse pelätä matkapuhelimen akun 
loppumista venereissulla, sillä nummelalai-
nen Globe Hope tuo markkinoille aurinkola-
tausjärjestelmällä varustetun purjelaukun. 
Sifti-olkalaukut valmistetaan käsityönä kier-
rätetyistä, Itämerellä seilanneista purjeista 
sekä autojen vanhoista turvavöistä. Purje-
laukun sivutaskuun on upotettu suomalainen 
Suntrican suunnittelema aurinkolatausjärjes-
telmä. Aurinkokennojen avulla voi ladata se-
kä matkapuhelimia että USB-portista latau-
tuvia elektronisia laitteita, kuten GPS-lait-
teet, MP3-soittimet ja osa digitaalikamerois-
ta. Laitteen voi kytkeä energialähteeseen 
suoraan laukun sisällä. 
Aurinkokennolaukun toiminta perustuu ak-
kuun, joka kerää sähköenergiaa aina kun 
aurinkokennoihin kohdistuu auringonvaloa. 
Täysi akku lataa yksinkertaisen matkapuheli-
men akun täyteen ja modernien kosketus-
näyttöpuhelinten akun noin puoleenväliin. 
Aurinkokenno lataa energiaa myös pilvisellä 
säällä, mutta hitaammin. Ladattu energia 
säilyy akussa useita vuosia. 
Osa Sifti-laukun tuotosta lahjoitetaan Itäme-
ren suojeluun WWF:n kautta. 

Vuonna 2003 perustettu Globe Hope valmis-
taa laajaa vaate- ja asustemallistoaan pää-
osin kierrätysmateriaaleista. Tuotteet valmis-
tetaan Suomessa ja Virossa, ja niitä myy-
dään eri puolilla Eurooppaa ja Japanissa. 
www.globehope.com 
Globe Hope:n tuotteita on myynnissä myös 
Thessalonikissa: 
Yades - Georgia Aikaterini Kalaitzi & Co 
26 Proxenou Koromila Street 
 
Finnair lentää pian biokerosiinilla 
(Kauppalehti 14.12.2010)  
 
Lentoyhtiö Finnair aloittaa lennot biopolttoai-
neella, kertoo Yle Uutiset. 
Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu polt-
toaine voidaan ottaa käyttöön jo ensi kevää-
nä lennoilla Helsingistä Lontooseen tai Sin-
gaporeen. 
Finnair olisi silloin maailman ensimmäinen 
biopolttoainetta reittilennoilla käyttävä lento-
yhtiö. 
Yhtiön ympäristöjohtaja Kati Ihamäki sanoi 
Ylelle, että kaupalliset operaatiot aloitetaan 
heti, kun biokerosiinin salliva sertifiointi as-
tuu voimaan. 
Biopolttoaineen valmistajaksi tulee todennä-
köisesti Neste Oil, joka on sopinut biopoltto-
ainetoimituksista myös saksalaisyhtiö Luft-
hansan kanssa. 
Vuonna 2012 voimaan tuleva lentoliikenteen 
päästökauppa ratkaisee, kuinka suosituksi 
biopolttoaineet aikanaan tulevat. 
 

 
 
URHEILU-UUTISET 
 
Lentopalloilija Olli siirtyy Kreikan liigaan 
(Helsingin Sanomat 25.1.2011) 
 
Passari Simo-Pekka Olli on tehnyt sopimuk-
sen Kreikan lentopalloliigan Epikourosin 
kanssa. Thessalonikilaisseura on liigassa vii-
meistä edellisenä. Alkukauden yhdestätoista 
pelistä on takana kaksi voittoa. 
"Sarjassa on vielä kymmenen peliä jäljellä ja 
viisi pistettä pitäisi joukkueen nousta, että 
pääsisi pois putoajan paikalta. Hyvin pitää 
pelien mennä, että se onnistuu", totesi Raisi-
on Loimussa viimeksi pelannut Olli Lentopal-
loliitolle. 
Olli on harjoitellut alkutalven Italiassa Palla-
volo Padovan kanssa. Sitä ennen hän pelasi 
kauden alussa muutaman ottelun Loimussa. 
"Aika vähän on ollut passarin paikkoja tarjol-
la. Olin jo aiemmin Ranskaan lähdössä ja 
pak-kailin tavaroita autoon, mutta lopulta tu-
likin tämä lähtö Kreikkaan." 
 
Tuli pöljä päivä - Tour de Skillä jälleen suo-
malaisyllättäjä! (Iltalheti 3.1.2011) 
 
Matti Heikkinen on voittanut Tour de Skin 
10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailun Oberst-
dorfissa. 
Matti Heikkinen teki voitollaan historiaa 

http://www.globehope.com/
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Heikkinen hiihti voittoon ajalla 49,20,1. Toi-
seksi tullut Sveitsin Dario Cologna jäi suoma-
laisesta 1,0. Kolmanneksi tuli Tshekin Martin 
Jaks ja neljänneksi Jean Marc Gaillard. 
Heikkinen oli 10 kilometrin perinteisen hiih-
totavan osuuden jälkeen 39:s puolisen mi-
nuuttia kärjestä, mutta nousi voittoon 10 ki-
lometrin vapaan hiihtotavan osuudella. 
Ville Nousiainen oli 41:s ja Sami Jauhojärvi 
47:s. 
Heikkinen on tullut tunnetuksi "Pöljä päivä" 
–lausahduksestaan. Heikkinen voitti vuonna 
2009 yllättäen MM-pronssia. Ennen kisaa 
hän sanoi, että voi taistella kärkisijoista, jos 
sattuu "pöljä päivä". 
 
Suomi maailman 83:nneksi paras jalkapallo-
maa (Helsingin Sanomat 15.12.2010) 
 
Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan jalkapal-
loranking vaihtaa vuotta Espanjan komen-
nossa. Hollanti on listalla toisena ja keske-
nään paikkaa vaihtaneista Saksa kolmantena 
ja Brasilia neljäntenä. 
Suomi on keskiviikkona julkaistulla listalla si-
jalla 83. Suomi on noussut neljä sijaa mar-
raskuun lukemasta. 
 
Voimistelija Tuuha valittiin vuoden yllättäjäk-
si (Helsingin Sanomat 15.12.2010) 
 
Urheilumuseoklubi on valinnut voimistelija 
Tomi Tuuhan urheiluvuoden yllättäjäksi. Hä-
nen voittonsa hypyssä EM-kilpailuissa Bir-
minghamissa oli klubin mielestä vuoden suu-
rin yllätys. 
Tuuhan molemmat hypyt olivat finaalissa lä-
hellä maksimisuoritusta. Hän voitti mesta-
ruuden 0,013 pisteen erolla Saksan Matthias 
Fahrigiin. Tuuhaa ennen Suomen voimistelu-
historian ainoan Euroopan mestaruuden oli 
voittanut Lasse Laine permannolla vuoden 
1967 kotikisoissa Tampereella. 
Tuuhaa valmentaa Timo Holopainen. 
Viime vuonna yllättäjä oli pyöräilijä Jussi 
Veikkanen. 
 
MUUT UUTISET 
 
Talven pakkasennätys rikki: −37,9 astetta 
(Helsingin Sanomat 14.2.2011) 
 
Utsjoella on rikottu talven pakkasennätys vii-
me yönä. 
Kuluvan talven pakkasennätys on mennyt 
rikki. Ilmatieteen laitoksen mukaan Utsjoen 
Kevojärvellä mitattiin aamulla uusi ennätys, 
–37,9 astetta. 
Talven aiempi pakkasennätys, –37 astetta, 
mitattiin viime kuun puolivälissä samassa 
paikassa. 
Suomen tilastohistorian kovimmat pakkaslu-
kemat mitattiin vuonna 1999 Kittilässä. Tuol-
loin pakkasta oli –51,5. 
 
Kehäradan tunnelin bakteerikasvusto varmis-
tui haitalliseksi (Iltalehti 8.2.2011) 
 
Kehäradan mikrobikasvusto on osoittautunut 
haitalliseksi rakenteille, kertoo johtaja Kari 
Ruohonen Liikennevirastosta. 
Löydös kasvattavaa kehäradan hintaa tuntu-
vasti. 

Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n selvi-
tyksessä varmistui, että kasvustot ruostutta-
vat terästä ja haurastuttavat tavanomaisia 
betonilaatuja. 
Mikrobikasvustoja havaittiin Helsinki-Vantaan 
lentoaseman alle louhittavassa tunnelissa 
ensimmäisen kerran viime kesänä. Ne johtu-
vat maaperään tihkuvasta glykolista, jota 
käytetään lentoasemalla jäänestoaineena. 
Ruohosen mukaan glykolipitoista vettä on 
löytynyt parista uudesta kohdasta, mutta on-
gelma rajoittuu lähinnä noin 400 metrin 
matkalle. 
Mikrobilöydöksen on arvioitu kasvattavan ke-
häradan hintaa jopa 20 miljoonaa euroa. 
Ongelmalle etsitään ratkaisua kevään aika-
na. Vastaavaa tapausta ei ole löytynyt muu-
alta maailmasta. 
Kehäradasta tulee lähiliikenteen rata Helsin-
gin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoase-
man välille. 
 
Helsinki yhä kuudes maailman parhaimpien 
kaupunkien listalla 
(Helsingin Sanomat 21.2.2011) 
 
Helsinki pärjäsi hyvin vertailussa, jossa pai-
notettiin muun muassa turvallisuutta ja ym-
päristöä. 
Helsinki on valittu jälleen maailman kuuden-
neksi parhaaksi kaupungiksi elää. Sijoitus on 
sama kuin viime vuonna. Kärkipaikan Econo-
mist Intelligence Unitin mittauksessa vei jo 
viidettä vuotta peräkkäin Kanadan Vancou-
ver. 
Helsinki on kärkikymmenikön ainoa pohjois-
mainen kaupunki. Muut kärkipään kaupungin 
löytyvät Kanadasta, Australiasta, Itävallasta 
ja Uudesta-Seelannista. 
Maailman suurkaupungeista Pariisi nousi si-
jalle 16, Lontoo sijalle 53, New York sijalle 
56 ja Peking sijalle 72. 
Listan viimeistä sijaa pitää edellisvuoden ta-
voin Zimbabwen pääkaupunki Harare. Se jäi 
niukasti jälkeen Bangladeshin pääkaupungis-
ta Dhakasta, joka oli listan toiseksi viimei-
nen. 
Tutkimuksessa kaupunkien asuttavuutta ar-
vioidaan 30:n elämänlaadusta kertovan teki-
jän perusteella. 
Niitä ovat muun muassa turvallisuus, infra-
struktuuri, ympäristö, terveydenhuolto sekä 
kulttuuri- ja koulutustarjonta. 
 
VTT tutkii yhden maailman vanhimmista 
oluista (VTT 8.1.2011) 
 
Ahvenanmaan saaristossa sukellettiin kesällä 
2010 hyvin säilyneitä shampanjapulloja ja 
viisi olutpulloa todennäköisesti 1800-luvun 
alkupuoliskolla uponneen laivan hylystä. VTT 
selvittää, millaisella reseptillä olut on valmis-
tettu ja millaisella hiivalla käymisprosessi ta-
pahtunut. Kyse on yksi maailman vanhim-
mista säilyneistä oluista, jonka uudelleentuo-
tanto kiinnostaa Ahvenanmaan maakunta-
hallitusta. 
Ahvenanmaan maakuntahallitus on toimitta-
nut yhden sukelletuista olutpulloista VTT:lle, 
jossa sen analysointi on juuri käynnistynyt. 
VTT tutkii, mitä mikrobeja - esimerkiksi hii-
vaa tai maitohappobakteereja - oluessa on 
tallella. DNA-analyysien avulla on mahdollis-
ta tutkia myös kuolleita soluja. Tämän lisäksi 

VTT selvittää kemiallisten analyysien avulla, 
millaisia raaka-aineita oluen valmistuksessa 
on käytetty. 
”Meistä on erittäin mielenkiintoista tutkia, 
millaista hiivaa käytettiin 1800-luvun alussa 
ja millainen olut oli laadultaan. Oliko se ken-
ties hyvinkin vahvaa ja kitkerää? Hiivan roo-
lia ei oluen valmistuksessa vielä 1800-luvun 
alussa ymmärretty”, toteaa VTT:n asiakas-
päällikkö Annika Wilhelmson. 
"Ensisijaisesti haluamme analysoida pullojen 
sisällön. Sen jälkeen toivomme pystyvämme 
luomaan alkuperäisen reseptin uudelleen, 
jotta sitä voidaan käyttää oluen valmistuk-
sessa", sanoo Ahvenanmaan maakuntahalli-
tuksen osastopäällikkö Rainer Juslin. 
VTT:llä on vuosikymmenien kokemus 
mallas- ja panimotutkimuksista. Projektissa 
hyödynnetään muun muassa VTT:n 
proteomiikka- ja DNA-asiantuntemusta. 
Tutkimustulokset valmistuvat toukokuussa 
2011. VTT laatii tuloksista aikanaan tieteelli-
sen artikkelin. 
 
Suomi kutistui koordinaatiston vaihdossa 17 
neliökilometriä  
(Maanmittauslaitos 25.02.2011) 
 
Suomen pinta-ala on 390 903 neliökilomet-
riä, josta 303 892 on maata. Tämä selviää 
Maanmittauslaitoksen 25.2.2011 julkaise-
masta kuntien pinta-alatilastosta. 
Suomen pinta-ala lasketaan nyt yleiseuroop-
palaisessa ETRS89-koordinaattijärjestelmäs-
sä. Laskutavan muutoksen seurauksena 
Suomen pinta-ala pieneni noin 17 neliökilo-
metriä. Näin siis tapahtuu kartalla laskien – 
maastossa Suomi on entisellään. 
Maanmittauslaitos otti viime vuoden helmi-
kuussa käyttöön uuden ETRS89-koordinaat-
tijärjestelmän. Sen kanssa käytettävässä 
karttaprojektiossa, maaston kuvaamisessa 
tasolla, pinta-alat suurenevat vähemmän 
kuin aikaisemmin käytössä olleessa järjestel-
mässä. Näin tilaston pinta-alat vastaavat nyt 
paremmin todellisia pinta-aloja. 
Pinta-aloissa myös luonnollisia muutoksia 
Pinta-aloissa tapahtuu vuosittain lukuisia 
pieniä muutoksia, joista osa johtuu kuntien 
rajojen kartoitustarkkuuden paranemisesta 
ja osa vesi- ja maa-alueiden elämisestä. 
Maannouseminen merestä, vesijättöjen 
muodostuminen ja Maastotietokannassa ran-
taviivojen tulkinta vaikuttavat alan jakautu-
miseen maa-alueeseen, makeaan veteen ja 
merialueeseen. 
Suomessa on vuoden 2011 alusta alkaen 
336 kuntaa, kun kuntaliitokset vähensivät 
kuntien määrää kuudella. 
Kuntaliitoksissa liitettiin Karttula Kuopion 
kaupunkiin, Kylmäkoski Akaan kaupunkiin, 
Varpaisjärvi Lapinlahden kuntaan, Kuhma-
lahti Kangasalan kuntaan ja Artjärvi Orimat-
tilan kaupunkiin. 
Vöyri-Maksamaan ja Oravaisten kunnat lak-
kautettiin ja niiden alueista perustettiin uusi 
Vöyrin kunta. 
Itä-Uudenmaan maakunta yhdistyi Uuden-
maan maakuntaan Valtioneuvoston 
22.10.2009 antaman päätöksen mukaisesti 
Itä-Uudenmaan maakunnan kunnat kuuluvat 
1.1.2011 alkaen Uudenmaan maakuntaan. 
Uudenmaan maakuntaan kuuluu nyt 28 kun-
taa. 
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Maanmittauslaitos on laskenut Suomen kun-
tien pinta-alat 1.1.2011. Tilastossa on kunti-
en ja maakuntien pinta-alat sekä koko valta-
kunnan ala. Pinta-alat on luokiteltu edelleen 
maan, makean veden ja meriveden alueisiin. 
Kuntien pinta-alat lasketaan vuosittain 
Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta, 
joka sisältää digitaalisina tarkimmat ja ajan-
tasaisimmat tiedot maastosta koko maan 
alueelta. 
Tarkastele tilastoa 
http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/jul
kaisut/tilastot/vuositilastot  
 
Aamulehti: Suomi ei enää käännytä turva-
paikanhakijoita Kreikkaan 
(Helsingin Sanomat 23.1.2011) 
 
Maahanmuuttovirasto on päättänyt lopettaa 
turvapaikanhakijoiden käännytykset Kreik-
kaan, kertoo Aamulehti. Viraston mukaan 
Kreikan olosuhteet eivät täytä ihmisoikeus-
vaatimuksia. 
Päätöksen taustalla on Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuimen EIT:n perjantainen rat-
kaisu, jonka mukaan Belgia rikkoi ihmisoi-
keussopimusta palauttaessaan afganistani-
laisen turvapaikanhakijan Kreikkaan. Myös 
Ruotsi, Saksa ja Britannia ovat lopettaneet 
turvapaikanhakijoiden käännytykset Kreik-
kaan. 
Viraston uuden linjauksen mukaan Kreikasta 
tulijoita ei kasitella Dublin-tapauksina. Dub-
lin-menettelyn mukaan turvapaikanhakija 
palautetaan siihen EU-maahan, johon hän 
on ensimmäisenä saapunut. 
Suomi ei ole käännyttänyt tähän mennessä-
kään Kreikkaan alaikäisiä, yksin tulleita tai 
haavoittuvassa asemassa olevia. 
Turvapaikanhakijoiden ruuhkauttamat Väli-
merenmaat ovat vaatineet, että muut EU-
maat jakaisivat hakijamääriä nykyistä tasai-
semmin. 
Kreikka ilmoitti tässä kuussa alkavansa ra-
joittaa maahanmuuttoa kovin ottein. Maan 
hallituksen mukaan turvapaikanhakijoiden ja 
laittomien siirtolaisten määrä on räjähtämäs-
sä käsiin. 
Oleskelulupia aiotaan alkaa tarkistaa tehos-
tetusti. Turvapaikanhakija lähetetään kotiin, 
jos hänen kotimaansa todetaan riittävän tur-
valliseksi. Myös kaikki lakia rikkoneet hakijat 
karkotetaan. 
Kreikka arvioi maassa asuvan noin miljoona 
laitonta siirtolaista. Heita saapuu etenkin 
Turkin kautta, minkä vuoksi Kreikka puuhaa 
Turkin vastaisen rajajoen suositulle ylityspai-
kalle 12 kilometria pitkää muuria. 
YK:n pakolaisasiain toimisto ja ihmisoikeus-
järjestöt ovat paheksuneet Kreikan aitasuun-
nitelmia. 
 
Yhdysvaltalainen CNN suitsutti Helsingin lu-
misotaa (Ilta-sanomat 7.2.2011) 
 
Suomalainen lumisota teki vaikutuksen 
CNN:n tähtiankkuriin. 
Yhdysvaltalaisen CNN:n tähtiankkuri Richard 
Quest ihasteli Helsingin voittoa "lumisodas-
sa" tänä talvena. 
Ohjelma näytettiin CNN:n Future Cities –sar-
jassa maanantaina. 
Quest vieraili noin kuuteen minuuttiin leika-
tussa jaksossa muun muassa Helsinki-Van-

taan lentokentällä ja lumenkaatopaikalla, 
jossa järeät kuorma-autot kippaavat lunta. 
Ääneen pääsivät muiden muassa pääminis-
teri Mari Kiviniemi (kesk), Helsingin apulais-
kaupunginjohtaja Pekka Sauri ja ulkominis-
teri Alexander Stubb (kok). 
Paikkansa auringossa sai myös Talviklassi-
koksi ristityn jääkiekko-ottelun lauantaina 
voittanut Helsingin IFK, jonka petologo loisti 
projektipäällikkö Dan-Henrik Långströmin 
pusakan rintamuksessa, kun Quest tenttasi 
tätä lumitöistä. 
Seuraavat Helsingissä kuvatut Future Cities -
osat käsittelevät Helsingin Sanomien ennak-
kotietojen mukaan taistelua kaamosta vas-
taan, maanalaista Helsinkiä ja pääkaupunki-
seudun muuttuvaa kaupunkirakennetta. 
Ne esitetään maanantaisin helmi-maalis-
kuussa. 
Katso CNN:n Suomi-jaksot tästä 
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/28/h
elsinkis-battle-against-the-darkness/  
 
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/21/e
xpanding-helsinkis-horizon/  
 
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/14/h
elsinkis-underground-master-plan/  
 
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/07/h
elsinkis-battle-with-the-snow/  
 
Kreikkalaiset talousahdingossa: aita rajalle! 
(Taloussanomat 16.1.2011) 
 
Talouskriisi on kiristänyt kreikkalaisten asen-
teita maahanmuuttoa kohtaan. Kahdeksan 
kymmenestä kreikkalaisesta haluaisi aidan 
Turkin vastaiselle rajalle estämään laitonta 
maahantuloa. 
Kreikan hallitus on suunnitellut rakentavansa 
aidan Turkin vastaiselle rajalle. Tutkimusyh-
tiö Marcin Ethnos-lehdelle tekemässä kyse-
lyssä kahdeksan kymmenestä kreikkalaisesta 
kannattaa hallituksen suunnitelmaa. 
Euroopan reunalla sijaitsevaan Kreikkaan on 
saapunut viime vuosina aikaisempaa enem-
män sotaa pakenevia ihmisiä Irakista ja Af-
ganistanista. Kreikan turvallisuusministeri 
Christos Papoutsis pyysi viime vuonna EU:lta 
apua, koska talouskriisin runtelema Kreikka 
ei halua kantaa vastuuta pakolaisista yksin. 
Papoutsis väläytti viime kuussa, että yksi 
mahdollisuus maahanmuuton vähentämisek-
si olisi aidan rakentaminen. 
Asenteet ovat Kreikassa kiristyneet pitkälti, 
koska maan taloudellinen tilanne kuuluu Eu-
roopan huonoimpiin. Kyselyssä ilmeni , että 
40 prosenttia kreikkalaisista uskoo maansa 
ajautuvan vielä konkurssiin. 54 prosenttia 
ajatteli kuitenkin maan selviytyvän.  
Työlainsäädännön muutoksia piti tarpeellise-
na 65 prosenttia vastaajista.  
Tutkimukseen osallistui 1014 kreikkalaista 
11.–13. tammikuuta. Virhemarginaali oli 
2,5–2,8 prosenttia. 
 
Tässä kaupungissa harrastetaan eniten net-
tiflirttiä (Ddigitoday 28.2.2001) 
 
Ateena on maailman flirttikeskus, kertoo 
maanantaina julkistettu selvitys. Yhteisösi-
vusto Badoon tekemän selvityksen mukaan 

ateenalaiset harrastavat eniten maailmassa 
teerenpeliä internetissä. 
Selvityksessä laitettiin kaupunkeja järjestyk-
seen sen mukaan, kuinka monta kertaa kuu-
kaudessa keskiverojäsen harrastaa flirttiä 
Badoon yhteisösivustolla. 
Toiseksi flirttailevin kaupunki oli Moskova. 
Romanttinen Rooma sijoittui kahdeksannek-
si. 
Kymmenen parhaan joukkoon ylsi Rooman 
lisäksi kaksi italialaista (Torino, Bari) kau-
punkia. Lisäksi kymmenikköön nousi Kiova ja 
Azerbaidzanin Baku sekä Tunisia, Kuwait ja 
Beirut. 
Madrid oli 31. ja Pariisi 38. Muista suurkau-
pungista Lontoo ylsi sijalle 57, Berliini 79 ja 
New York 89. 
Ateenan Lonely Planet -matkaoppaan kirjoit-
tanut Victoria Kyriakopoulous ei ole yllätty-
nyt tuloksista, koska ateenalaisilla on hedo-
nistinen elämäntapa. 
– Ateenalaiset pitävät juhlimisesta ja puhu-
misesta. Flirttailu on osa sosiaalista kanssa-
käymistä. Vanhukset flirttailevat, naimisissa 
olevat flirttailevat, nyt nuoret vain käyttävät 
teknologiaa tehdäkseen sitä, mitä ateenalai-
set ovat aina tehneet, Kyriakopoulos sanoi 
uutistoimisto Reutersille. 
Badoo analysoi selvitystään varten yli 12 mil-
joonaa flirttauskontaktia kuukauden ajalta 
lähes 200 kaupungissa 180 maassa. Viestit 
haravoitiin sivuston 108 miljoonalta käyttä-
jältä. 
Selvityksessä Badoon ateenalainen käyttäjä 
harrasti flirttailua kuukauden aikana keski-
määrin 25,7 kertaa. Tämä on yli kaksi kertaa 
kuin Rio de Janeirossa (12,4), Varsovassa 
(12,1) ja Prahassa (12,6). 
Pariisissa nettiflirttiä harrastettiin 20,7, Lon-
toossa 19,0 ja Berliinissä 17,7 kertaa. New-
yorkilaiset kosiskelivat toisiaan 16,1 kertaa 
kuukaudessa. 
Verkkokävijäliikennettä mittaavan Alexa In-
ternetin mukaan Badoo on maailman 150. 
suosituin nettisivusto. 
 
Suomen historia 
(www.suomalaisuudenliitto.fi)  
 
Tällä pastalla käydään Suomen hirtoria läpi 
pähkinänkuoressa. Nyt aloitetaan esihistori-
asta aina 1000-luvulle. Seuraavassa tiedot-
teessa jatketaan 1100–1200-luvuilla. 
• Ensimmäiset jääkautta edeltävät havain-

not ihmisasutuksesta Karijoen Susiluolas-
sa.  

• Noin 8600 eKr. Mesoliittinen kivikausi al-
kaa Suomessa. Ei keramiikkaa. Lahden 
Ristola Suomen vanhin tunnettu asuin-
paikka (8600 - 8200 eKr.). Suomeen tulee 
asutusta sekä lounaasta, etelästä että 
kaakosta.  
Arkeologien, geneetikkojen ja eräiden kie-
litieteilijöiden teorian mukaan suomalais-
ten esi-isät asuttivat tuolloin Länsi-, Keski- 
ja Itä-Eurooppaa ja niistä pohjoiseen si-
jaitsevia alueita.  

• Noin 5000 eKr. Varhaiskampakeramiikka. 
Ensimmäiset saviastiat.  

• Noin 4000 eKr. Tyypillinen kampakera-
miikka. Viimeistään tästä ajanjaksosta 
lähtien suomalaisten suomen kielen esias-
teita puhuvat esivanhemmat ovat asuneet 
Suomessa.  

http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/julkaisut/tilastot/vuositilastot
http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/julkaisut/tilastot/vuositilastot
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/28/helsinkis-battle-against-the-darkness/
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/28/helsinkis-battle-against-the-darkness/
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/21/expanding-helsinkis-horizon/
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/21/expanding-helsinkis-horizon/
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/14/helsinkis-underground-master-plan/
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/14/helsinkis-underground-master-plan/
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/07/helsinkis-battle-with-the-snow/
http://business.blogs.cnn.com/2011/02/07/helsinkis-battle-with-the-snow/
http://www.suomalaisuudenliitto.fi/
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• Noin 3400 eKr. Myöhäiskampakeramiikka.  
• Noin 2800 eKr. Vasarakirveskulttuuri. 

Vanhimmat balttilaiset lainasanat kieles-
sämme ovat tältä ajanjaksolta. Todennä-
köisesti uutta väestöä Baltiasta siirtyy 
maahamme entisen väestön sekaan. Nuo-
rakeramiikka. Suomen kieli ja saamen kie-
li alkavat eriytyvät omiksi ryhmikseen.  

• Noin 2000 eKr. Kiukaisten kulttuuri. Kar-
janhoitoa ja jakson lopulla maanviljelyä.  

• Noin 1600 eKr. Pronssikausi. Länsi-Suo-
messa germaanista vaikutusta, idästä Vol-
galta saapuu tekstiilikeramiikkaa käyttä-
vää väestöä, joka vaikuttaa sekä suomen- 
että saamenkieliseen väestöön. Jakson 
loppupuolella saamelaisväestö levittäytyy 
aina Keski-Skandinaviaan asti (800-luku 
eKr.).  

• Noin 500 eKr. Esiroomalainen rautakausi. 
Herodotuksen kuvaus Pohjanperistä (400-
luku eKr.)  

• Noin Kristuksen syntymän aikoihin Van-
hempi roomalainen rautakausi. Tacitus 
kertoo fenneistä (n.100 jKr.), Ptolemaios 
phinnoista (n.170 jKr.). Rautaesineet le-
viävät maamme rannikolle. Voimakas vi-
rolainen vaikutus esineistössä, maaham-
me saapuu todennäköisesti lisäväestöä Vi-
rosta. Myös germaanista vaikutusta on 
havaittavissa jonkun verran lounaisranni-
kolla.  

• Noin 200 jKr. Nuorempi roomalainen rau-
takausi. Rautaesineet leviävät vähitellen 
sisämaahan (Hämeeseen).  

• Noin 400 jKr. Kansainvaellusaika. Etelä-
Pohjanmaa erottuu selvästi maamme rik-
kaimpana maakuntana. Jordanes mainit-
see (551 jKr.) finnit ja skrerefennit (so. 
hiihtosuomalaiset eli lappalaiset).  

• 500-luvun loppu jKr. Merovinkiaika. Voi-
makas väestönkasvu ja kaikenlainen yh-
teiskunnallinen ja taloudellinen kehitys. 
Oma suomalainen rautakauden esinekult-
tuuri muodostuu. Germaaninen eläinorna-
mentiikka (Salinin tyyli II) ja lukuisat esi-
nemuodot yhdistävät maamme germaani-
seen Eurooppaan.  
Esinelöytöjen perusteella monet kansan-
runoutemme ja siten myös Kalevalan ase-
kuvaukset kertovat juuri tästä ajasta. Eu-
ran-Köyliön seudulle ilmestyvät keskieu-
rooppalaistyyliset rivihautakalmistot. To-
dennäköisesti Keski-Euroopasta muuttaa 
maahamme germaanista väestöä.  
Vanhin säilynyt anglosaksinen tekstikat-
kelma Widsith (600-luvun jälkipuolisko) 
kertoo että "Caelic hallitsi suomalaisia". 
Caelic lienee Kaleva. Myös skridefinnit eli 
lappalaiset mainitaan samassa tekstissä.  

• Noin 800 jKr. Viikinkiaika. Länsisuomalai-
nen asutus ulottuu myös Karjalaan. Etelä-
Pohjanmaan asutuslöydöt lakkaavat lähes 
tyystin. Ahvenanmaa on osana skandinaa-
vista kulttuuripiiriä, kunnes autioituu (n. 
975 jKr). Samaan aikaan tuhoutuu myös 
Ruotsin tärkein kaupunki Birka.  
Alfred Suuren toimittamassa Orosiuksen 
maailmanhistoriassa Ottarin kuvaus kvee-
neistä (kainulaisista), jotka käyvät Norjas-
sa hävitysretkillä (800-luvun loppu). Tjo-
dolf Hviniläisen Ynglingatalissa (n.900 
jKr.) vanhimmat viittaukset Fornjotr-ta-
rustoon, joka kertoo Suomen ja Kainuun 
kuninkaista.  

• 1000-luvun puoliväli Lähetysaika (ristiret-
kiaika) alkaa. Maamme kristillistyy vähitel-
len. Alkuaan kreikasta tulleet lainasanat 
risti ja pappi todistavat kristinuskon tul-
leen Suomeen Itä-Roomasta. Kristinusko 
on vahvaa Kalannin seudulla ja 1100-lu-
vun puoliväliin mennessä koko läntinen 
Suomi on pääosin siirtynyt kristilliseen 
hautauskäytäntöön. Pakanalliset hautauk-
set jatkuvat kuitenkin paikoittain mahdol-
lisesti jopa 1200-luvulle asti, mm. Nousiai-
sissa. Läntinen Suomi on esineellisen kult-
tuurinsa suhteen yhtenäinen, Häme kris-
tillistyy samaan aikaan kuin Varsinais-Suo-
mikin. Karjalaan muodostuu oma itään 
päin suuntautunut kulttuurinsa, Pohjan-
maa (Kainuu) ja nimistönsä perusteella 
myös Ahvenanmaa kuuluvat länsisuoma-
laiseen kulttuuripiiriin.  

• 1042 Venäjän suuriruhtinaan Jaroslavin 
poika Vladimir, Novgorodin ruhtinas, 
hyökkää yhdessä novgorodilaisten kanssa 
suomalaisia (jam [= hämäläisiä]) vastaan. 
Todennäköisesti hyökkäys kohdistuu Kar-
jalaan, joka tämän jälkeen alkaa muodos-
tua omaksi, Länsi-Suomesta erilliseksi 
kulttuurikokonaisuudeksi.  

• 1000-luvun puoliväli Ruotsin kuningas 
Emundin poika Anund hyökkää Suomeen, 
mutta suomalaisten myrkytettyä kaivot 
hänen sotajoukkonsa tuhotaan ja Anund 
saa surmansa.  

• 1000-luvun jälkipuolisko Ns. Nestorin kro-
nikka mainitsee luetellessaan pohjoisen 
Euroopan kansoja Suomesta vain jäämit 
(jam), joihin he siis tässä vaiheessa vielä 
laskevat ilmeisesti mukaan myös varsi-
naissuomalaiset ja karjalaiset. 

 
Ruokapalsta 
 
Tiedätkö syöväsi tolkuttomasti lisäaineita? 
(Taloussanomat 1.3.2011) 
 
Titaanidioksidi, metyyliselluloosa, litolirubiini! 
Miksi ihmeessä näitä laitetaan ruokiin? Vä-
hemmälläkin selvittäisiin, sanovat asiantunti-
jat. 
– Pakattu leikkeleliha, jonka lihapitoisuus on 
vain 70 prosenttia. Vettä joukossa 27 pro-
senttia ja suolaa 1,7 prosenttia eli aika pal-
jon. Mutta vielä mahtuu mukaan E450, 
E451, E326, E250, E270 sekä glukoosia, aro-
meja, hiivauutetta ja sokeria, nestorikokki 
Jaakko Kolmonen kummastelee. 
Hän ei jaksa ymmärtää, miksi kaupan vaati-
man pitkän hyllyiän takia jokapäiväiseen 
ruokaamme tupataan tolkuttomasti lisäainei-
ta. 
– Isoäiti teki rieskansa ohrajauhosta, vedes-
tä ja suolasta. Nyt kaupan hyllystä löytyvä 
rieska sisältää näiden raaka-aineiden lisäksi 
siirappia, kasvisrasvaa sekä seuraavat E:t: 
200, 263, 304, 330, 412, 450, 471 ja 500. 
Kolmonen vakuuttaa, että kaiken kukkuraksi 
näistä kahdesta eri versiosta isoäidin rieska 
säilyy pidempään kuin teollisesti tehty kau-
pan rieska. 
– Kolme viikkoa, kuten ruisleipäkin, hän sa-
noo omasta kokemuksestaan. 
Kolmosen mielestä kannattaisi tehdä tuottei-
ta, jotka eivät säily hyllyssä, vaan ne oste-
taan ja syödään pois. 

Kamalin kauhistus tv-kokille ja kirjailijalle 
ovat energiajuomat. 
– Niissä oikein varoitellaan, että ei saa myy-
dä raskaana oleville eikä lapsille. Muut saa 
myrkyttää, hän tuhahtaa. 
Kolmonen huomauttaa, että yksittäisiä lisäai-
neita on teollisissa tuotteissa sallitut määrät, 
mutta kukaan ei ole tutkinut niiden yhteis-
vaikutuksia tai niistä on vaiettu. 
– Glutamaatit (E620, E621, E622 jne.), nit-
riitti (E250) aspartaami (E951) ja kaikki väri-
aineet – erityisesti atsovärit, lääkäri Antti 
Heikkilä listaa pahimmat vihollisemme ruo-
kapöydässä.  
Hänen mukaansa natriumglutamaatti aiheut-
taa erilaisia neurologisia oireita ja jopa aivo-
vaurion. Erityisen haitallista natriumgluta-
maatti on Heikkilän mielestä lapsille ja van-
huksille. Glutamaatit ovat aromivahventeita, 
joilla korostetaan ruoan makua. Ruokakriiti-
koiden mielestä niitä tarvitaan, kun suurtuo-
tanto ja teolliset prosessit ovat hävittäneet 
ruoan alkuperäisen maun. 
– Kliinisessä käytännössä olen havainnut, et-
tä aito merisuola on hyvä, Heikkilä sanoo. 
Hän on hyvin huolissaan myös lihatuotteisiin 
lisättävistä nitriiteistä, kuten natriumnitriitis-
tä. 
– Sanotaan, että sitä laitetaan säilyvyyden 
takia, mutta sitä lisätään ulkonäön takia, jot-
ta tuote olisi punainen eikä harmaa. 
Heikkilän mukaan nitriitti muuttuu syöpävaa-
ralliseksi ruoansulatuksessa ja grillauksessa. 
Tosin grillatessa sen syöpävaarallisuuden voi 
estää c-vitamiinilla eli tiristämällä sitruunaa 
ruoan päälle. 
Lisäaineiden E-koodijärjestelmä on alun pe-
rin kehitetty Euroopan unionissa. “E” nume-
ron edessä merkitsee, että Euroopan unioni 
on arvioinut lisäaineen turvalliseksi elintarvi-
kekäyttöön. 
Suomen Ruokakulttuuriteko-palkinnon saa-
nut Eat & Joy -kauppias Eeropekka Rislakki 
ihmettelee, miksi jopa täyssäilykkeisiin laite-
taan lisäaineita – hyvä ettei sentään pakas-
teisiin. 
– Se tai pikemminkin ne (lisäaineet) tulevat 
mausteseoksen mukana, kuuluu usein tuot-
tajan selitys, mutta jo yhden keskustelukier-
roksen jälkeen niistä päästään eroon, Rislak-
ki sanoo. 
 
Tässä on seuraava suomalainen superfood! 
(MTV.fi 9.11.2010) 
 
Ohra on seuraava suomalainen superfood 
Superfoodit ovat yksi maailman kuumimpia 
ruokatrendejä ja listalle ovat päässeet muun 
muassa mustikka, ruis ja raaka kaakao, mut-
ta mikä onkaan seuraava terveysvillitys? 
Vaikka goji-marjoja ja raaka kaakaota ei löy-
dy kovin monen suomalaisen ruokakaapista, 
ovat esimerkiksi puolukat, mustikat ja ras-
vainen lohi olleet jo pitkään tavallista ravin-
toamme. 
Erityisen ravintorikkaiden ruoka-aineiden lis-
ta on saamassa jälleen uuden suomalaisille 
tutun jäsenen: seuraavaksi intoudumme oh-
rasta. 
Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että oh-
ran sisältämä beetaglukaani muun muassa 
parantaa vastuskykyä, ruuansulatusta ja vai-
kuttaa positiivisesti sydän- ja verisuonitau-
teihin. 
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Ohra on reipasta lähiruokaa 
Ohra on korvaamassa kovaa vauhtia myös 
riisin ja kuskusin suomalaisissa keittiöissä, 
sillä se on sekä ekologista, terveellistä että 
maukasta lähiruokaa. 
Valmista maukkaasta viljasta vaikkapa riso-
ton tapaista ohrattoa tai herkullisia uuniruo-
kia. 
 
Yrttiohra 
6 dl ohraa 
1 sipuli 
nippu persiljaa tai lehtipersiljaa 
tuoretta timjamia 
1 sitruuna 
nokare voita 
suolaa ja valkopippuria 
1. Liota ohraa yön yli kylmässä vedessä. 
Huuhtele se ja keitä kypsäksi runsaassa suo-
latussa vedessä. 
2. Valuta ja huuhtele, jotta ohra pysyy irto-
naisena. 
3. Kuori ja hienonna sipuli. 
4. Hienonna yrtit ja raasta mukaan sitruu-
nankuori ja purista mukaan mehu. 
5. Paista sipulia ja ohraa voissa. Lisää lopuk-
si yrtit ja sitruunamehu. 
6. Mausta ohra suolalla ja pippurilla. 
Yrttiohra soveltuu hyvin myös lisukkeeksi. 
 
Syksyinen sieni-ohrakeitto 
3/4 dl esikypsytettyjä, rikottuja ohrasuuri-
moita 
11 dl vettä 
1 kasvisliemikuutio 
1 iso sipuli 
2 porkkanaa 
1 rs (200 g) herkkusieniä tai esikäsiteltyjä 
metsäsieniä 
1 rkl öljyä 
2 tl kirveliä 
ripaus mustapippuria 
1 dl kasvirasvaa 
(1/2 tl suolaa) 
persiljaa 
1. Keitä ohrasuurimot lähes kypsiksi (eli noin 
15 minuuttia) kasvisliemikuutiolla mauste-
tussa vedessä. 
2. Kuori ja hienonna sipuli. Kuori myös pork-
kanat ja leikkaa ne ohuiksi viipaleiksi. Puh-
dista ja viipaloi sienet. 
3. Kuullota hienonnettu sipuli öljyssä. Lisää 
joukkoon porkkana- ja herkkusieniviipaleet. 
Jatka kuullottamista muutama minuutti. Li-
sää sieni-kasvisseos keittoon ja keitä vielä 
noin 10 minuuttia. Mausta kirvelillä ja mus-
tapippurilla. 
4. Lisää lopuksi kasvirasva ja kuumenna, 
mutta älä keitä. Tarkista suola. Koristele per-
siljalla. Tarjoa sipuli-juustoleivän kanssa. 
 
Muita ohjeita: 
 
Kesäkurpitsaa provencelaiseen tapaan  
500 g pientä kesäkurpitsaa 
suolaa 
2-3 rkl oliiviöljyä 
1 keltasipuli silputtuna 
1-3 valkosipulin kynttä 
3 keskikokoista tomaattia kuorittuna ja loh-
kottuna (tomaattimurskaa tai jauhettuna pa-
kastettua tomaattia) 
1 rkl persiljasilppua 
1 tl timjamia  

1 tl oreganoa 
¼ tl rosmariinia 
2 rkl kuivaa valkoviinia tai vettä 
suolaa ja vasta jauhettua pippuria  
Kesäkurpitsat pestään, kanta poistetaan ja 
leikataan puolen sentin paksuisiksi viipaleik-
si. Ripsottele kurpitsanviipaleille suolaa ja 
anna niiden olla jääkaapissa puoli tuntia. 
Huuhdo suola kylmällä vedellä ja kuivaa vii-
paleet paperilla.  
Puolet öljystä kuumennetaa paistinpannulla 
ja kurpitsaviipaleet ruskistetaan kevyesti ja 
siirretään syrjään. Öljy kaadetaan pois ja 
uutta öljyä otetaan tilalle. Sipuli kuullotetaan 
pehmeäksi, valkosipuli lisätään. Hämmenne-
tään minuutin verran, tomaatit, yrtit, viini ja 
kesäkurpitsa lisätään. Keitetään vielä 10 mi-
nuuttia ja maustetaan pippurilla ja suolalla. 
Kesäkuroitsan tulee olla "purtavaa". Tähän 
ruokaan voidaan kypsentää muitakin vihan-
neksi kesäkurpitsan lisäksi. Mukaan käyvät 
vihreä ja punainen paprika, kurkku, porkka-
na, myös sipulin määrää voi lisätä. 
Tämä on mainio pakasteruoka ja sopii hyvin 
"kastikkeeksi" perunalle, lihapullille, pihveille 
ja kalalle. 
 
Spagettikastike  
tofukuutioita 
varsiselleriä 
2 porkkanaa 
puoli omenaa 
2 kuorittua ja murskattua tomaattia 
suolakurkkua 
tuoretta basilikaa 
tuoretta mäkimeiramia 
jalapeno-paprikaa 
oreganoa 
chilipippuria 
timjamia  
Viipaloi varsiselleri ja raasta porkkanat ja 
omena. Kuutioi suolakurkku. Ruskista tofu-
kuutioita erikseen hetki. Lisää vihannekset 
pannulle ja freesaa. Lisää tomaattimurska ja 
mausteet ja anna hautua pehmeäksi. 
 
Mausteikas vihannespata  
gluteiinia tai tofukuutioita 
porkkanaa 
vihreitä papuja 
kukkakaalia 
kesäkurpitsaa 
tomaattia 
soijakastiketta 
hunajaa 
öljyä 
rosmariinia 
timjamia 
basilikaa 
kuminaa 
currya 
tuoretta tai kuivattua inkivääriä 
chilipippuria  
Raasta porkkana ja paloittele muut vihan-
nekset. Laita kasarin pohjalle tilkka öljyä ja 
kuumenna yrttimausteita öljyssä. Lisää tofu-
kuutiot tai gluteiini ja paista niitä hetki. Lisää 
raasteet ja vihanneskuutiot ja freesaa. Lisää 
teelusikallinen soijakastiketta ja veitsenkär-
jellinen hunajaa. Lisää vähän vettä. Laita pa-
ta 125-asteiseen uuniin muhimaan noin 20 
minuutiksi. 
 
 

Punajuuripihvit  
punajuuria 
maissijauhoa tai muita jauhoja 
yrttisuolaa 
kasviöljyä 
maitoa 
rakuunaa 
basilikaa 
ranskankermaa  
Keitä punajuuret ja kuori ne. Leikkaa ne noin 
yhden sentin paksuisiksi viipaleiksi. Sekoita 
jauhot ja yrttisuola tasaiseksi seokseksi. Kie-
rittele punajuurisiivut jauhoseoksessa. Paista 
jauhotetut siivut paistinpannulla öljyn ja voin 
sekoituksessa. Kaada päälle maitoa ja anna 
hautua hetki. Mausta pihvit yrteillä ja rans-
kankermalla. Samalla tavoin voit tehdä pihvit 
kesäkurpitsasta. Sitä ei kuitenkaan pidä keit-
tää.  
 
Lämmin vadelmajuusto  
1 l vadelmia 
3 munaa 
2 rkl sokeria 
1 tlk raejuustoa 
2 rkl perunajauhoja 
2 dl kevytkermaa 
1 dl maitoa 
pinnalle tomusokeria  
Voitele uunivuoka. Vatkaa munat ja sokeri 
vaahdoksi. Sekoita perunajauhot raejuus-
toon ja lisää muna-sokerivaahtoon. Sekoita 
kerma, maito ja vadelmat joukkoon. Kaada 
seos vuokaan ja kypsennä 175 asteessa noin 
puoli tuntia. Sirota jäähtyneen vadelmajuus-
ton pintaan sihdin läpi tomusokeria. Tarjoa 
heti. 
 
Kaalilaatikko (4-6:lle) 
2 kg kaalia 
5 dl vettä 
1 lihaliemikuutio 
suolaa, maustepippuria ja meiramia 
3 dl kokonaisia ohrasuurimoita 
6 dl vettä 
5 dl täysmaitoa (voi korvata vedellä, mikäli 
maito ei sovi ruokavalioon) 
1 lihaliemikuutio 
1 tl suolaa 
400 g jauhelihaa 
50 g voita 
loraus siirappia tai muutama ruokalusikal-
linen sokeria 
korppujauhoja 
voinokareita 
1. Paloittele kaali ja pane palaset isoon katti-
laan. Lisää vesi, lihaliemikuutio ja mausteita. 
Keitä kannen alla 50 mi-nuuttia. 
2. Mittaa toiseen kattilaan ohrasuurimot, ve-
si, maito, lihaliemikuutio ja suola. Keitä hil-
jalleen kannen alla puoli tuntia. 
3. Lisää jauheliha kaalikattilaan ja painele se 
levyksi kaalin päälle. Jatka kypsentämistä 
kannen alla 10 minuuttia. 
4. Ripottele mausteita jauhelihan päälle, pai-
nele liha kauhalla muruiksi ja sekoita. 
5. Kaada ohra kaalikattilaan. 
6. Lisää 50 g voita ja siirappia tai sokeria. 
Sekoita. Tarkista maku ja lisää mausteita 
tarvittaessa. 
7. Kaada voideltuun uunivuokaan. Ripottele 
pinnalle korppujauhoja ja pane muutama 
voinokare. 
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8. Paista 200 asteessa 15 minuuttia. Vähen-
nä lämpöä 150 asteeseen ja jatka haudutta-
mista tunnin verran. Kaalilaa-tikko maistuu 
puolukkasurvoksen tai -hillon kanssa. 
 
Kesäkurpitsa – jauhelihamussaka 
500 g kesäkurpitsaa  
voita tai öljyä  
400 g jauhelihaa  
1 sipuli  
4 tomaattia  
2-4 valkosipulin kynttä  
1-2 rkl tomaattisosetta  
½-1 dl punaviiniä  
suolaa  
mustapippuria  
oreganoa  
Kuorrutus:  
3 dl maitoa  
nokare voita  
2 rkl vehnäjauhoja  
suolaa 
mustapippuria  
1 ½ dl juustoraastetta (emmentalia)  
1. Viipaloi kesäkurpitsat ja paista niitä isossa 
pannussa tai paistokasarissa voissa tai öljys-
sä, kunnes ne alkavat hiu-kan pehmetä. Siir-
rä ke¬sä¬kurpitsat kulhoon ja mausta kevy-
esti suo¬lalla ja mustapippurilla.  
2. Ruskista pannussa jauheliha ja sipuli. Li-
sää kuutioidut tomaatit, valkosipuli, tomaat-
tisose ja tilkka viiniä. Hauduta hetki, jotta to-
maatit hiukan soseutuvat. Mausta maun mu-
kaan.  
3. Valmista kastike. Sekoita pienessä pinnoi-
tetussa kattilassa kylmä maito, nokare voita 
sekä vehnäjauhot. Kuumenna kiehuvaksi ko-
ko ajan sekoittaen ja anna porista miedolla 
lämmöllä viitisen minuuttia. Sekoita jouk-
koon desilitra juus-toraastetta sekä maustei-
ta maun mukaan.  
4. Levitä kesäkurpitsaviipaleet ja jauheliha-
seos kerroksittain uunivuokaan ja kaada 
päälle kastike. Sirottele pinnalle loppu juus-
toraaste.  
5. Kypsennä 200-asteisessa uunissa 30–40 
minuuttia eli kunnes pinta saa kauniin värin. 
Anna hetki vetäytyä, jotta maut tasaantuvat 
 
Ulkosuomalaishoroskooppi 
Laatinut Sipsu Suomalainen, Italia 
 
Hei kaikki ulkosuomalaiset! Tässä teille 
tämän vuoden 2011 kevään horoskooppi. 
 
OINAS 
Maaliskuun puolella syntyneillä oinailla on 
onnekas alkukevät.  Kokeile mm. onnenpele-
jä.  
Huhtikuussa tulisi olla varovainen liikentees-
sä sekä kommunikoinnissa: varsinkin mitä 
tulee internetiin, ja puhelimeen. 
Saattaa olla, että tulee sanottua vähän mitä 
tahansa, ja siitä seuraa satikutia.... pahim-
millaan vasta elokuussa, kun itse olet jo 
unohtanut koko jutun.  
Huhtikuun puolella syntyneiden ei tule ottaa 
romanssia vakavasti eikä myöskään luvata 
liikoja. (voi tulla satikutia). 
Liiallinen itsensä esille tuominen saattaa är-
syttää muita.  
 
 
 

HÄRKÄ 
Kaikki, mikä liittyy markkinointiin, itsensä 
esille tuomiseen, esiintymiseen ja kommuni-
kointiin, saa tänä keväänä vihreän valon.  
Esiintyvillä taiteilijoilla on uransa etenemis- 
mahdollisuuksia. (muusikoilla, näyttelijöillä ja 
tv-esiintyjillä). 
Jotkut toukokuun härät haaveilevat silmät 
auki aina maaliskuun loppuun, ja vasta huh-
tikuussa alkaa hahmottua kuva todellisuu-
desta.  
Onneksi se on positiivinen kaikin puolin, joil-
lekin jopa parempi kuin mitä uskoivat odot-
taa. 
 
KAKSOSET 
Rahaa menee, mutta hyvään sijoituskohtee-
seen, aivan kuin etukäteen tietäisit sen. 
Jos seurustelet, voi olla, että kosinta tulee 
esille tänä keväänä, tai jopa häät tämän 
vuoden puolella. 
Ja jos olet sinkku, vakituisen kumppanin 
löytyminen on mahdollista.  
 
RAPU 
Pure kieltäsi, laske viiteenmiljoonaan, ja 
odota, että vuosi vaihtuu.  
Tulee tiukka kevät: Ristiriitoja, rahan tuh-
lausta, ylirasitusta, ym. 
Koita kestää aina kesäkuulle, jolloin voit 
hengähtää pari kuukautta. 
Heinäkuun 10. päivän jälkeen syntyneillä ei 
ole–vielä- näitä yllä mainittuja ongelmia.  
 
LEIJONA 
Joillakin leijonilla voi vaihtua partneri, omas-
ta tahdosta. Asunnon osto, myynti, tai pe-
ruskorjaus voi myös kohdistua tälle keväälle. 
Toukokuussa voi ilmetä ongelmia aktiivises-
sa toiminnassa, kuten liikenteessä, matkoilla 
ja urheilussa sekä hieman hajamielisyyttä. 
Pidä nyt kirjaa kaikesta, ettet unohda, mitä 
olit tekemässä.  
 
NEITSYT 
Jos jaksat keskittyä tämänhetkiseen - etkä 
vain unelmoi- tämän kevään aikana, aktiivi-
nen toimintasi tulee takaamaan varakkaan ja 
rennon kesän.  
Jos ilmenee iho-ongelmia, ei pelkoa. Sen tu-
lisi mennä itsestään ohitse muutamassa vii-
kossa.  
Maaliskuussa ramasee tai ajatukset eivät 
kulje. Parempi silloin keskittyä ihan vain ru-
tiiniin. 
 
 
VAAKA 
Mikä tahansa olikaan haavesi, täytä tai ala 
täyttämään sitä nyt ja seuraavien 2 vuoden 
aikana. Sinulla on saturnus tukenasi.  
Talon rakennus, uusi yritys ja jopa 
oikeudenkäynnin aloittaminen nyt voi olla 
tuottavaa tai jo käynnissä olevalla suotuisa 
tulos. Opiskelun loppuun saanti jne. Kaikki 
tuottoisaa, koska omat ajatuksesi ovat konk-
reettisia ja rationaalisia. 
Syyskuun lopulla syntyneet voivat olla taval-
lista hermostuneempia, ja toukokuussa voi 
ilmetä jopa stressiä.  
Maaliskuun puolella tehty työ (mikä tahansa) 
ei tuota tyydyttävää tulosta, mutta jos teet 
paljon ja hyvin nyt, pettymyksesi tulee ole-
maan pienempi. 

SKORPPIOONI 
Arsyttävän tasapaksu alkukevät saa skorppi-
oonin hermostumaan, jopa niin, että kipinät 
lentää jo toukukuun puolen välin paikkeilla.  
Jos sinulla on unelma, keskity siihen, vaikka 
et voi ihan vielä aloittaa sen toteuttamista 
(vasta kesällä 2012).  
Näin ainakin ajattelet asiat loppun, etkä tee 
hätiköityjä päätöksiä. 
 
JOUSIMIES 
Joulukuun lopulla syntyneillä voi olla ärtyisy-
neisyyttä, ja he voivat jopa tuntea olevansa 
huono-onnisia. 
Paikkansa pitää. Koittakaa kestää. Kesä-hei-
näkuu on hempeä kuin myrskyn silmä.  
Muilla jousimiehillä, varsinkin niillä jotka juh-
livat marraskuun puolella, saavat lisäener-
giaa jo huhtikuussa. 
Romantiikkakin kukoistaa. O la laa 
 
KAURIS 
Itsetuntoa olisi, omantunnon arvoa myös. 
Ongelmana on sen suuntaus. 
Tuntuu kuin ei saisi kanavoitua sitä oikein 
mihinkään.  
Toukokuun lopulla ajatukset selkenevät hie-
man, ja oikeastaan vasta kesäkuussa näkyy 
valoa tunnelin päässä. 
 
VESIMIES 
Vaikuttaa kaikin puolin hyvältä ja tuottoisalta 
keväältä.  
Kaikki on mahdollista, ja riippuukin jokaisen 
omasta panostuksesta, mitä tänä vuonna tu-
lee saamaan aikaiseksi. 
Onneksi olet tyytyväinen siihen, mitä saavu-
tat.  
Joillekin on tiedossa palkankorotus. 
 
KALAT 
Maaliskuussa on väsymystä ja 
ärtyisyneisyyttä.  
Siitä siirrytään ihanaan horrostilaan, jossa 
kaikki on mahdollista eikä mikään pakollista.  
Humanististen aineiden opiskelu voi kiinnos-
taa, tai niitä käsittelevien tv-ohjelmien katse-
lu. 
Tutustut ihmisiin joilla on erilainen tausta 
kuin sinulla, ja ovat jopa poliittisesti suun-
tautuneet eri tavalla. 
Tämä kontrasti kiinnostaa, ja olet avoin uu-
sien ajatusmallien sisäistämiseen. 
 
Mukavaa kevään alkua ja kesän odotusta, 
toivoo Sipsu 
 
Voit kysyä omasta henkilökohtaisesta tähti-
kartastasi osoitteesta sipsu.astro@gmail.com 
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
Suomalainen Raija vuokraa huoneita Tsaga-
rada:ssa, Kreikassa www.raniasrooms.com  
 
Suomen lentoasemia isännöivä Finavia on 
laajentanut asiakaspalveluaan sosiaaliseen 
mediaan. www.facebook.com/lentoasema  
 
Ryan air on aloittanut lennot Thessalonikista 
mm. Tukholman Skavsta – lentokentälle (n. 
1,2 tunnin bussimatka Tukholman keskus-
tasta)  
www.ryanair.com  

mailto:sipsu.astro@gmail.com
http://www.raniasrooms.com/
http://www.facebook.com/lentoasema
http://www.ryanair.com/
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Rodoksen suomalainen seurakunta 
www.rodoksenseurakunta.com  
 
Turku – Euroopan Kulttuuripääkaupunki 
www.turku2011.fi  
 
Thessaloniki 360º 
www.littleplanet.gr/360/eptapyrgio.html  
www.littleplanet.gr/360/white-tower.html  
www.littleplanet.gr/360/thunderstorm.html 
 
Suomen Nukkeyhdistys ry on perustettu syk-
syllä 1989. Sen tarkoituksena on vaalia käsi-
työperinnettä ja nukke- ja nallekulttuuria se-
kä järjestää näyttelyjä, kilpailuja, opintomat-
koja ja myyjäisiä. 
www.suomennukkeyhdistys.fi 
 
Ulkosuomalaisblogeja: 
 
Kahden mantereen väkeä 
http://tytti-tytti.blogspot.com/ 
Kello Viiden Tee - Syanidilla, kiitos 
http://suolihuuhtelu.blogspot.com/  
Espanjan auringon alla 
http://espanjanauringonalla.blogspot.com/  
La Dolce Vita - Elämä on suloista 
http://italianihmemaa.blogspot.com/ 
Vuosia maailmalla - blogi ulkosuomalaisen 
pariskunnan elämästä ja matkustelusta 
http://vuosiamaailmalla.vuodatus.net/  
Garam Masala - Intia 
http://annagaram.blogspot.com/ 
 
Vitsejä 
 
Esimerkkejä eri puolilta maailmaa kielitaidon 
merkityksestä erityisesti palvelualoilla 
 
Tokiolaisessa hotellissa: “Is forbitten to steal 
towels please. If you are not person to do 
such things please not read notis.” 
 
Toisessa japanilaisessa hotellissa: “Please to 
bathe inside the tub.” 
 
Bukarestilaisen hotellin aulassa: “The lift is 
being fixed for the next day. During that 
time we regnet that you will be un-
bearable.” 
 
Moskovalaisessa hotellissa, joka sijaitsee 
vastapäätä ortodoksiluostaria: “You are 
welcome to visit the cemetery where famous 
Russian and Soviet composers, artists and 
writers are buried daily except Thursday.” 
 
Bangkokilaisessa pesulassa: “Drop your 
trousers here for best results.” 
 
Roomalaisessa pesulassa: “Ladies, leave 
your clothes here and spend the afternoon 
having a good time.” 
 
Rhodesialaisen räätälin ovella: “Order your 
summers suit. Because is big rush we will 
execute customers in strict rotation.” 
 
Tsekkiläisessä matkailutoimistossa: “Take 
one of our horsedriven city tours we 
guarantee no miscarriages.” 
 
Ruotsalaisen turkisliikkeen ikkunassa: “Fur 
coats made for ladies from their own skins.” 

Kööpenhaminan lentokentän toimistossa: 
“We take your bags and send them in all 
directios.” 
 
Norjalaisessa coctailbaarissa: “Ladies are 
requested not to have children in the bar.” 
 
Thaimaalaisen aasinvuokraamon ilmoituk-
sessa: “Would you like to ride on your own 
ass?” 
 
Roomalaisen lääkärin vastaanotolla: 
“Specialist in women and other diseases.” 
 
Budapestin eläintarhassa: “Please do not 
feed the animals. If you have any suitable 
food, give it to the guard on duty.” 
 
Thaimaalaisessa hotellissa: “Please let the 
hotel manager know case of boys are not 
very good services.” 
 
Phuketin eläintarhassa: “Please don’t eat the 
animals.” 
 
Sveitsiläisen ravintolan viinilistassa: “Our 
wines leave you nothing to hope for.” 
 
Suomessa pesuhuoneen hanassa: “To stop 
the drip, turn cock to right.” 
 
Hotellissa Acapulcossa: “The manager has 
personally passed all the water served here.” 
 
Majorcalaisen kaupan sisäänkäynnissä: “-
English well talking. – Here speeching 
American.” 
 
Imurimainos Japanissa: “Nothing sucks like 
Electrolux.” 
 
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 kie-
len oppitunteja 
 
Outi Holopainen 
697-9774482 
krinmari@otenet.gr 
 
Vuokralle tarjotaan 
 
Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren 
rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua 
kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapii-
rissä.  
Ajalla 1.4. – 31.10. (Vuokraus myös lyhyem-
mäksi 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 
 
6.3 Seuran kuukausitapaaminen, 

tavernassa ”Ta Samarakia”, 
klo. 20:00. Osoite Delfon 5, 
Pilea, Pilean 1. koulujen vas-
tapäätä, Laskiaissunnuntai 

8.3 Kansainvälinen naistenpäivä 
13.3 1. paastonajan sunnuntai 
19.3 Minna Canthin päivä, tasa-arvon 

päivä 
20.3 2. paastonajan sunnuntai 
21.3 Kevätpäiväntasaus 
26.3  Ei Suomi-koulua 
27.3 Marian ilmestymispäivä 
28.3 Palmusunnuntai, Suomessa ja 

Kreikassa. Kesäaika alkaa 
1.4 Seuran vuosipäivä, 10. viralli-

nen toimintavuosi käynnissä 
3.4 Seuran kuukausitapaaminen, 

paikka ja aika ilmoitetaan 
myöhemmin, 4. paastonajan 
sunnutai 

9.4 Mikael Agricolan päivä, suomen 
kielen päivä 

10.4 5. paastonajan sunnuntai 
17.4–29.4 Suomi-koulun pääsiäisloma 
17.4 Palmusunnuntai  
22.4 Pitkäperjantai, Suomessa ja Krei-

kassa  
24.4 Pääsiäispäivä, Suomessa ja Krei-

kassa.  
27.4 Kansallinen veteraanipäivä 
1.5  Vappu, suomalaisen työn päivä 
 HUOM! Seuran kuukausita-

paaminen siirtyy viikolla 
8.5 Seuran kuukausitapaaminen, 

paikka ja aika ilmoitetaan 
myöhemmin, Äitienpäivä 

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

suuden päivä 
15.5 Kaatuneitten muistopäivä  
 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy 
toukokuussa 2011. Toimitus odottaa jäl-
leen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja komment-
teja tiedotteeseen. 
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	Varapuheenjohtajan tervehdys
	Sen lisäksi, että olen opettanut suomen kieltä Thessalonikin Suomi-koulussa, olen myös pitänyt suomen kielen yksityistunteja kotonani jo monta vuotta. Yksityistunneillani on käynyt kaikenikäisiä ja muussakin suhteessa eri tavoin oppivia ja eri tarkoituksella opiskelevia oppilaita, mutta olen pannut merkille heissä samojakin nimittäjiä. Esimerkiksi monet heistä ovat tutustuneet suomen kieleen suomalaisten metallibändien musiikin kautta, yrittäessään tulkata niiden biisien sanoja. Heitä on kiehtonut tämä niin erilainen, haastava ja siksi mielenkiintoinen kieli. Heistä talvi ja yleensä kylmä, ovat parempi vaihtoehto kuin kesä ja kuumuus. Muutenkin he ovat käyttäytymiseltään ja ajatusmaailmaltaan muistuttaneet enemmän suomalaisia kuin kreikkalaisia. Suuri osa heistä on ollut myös matemaattisesti lahjakkaita, ja juuri tällaiset oppilaat ovat näyttäneet oppivan suomea helpommin ja nopeammin kuin muut. Tämä ehkä sen vuoksi, että vaikeasta kieliopistaanv vuoksi, että vaikeasta kieli-
	opistaan huolimatta, suomi on johdonmukainen ja selväsääntöinen kieli, jossa on loppujen lopuksi aika vähän poikkeuksia.
	”Kiehtova kieli”, on ollut sekä minun että kulloisen oppilaani kommentti melkein joka ainoalla tunnilla, joskus sen ollen taas oppilaani puolelta ” voi kunpa olisi kasvanut suomen kieleen” hänen kohdatessaan sillä hetkellä ylipääsemättömän vaikealta tuntuvan kielioppiasian. Hyvin on kaikki mennyt, koska sekä opettajaa, että oppilasta, ovat muun muassa aina yhdistäneet suuri mielenkiinto ja rakkaus tätä kieltä kohtaan, ja koska oppilaalla on aina ollut palava halu ymmärtää, oppia ja jossakin vaiheessa hallita sitä.  
	Yleisesti puhuen monet kielet ovat lakanneet olemasta, koska niitä ei ole vaalittu, niitä ei ole koettu tarpeeksi tärkeiksi, antaen yhä enemmän ja enemmän sijaa ns. maailmankielille, niitä ei ole opetettu tuleville sukupolville ja joissakin tapauksessa niitä on myös vainottu. Monet vähemmistökielistä ovat jo aikoja sitten kadonneet, useita on katoamassa, eikä meitä suomea puhuviakaan ole kuin kourallinen, verrattaessa esimerkiksi englantia puhuviin. Kieli ei tietenkään yksin muodosta kansan identiteettiä, mutta se on mielestäni tärkeä osa siitä. Juuri sen mukana kulkevat yllättävän suuri osa kansan erityisluonteesta ja perinteistä. Tätä tukee esimerkiksi Kalevalakin, joka on tarkka kuva vielä tämänpäiväisenkin suomalaisen perusluonteesta. Sitäpaitsi siinä kuvattu ei sano samaa millään muulla kielellä, oli käännös sitten kuinka taidokas tahansa.
	Erilaisuus on rikkautta. On hyvä oppia muita kieliä tullakseen helpommin muita kansoja lähelle, ymmärtääkseen heitä paremmin ja sulautuakseen paremmin kulloiseen vieraskieliseen yhteiskuntaan, mutta ei pidä väheksyä omaa kieltänsä ja vielä vähemmän unohtaa sitä. Miksi olisi helpompaa puhua lapsilleen vieraalla kielellä, jota harvoin hallitsee samalla tavalla kuin omaansa? Miksi puhua lapsilleen vierasta kieltä, josta puuttuvat nimenomaan kielen kautta siirrettävät osat kansanomaisesta luonteesta, perinteistä, tunteista ja ajatuksista, eväten heiltä siten osa omasta ja siitä seuraten heidän omasta itsestään?  Sitäpaitsi kommunikaatio lasten ja sukulaisten välillä on monessakin tapauksessa ollut mahdotonta yhteisen kielen puuttuessa, jolloin suomenkielisen isän tai äidin puolinen perhe on jäänyt ulkopuolelle eivätkä lapset ole pystyneet koskaan heihin kunnolla tutustumaan. Eikö se ole poissa näiltä kaikilta osapuolilta? Mielestäni juuri nämä ovat niitä kaikista tärkeimpiä asioita, joidenka jälkeen vasta seuraavat näin harvinaisen kielen taitamisen muut edut nykypäivän yhdistyneessä Euroopassa.
	Jos nyt sitten kuitenkin me vanhemmat, syystä tai toisesta, olemme tehneet sen virheen, että emme ole sillä vaivattomalla tavalla siirtäneet suomen kielen taitoa jälkipolvillemme, niin miksi  ”luovuttaa” ja antaa asian olla? Eikö meidän tulisi tehdä kaikkemme, mitä meidän puoleltamme on tehtävissä, korjataksemme asia? Ei koskaan ole liian myöhäistä. Mutta tämän tulee lähteä siitä, että me ensiksi itse annamme kielellemme sille kuuluvan arvon. 
	Minusta maailmalla toimivien suomi-seurojenkin yksi tärkeimmistä tehtävistä on suomen kielen vaaliminen ja yleensäkin suomalaisuuden sekä kansamme erityispiirteiden säilyttäminen. 
	Koska muutenkin nykyajan maailmassa meistä kansoista yritetään kaikin tavoin tehdä yhtä ja samaa yksitoikkoista massaa, niin eikös seurojenkin kautta voitaisi taistella tällaisia pyrkimyksiä vastaan? 
	Outi Holopainen
	Varapuheenjohtaja
	Niminikkarin jäähyväiset tiedotteelle ja sen lukijoille!
	Ensimmäinen seuramme tiedote “nimetön jäsenlehti” ilmestyi seuran logolla vuoden 2001 huhtikuussa seuralaisten iloksi vain paperiversiona.
	Seuramme on perustettu 1.huhtikuuta 2001 Thessalonikissa ja virallinen perustamiskokous pidettiin Kalamarian kunnan puolella, Thessalonikin Suomi-koulun tiloissa juuri aprillipäivänä. Nyt tapahtumasta on jo kulunut lähes 10 vuotta, ja sekä seura, että sen tiedote, ovat vallanneet oman paikkansa maailmassa. Ja Venttiilin pikkusisar, kuukausittain ilmestyvä Varaventtiili, on tullut myös tutuksi seuran jäsenille.
	On merkittävää muistaa, että Kreikassa ei tuolloin ilmestynyt säännöllisesti mitään lehteä tai tiedotetta suomeksi (paitsi Pireuksen Merimies-kirkon kerran vuodessa toimittama Sinivalkopurjeet). 
	Kreikassa asuvilla ulkosuomalaisilla oli varsin suppeat mahdollisuudet lukea Suomen uutisia ja ajankohtaisasioita paikallisista tiedotusvälineistä ja toiseksi tietokoneyhteydet eivät olleet vielä yhtä toimivia kuin nyt tällä vuosikymmenellä.
	Seuramme oli tavallaan aikansa edelläkävijä tiedottamisen polulla, ja olen ylpeä, että olen ollut mukana toteuttamassa tätä ajatusta. Annan kaiken tukeni seuran puh.joht. Marko Suomalaiselle jatkaa edelleen tätä arvokasta tiedottamistyötä ulkosuomalaisten keskuudessa!
	Venttiili-tiedotteen kokoaminen ja toimitustyö on luku sinänsä. Toisena toimituskunnan jäsenenä olo on ollut erittäin mielenkiintoista aikaa,  ja ajoittain on koettu hektisiä tunteja tiedotteen valmistumisen aikana.
	Toimituskunnan arkeen on kuulunut mm. pikahaastatteluja ympäri Thessalonikia, erilaisia tapahtumien taltiointeja Pohjois-Kreikan alueella ja aktiivista ajankohtaistapahtumien seuraamista netin kautta. Kuluneet vuodet ovat antaneet allekirjoittaneelle monia ja erilaisia kokemuksia ihmisten kanssa, joita en antaisi tai vaihtaisi pois mistään hinnasta. Toivon työni jatkajalle unohtumattomia hetkiä ulkosuomalaistiedottamisen parissa ja tärkeän vapaaehtoistyön pauloissa!
	Elämässäni on avautunut uusi sivu. Olen asunut Kreikassa 21 vuotta, ja nyt olen palautunut takaisin toiseen kotikaupunkiini, Helsinkiin. Päätös muuttaa takaisin Suomeen oli koko perheen tekemä yhteinen valinta.
	Asumme nyt Helsingin Tapaninkylässä, ja yritämme sopeutua Suomen pitkään talveen ja talvihämärään yhtäkaikki. Hiljaa hyvää tulee! 
	Toivotan kaikille seuramme jäsenille talviset terveiset Helsingistä ja tapaamisiin Thessalonikissa kuluvan vuoden aikana!  En tule unohtamaan monia ystäviäni siellä kaukana, ja onhan sähkäpostikin olemassa!
	Venttiili-tiedotteen nykyiselle toimituskunnalle kannustavat terveiset entiseltä niminikkarilta nimeltä,
	Marjut Katoniemi-Kutsuridis
	Helsingissä, 13.helmikuuta 2011
	Seuran ja jäsenten toimintaa
	Keilailukilpailu
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 9. vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin sunnuntaina 23. tammikuuta 2010.
	Kilpailuun oli perinteisesti kutsuttu kaikki Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen sekä kreikkalaisia, jotka olivat ilmaisseet halukkuutensa osallistua seuran toimintaan. 
	Kaikki pelaajat suorittivat harjoituskierroksen jälkeen yhden pelikierroksen, jonka pistetulos ratkaisi voittajat.
	Lastensarjan voitti Alexia Suomalainen tuloksella 96.  Toiseksi tuli Kalliopi Theodoraki tuloksella 80 ja kolmanneksi Despina Theodoraki tuloksella 72. Lastensarjan voittaja sai makeispussin, ja kolme parasta saivat sijoituksistaan kunniakirjat.
	Nuortensarjan voitti jo kolmannen kerran peräkkäin Elisa Vlahopoulou tuloksella 101. Toiseksi nuoreten sarjassa tuli Nikos Brezes tuloksella 94 ja kolmanneksi Anni Drosinaki tuloksella 76. 
	Aikuistensarjan voitti tänä vuonna Kirsi Majamaa tuloksella 128. Toiseksi tuli Lauri Mäenpää tuloksella 112, sekä kolmanneksi Päivi Georgopoulos tuloksella 119.
	Aikuisten- ja nuortensarjojen voittajille luovutettiin kiertopalkintoina puiset keilat, aikuisten sarjan voittajalle normaalikokoinen ja nuorten sarjan voittajalle pienempi. 
	Kolmannen peräkkäisen voittonsa johdosta Elisa Vlahopoulou sai omakseen nuorten sarjan kiertopalkintokeilan.
	Lisäksi molempien sarjojen kolme parasta saivat sijoituksistaan kunniakirjat.
	Kiertopalkintokeiloihin poltettiin jälleen kerran kolvilla voittajien nimet. 
	Yleiskokous
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen sääntömääräinen yleiskokous pidetiin sunnuntai 6.2.2011 klo 11.00 – 14.30 Thessalonikin Suomi-koulun tiloissa Kalamarian 4. peruskoululla.
	Yleiskokouksen avauksen jälkeen Marko Suomalainen leikkasi ja jakoi seuran “vasilopitan” seuran jäsenille. Onnenkolikko löytyi Kristukselle leikatusta pullaviipaleesta.
	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eleanna Breza, sihteeriksi Marko Suomalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Outi Holopainen ja Päivi Voutilainen.
	Työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2010–2011 toimintakertomus ja vuoden 2010 tilinpäätös. Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti seuran taloudesta, joka on tällä hetkellä hyvä (suomalaisilta rauhanturvaajilta saadun irtaimistolahjoituksen johdosta), mutta tulevaisuus ei näytä hyvältä, jos ei saada uusia jäseniä. Moni jäsenistä on muuttanut pois Kreikasta, ja ei näin ollen halua enää olla jäsen. 
	Valvovan toimikunnan jäsenet Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou olivat tarkastaneet seuran tilit ja puolivat johtokunnalle vastuuvapauden myöntämistä, joka sille myös myönnettiin. 
	Käytiin läpi seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2011. Edelleen päätettiin, että jäsenmaksun viimeinen maksupäivä on 30. huhtikuuta 2011.
	Käsiteltiin seuran vuoden 2011 toimintasuunnitelmaehdotus, josta päätettiin seuraavaa: 
	 Kuukausitapaamiset jatkuvat kiertoluontoisina jäsenten kesken – jäsenet vastaavat paikasta, kellonajasta ja tapahtumasta. Jäsenille ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen sähköpostilla. Kuukausitapaamiset viisi kertaa vuodessa, maalis-, huhti-, touko-, loka- ja marraskuussa.
	 Suomi-koulun karnevaalijuhlia ei pidetä tänä vuonna.
	 Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille kesäkuussa
	 Järjestetään Suomi-koulun kevätjuhlat
	 Seuran 10-vuotisjuhlat syyskuun puolessa välissä
	 Pidetään adventtikirkko yhteistyönä Suomen Merimieskirkon kanssa. Toivottiin, että adventtikirkko pidettäisiin viikonloppuna, jolloin osanotto olisi suurempi.
	 Järjestetään seuran pikkujoulut marras-/joulukuun vaihteessa.
	 Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2012.
	Tiedotustoiminnasta päätetiin, että seuran Venttiili-tiedote ilmestyy 4 kertaa toimikauden aikana (helmi-, touko-, syys- ja marraskuu), ja sen toimikuntana tulee olemaan Päivi Georgopoulos ja Marko Suomalainen. Ilmoitukseen tiedotteen ilmestymisestä lisätään pyyntö lukijoiden artikkeleista.
	Varaventtiili-kuukausitiedotetta toimitetaan vain jäsenille (10 kertaa vuodessa, poikkeuksena heinä- ja elokuu) ja sen toimikuntana tulee olemaan Eleanna Breza, Päivi Georgopoulos ja Marko Suomalainen.
	Päätettiin, että haetaan apurahoja Helsingissä toimivalta Suomi-seuralta. 
	Seuraavaksi valittiin seuralle johtokunta kaksivuotiskaudeksi 2011–2013. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Marko Suomalainen, samoin varapuheenjohtajana jatkaa Outi Holopainen ja rahastonhoitajana Päivi Georgopoulos. Sihteerin tehtävissä aloittaa johtokunnan uusi jäsen, toisen polven suomalainen, Eleanna Breza, ja jäsenenä jatkaa edellinen sihteeri Päivi Voutilainen. Johtokunnan varajäseneksi valittiin Tuula Kallankari.
	Seuran valvovan toimikunnan jäseninä jatkavat Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou sekä varajäsenenä aloittaa Jaana Karhunen. 
	Keskusteltiin Suomi-koulun asioista. Koulun opettaja Outi Holopainen kertoi, että koulun toinen opettaja Jenni Suometsä on saanut vakituisen työpaikan Kyprokselta, jossa hänen miehensä jo työskentelee. Näin ollen Jenni on jättänyt opettajan tehtävät ja hänen tilalleen tulee, ainakin kevätlukukaudeksi, Maria Psitilli jo heti seuraavasta lauantaista lähtien. Koulun oppilasmäärä on pienentynyt huomattavasti. 
	Valittiin Thessalonikin ruokafestivaalien toimikunnan vastaavaksi Päivi Georgopoulos ja seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi Eleanna Breza.
	Käsiteltiin Ulkosuomalaisparlamentin asiat. 
	Todettiin että, USP:n seuraava täysistunto pidetään lokakuussa 2012. Seuran USP-vastaavaksi valittiin Marko Suomalainen.
	Käsiteltiin määräaikaan mennessä seuran johtokunnalle tulleet kuusi aloitetta ja lopuksi vielä muut asiat.
	Suomalaistapahtumia Kreikassa 
	Children of Bodom ja Ensiferum Ateenassa
	Children of Bodom ja Ensiferum esiintyvät Ateenassa 16.4. Gagarin 205 –klubilla
	www.cobhc.com
	www.ensiferum.com 
	www.gagarin205.gr 
	Stratovarius esiintyi Kreikassa
	Stratovarius esiintyi "The 7 Sinners World Tour" kiertueella yhdessä saksalaisen Helloweenin kanssa Ateenassa Fuzz clubilla 21. tammikuuta ja Thessalonikissa Principal Club Theatre´lla 22. tammikuuta 2011.
	Stratovarius on suomalainen, vuonna 1984 perustettu power metal -yhtye. Yhtyeen uusi albumi Elysium julkaistiin tammikuussa 2011.
	Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
	Suomen kansalaisuuden säilyttäminen
	18–22-vuotiaiden kaksoiskansalaisten tulee muistaa ilmoittaa meille kirjeitse (ennenkuin täyttää 22v.), että haluaa säilyttää Suomen kansalaisuuden. Kansalaisuuden menettämisestä tulee automattiisesti merkintä vtj:hin, jos ilmoitusta ei ole tehty.
	Eduskuntavaalit
	Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 17.4.2011.
	Ennakkoäänestys ulkomailla järjestetään 6. - 9.4.2011 välisenä aikana. 
	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 äänestämi-
	sestä ja myöhemmässä vaiheessa myös ennakkoäänestyspaikkojen yhteystiedot.
	Ennakkoäänestyspaikat Kreikassa
	Ateena - Suomen Suurlähetystö
	Osoite: Hatziyianni Mexi 5, 115 28 Athens
	Puhelin: +30 210 7255 860
	Avoinna:  Klo:
	06.04.2011 - 08.04.2011  10:00 - 15:00
	09.04.2011 - 09.04.2011  10:00 - 13:00
	Hania (Kreeta) - Suomen kunniakonsulaatti
	Osoite: Efedron Polemiston 1, 73100 Hania
	Puhelin: +30-6974 467 670
	Avoinna:  Klo:
	06.04.2011 - 06.04.2011  10:00 - 17:00
	Heraklion (Kreeta) - Ennakkoäänestyspaikka: Rodos Tours Traveland
	Osoite: 4, Monis Agarathou Street, 71202 Heraklio
	Puhelin: +30 6944 271913
	Avoinna:  Klo:
	07.04.2011 - 07.04.2011  10:00 - 17:00
	Kos - Suomen kunniakonsulaatti
	Osoite: V-Tours Travel Agency, Head Office, Marmaroto, 853 00 Kos
	Puhelin: +30-22420 22340
	Avoinna:  Klo:
	06.04.2011 - 06.04.2011  10:00 - 17:00
	Patras 
	Suomen kunniakonsulaatti
	Osoite: Superfast Ferries, Othonos Amalias 12, 262 23 Patras
	Puhelin: +30 2610 622 500
	Avoinna:  Klo:
	07.04.2011 - 07.04.2011  10:00 - 17:00
	Rodos 
	Suomen kunniakonsulaatti
	Osoite: Manousos City Hotel, G. Leontos 25, 851 00 Rodos
	Puhelin: +30-22410 357 80
	Avoinna:  Klo:
	06.04.2011 - 07.04.2011  10:00 - 15:00
	Thessaloniki
	Taverna 1901
	Osoite: Katouni 9, 56431 Thessaloniki
	Puhelin: +30 6944 766 010
	Avoinna:  Klo:
	08.04.2011 - 08.04.2011  14:00 - 20:00
	09.04.2011 - 09.04.2011  10:00 - 14:00
	Uusi suurlähettiläs Ateenaan
	(formin.finland.fi 29.12.2010)
	Tasavallan presidentti on 30. joulukuuta nimittänyt ulkoasiainneuvos Pekka Linnun Ateenassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2011 lukien.
	Lintu siirtyy Ateenaan Washingtonista, jossa hän on ollut suurlähettiläänä vuodesta 2006 lukien. Lintu on toiminut monissa kauppapoliittisissa tehtävissä vuodesta 1972 lähtien, muun muassa Suomen pysyvissä edustustoissa Genevessä ja OECD:ssä. Ulkoministeriössä hän on työskennellyt kehitysyhteistyöosastolla ja kauppapoliittisella osastolla, jossa apulaisosastopäällikkönä vuosina 1991-1994. Lintu oli suurlähettiläänä Japanissa vuosina 1994-2000 ja kauppapoliittisena alivaltiosihteerinä hän toimi vuosina 2001-2006.
	Kunniakonsulien kokous
	Suomen Ateenan suurlähetystö järjesti 8.-9.2.2011 kokouksen Suomen Kreikassa toimiville kunniakonsuleilleen. Kokouksen tarkoituksena oli tuoda kunniakonsulit yhteen ja vaihtaa kokemuksia käytännön työstä sekä Ulkoministeriön toiveista tulevaisuutta ajatellen. Ulkoministeriöstä vierailevina luennoitsijoina olivat konsuliasioista puhunut Pasi Tuominen ja Suomen talouskehitysestä kertonut Manu Virtamo. Lisäksi tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan Kreikan turismista ja kulttuurista vastaava varakulttuuriministeri George Nikitiadis.
	Suomen kunniakonsulit maailmalla tulevat usein monilta eri aloilta. Kunniakonsulit eivät myöskään saa palkkaa toimistaan. Kreikassa on tällä hetkellä kahdeksan Suomen kunniakonsulia; Pireuksessa, Patraksessa, Thessalonikissa, Kosilla, Korfulla, Rodoksella sekä Kreetalla kaksi. Lisäksi suurlähetystöllä on yksi kunniakonsuli Tiranassa, Albaniassa.
	Kunniakonsulikokouksessa palkittiin myös ansioituneita kunniakonsuleita. Suomen Ateenan suurlähettiläs Erkki Huittinen jakoi juhlallisessa illallistilaisuudessa Thessalonikin Ioannis Kazazisille ja Kosin Stamatis Voukovalidisille pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnastaan Suomen Leijonan I luokan ritarimerkit. "
	Suomen sisäministeri Kreikassa
	(www.finalnd.gr 14.2.2011)
	Suomen sisäministeri Anne Holmlund vieraili Kreikassa 2.-4.2.2011 tutustumassa laittoman maahanmuuton RABIT-operaatioon.
	Vierailun ensimmäisenä päivänä ministeri Holmlund tapasi kreikkalaisen kollegansa, sisäisestä turvallisuudesta ja raja-asioista vastaavan ministeri Christos Papoutsiksen.
	Ministerit keskustelivat laittomaan maahanmuuttoon liittyvästä problematiikasta Kreikan rajoilla ja maan sisällä sekä Kreikan suunnitelmista parantaa turvapaikan hakemisjärjestelmäänsä ja vastaanottokapasiteettiaan.
	Holmlund ja RABITKeskustelemassa suomalaisten RABIT-operaation jäsenten kanssa.
	Keskusteluja käytiin myös eurooppalaisen raja-asioiden viraston, Frontexin, yhteiseurooppalaisesta Rabit-operaatioista Evros-joella Kreikan ja Turkin välisellä raja-alueella, ja myös suomalaisten rajavartioiden osallistumisesta kyseiseen projektiin. Keskusteluissa otettiin esille myös Kreikan Schengen-arvioinnissa havaitut puutteet.
	Ministeri Holmlund vieraili delegaatioineen Koillis-Kreikassa tutustumassa Rabit-operaation toimintaan ja sen kohtaamiin käytännön haasteisiin.
	Otteita Kauppapolitiikka - lehdestä
	Isänmaan parturit ahtaalla; Kreikan näkymät 2011 (Kauppapolitiikka 26.1.2011, Suomen suurlähetystö, Ateena)
	Vuosi 2011 tulee olemaan Kreikalle hyvin vaikea. Näkyy jopa arvioita, joiden mukaan Kreikan talouden elpymiseen kriisiä edeltävälle tasolle saattaa kulua jopa vuosikymmen. EU:n/IMF:n lainasopimuksessa ehtona on mm. eräiden suljettujen ammattien avaaminen sekä valtionyhtiöiden ja laitosten toiminnan järkiperäistäminen. Etuoikeutettujen ryhmien etujen vähentäminen ja reformipolitiikka julkisella sektorilla tulevat herättämään 
	suurta ja laajaa vastarintaa.
	Tilanne jatkuu vaikeana
	Vuosi 2011 tulee olemaan Kreikalle hyvin vaikea. Viime vuoden talousluvut tulevat olemaan odotettua huonommat, ja myös kuluvaa vuotta koskevat ennusteet antavat aiempaa synkempää kuvaa talouden kehityksestä. Kysymys talouskasvun aikaansaamisesta askarruttaa, keinoja ei hevin löydy. Näkyy arvioita, joiden mukaan Kreikan talouden elpymiseen kriisiä edeltävälle tasolle saattaa kulua hyvinkin jopa vuosikymmen.
	Valistunut arvaus vuodelle 2011: Kreikan sisäistä tilannetta leimaavat erityisryhmien liikehdintä, hallituksen ja hallituspuolueen lisääntyvä hajaannus, epäsosiaalisten ilmiöiden kasvu, lisääntyvä maastamuutto ja paheneva talouslama. Hallituksen on pakko jatkaa hätä- ja reformiohjelmaa, mutta se ajautunee vaikeuksiin rakenneuudistuksissa, kilpailukyvyn kohentamisessa ja talouskasvun aikaansaamisessa. Yhteiskuntarauha on koetuksella, mutta laajamittaisilta, väkivaltaisilta mielenosoituksilta ehkä vältytään kasvavan poliittisen apatian vuoksi.
	Parturoinnin juuret syvällä
	Termi ”isänmaan parturit” on peräisin Mauri Sariolan 1950-luvun lopulla julkaisemasta poliittisesta satiirista, jossa kuvataan nyky-Kreikkaakin sopivalla tavalla puolueiden pyrkimyksiä haalia etuisuuksia omille kannattajakunnilleen. Mainittu toiminta, joka on Kreikassa jatkunut vuosikymmeniä, on suurimpia syitä Kreikan valtiontalouden jättimäiseen vajeeseen ja massiiviseen velkaantumiseen. Nyt näiden järjestelyjen purkaminen on Kreikan hallitukselle valtava haaste ”isänmaan partureiden” suuren määrän ja heidän tiukan muutosvastarintansa vuoksi.
	Kreikkalaisiin luonteenpiirteisiin kuuluu oman edun tavoittelu, usein keinoja kaihtamatta ja laista piittaamatta. Tätä poliittiset puolueet ovat käyttäneet hyväksi, äänien saamiseksi on erilaisille ryhmille tarjottu etuja, jotka joissakin tapauksissa ovat kumuloituneet ja nostaneet ao. ryhmän edut taivaisiin.
	Eduista osalliseksi päässeet kansalaiset asettavat selkeästi oman etunsa kansakunnan edun edelle ja muodostavat isänmaan parturien armeijan, jonka vahvuus lasketaan sadoissa tuhansissa. Ulkokreikkalaisen sosiologian professorin, Nikos Alexioun, mukaan Kreikka elää vielä sisällissodan jälkitraumaattista syndroomaa, vaikka sodasta on kulunut jo 60 vuotta. Hänen mukaansa kreikkalaiset poliitikot pitivät yllä ”asiakkuusjärjestelmää” käyttäen hyväksi kreikkalaisten sodissa ja diktatuurin aikana kohtaamiaan kärsimyksiä ja tunnetta olevansa uhri, mutta myös kreikkalaisten päätavoitetta päästä helppoon työhön, rikastua ja nousta sosiaalisesti.
	Professori Miranda Xafan mukaan Kreikan valtio tuntee syyllisyyttä vuosikymmeniä sitten tapahtuneesta vasemmiston ja lakkolaisten painostamisesta 1960-luvulla. Vasemmisto taas on kykenemätön irtautumaan menneisyyden stalinistisista rippeistään. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana Kreikan tilaisuus parantaa valtiontalouttaan meni täysin hukkaan. Kreikan poliittinen järjestelmä tukeutui siihen, että kansalaiset äänestivät tiettyjä poliitikkoja, joiden kautta heillä oli pääsy mm. valtion työpaikkoihin ja julkisiin tarjouskilpailuihin.
	Nykyinen kriisi on lähtöisin näistä tekijöistä kun valtio vielä sulki silmänsä kaikilta laittomuuksilta. Äänestäjät olivat osa asiakkuusjärjestelmää. Professori Pagoulatos Ateenan kauppakorkeakoulusta katsoo, että 2000-luku oli Kreikassa laakereilla lepäämistä, huolettomuutta ja itsetyytyväisyyttä. Vuosikymmenen aikana kulutettiin loppuun edellisen vuosikymmenen työn hedelmät. Ammattiyhdistysliike, politisoitunut valtio ja oppositio saivat peruutettua kaikki uudistusyritykset. Kreikan kaksipuoluejärjestelmä palkitsi kannattajansa korkeapalkkaisilla paikoilla julkisella sektorilla. Siten poliitikkojen mottona oli pitkään ”elää riskittömästi” eli vaarantamatta uudelleenvalintaansa.
	Edessä massiivinen tehtävä
	Kreikan hallituksen ja EU:n/IMF:n välillä allekirjoitetussa lainasopimuksessa ehtona on mm. eräiden suljettujen ammattien avaaminen sekä valtionyhtiöiden ja laitosten toiminnan järkiperäistäminen. Siten hallituksella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä toimiin partureiden etuuksien ja etuoikeuksien radikaaliksi vähentämiseksi.
	Tehtävä on massiivinen, se koskee kaikkiaan n. 150 suljettua ammattia, joissa uusien yrittäjien alalle pääsy on rajoitettu tai korkeat vähimmäisvoitot tai -palkkiot ovat käytössä, sekä useita kymmeniä valtion yhtiöitä ja laitoksia, joissa palkat ja muut edut ovat huikean suuria. Suljettujen ammattien aiheuttamista epäkohdista hyvä esimerkki on se, että tulee halvemmaksi lähettää tavaraa kuorma-autolla Ateenasta Muncheniin kuin 500 km päässä olevaan Thessalonikiin – ongelma johtuu siitä, ettei vuoden 1986 jälkeen ole myönnetty uusia liikennelupia, ja rahdit ovat pilvissä.
	Vastaavasti Kreikan valtionrautateiden veturinkuljettaja saattaa nauttia 6000 euron kuukausipalkkaa keskipalkan ollessa Kreikassa 1200-1300 €/kk. Mm. korkean palkkauksen vuoksi rautatiet ovat kehittäneet jo 10 mrd euroon nousevan velkataakan.
	Isänmaan partureihin voidaan lukea myös suuri osa Kreikan valtavasta virkamieskunnasta (hiljattain tehdyn laskennan mukaan lähes 800 000 henkeä). Kreikkalaisen nuoren unelmana on ainakin ollut valtion virkamiehen asema, hyväpalkkainen, erottamaton ja vähätöinen – palkkojen ja etuuksien leikkausten jälkeen valtion virkamiehen asema ei ole enää näin ruusuinen.
	Lainsäädäntö etenee, vastustus kovenee
	Kreikan hallitukselle onkin alkuvuosi kiireistä lainsäädännöllistä aikaa. Hallitus on antamassa suljettuja ammatteja koskevan puitelain (omnibus), joka alkuvaiheessa koskee n. 20 suljettua ammattia (apteekkarit, juristit, insinöörit, notaarit, arkkitehdit, kirjanpitäjät, taksinkuljettajat, teurastajat jne.). Muut suljetut ammatit, josta joissakin kysymys on melko teknisluontoisesta reformista, ilmeisesti pyritään vapauttamaan loppukevääseen mennessä.
	Ateenan liikennelaitoksia koskeva laki olisi tarkoitus saada parlamentissa läpi helmikuun alkuun mennessä. Suljettujen ammattien aiheuttama vahinko Kreikan kansantaloudelle lasketaan miljardeissa, erään professoritason arvion mukaan Kreikan BKT kasvaisi 1 % enemmän ilman näitä kilpailun esteitä.
	Valtionyhtiöiden ja laitosten alijäämät ovat lisänneet valtiontalouden vajetta ja valtionvelkaa suuressa määrin, viimeaikaiset budjettivajeen tarkistukset ylöspäin ovat johtuneet nimenomaan laajemman julkisen sektorin alijäämien ottamisesta valtion budjetin piiriin. Lisäksi on olemassa sadoittain budjettitalouden ulkopuolisia laitoksia, joilla ei ole ollut edes omaa budjettia (mm. valtion sairaalat) sekä suureena tuntemattomana kuntasektori, jonka alijäämistä ja velkaantumisesta ei ole paljonkaan tietoa. Hallitus on myös aloittanut yhtenäisen palkkapolitiikan työstämisen julkiselle sektorille, jotta eriarvoisuus ministeriöiden välillä saadaan poistettua. Uusi, yhtenäinen palkkataulukko olisi tarkoitus saadan voimaan heinäkuun alusta lähtien, ja sen kautta olisi hallituksen tarkoitus säästää 1 mrd. euroa tämän vuoden budjetin kuluissa.
	Edellä mainittujen etuoikeutettujen ryhmien etujen vähentäminen ja reformipolitiikka julkisella sektorilla tulevat herättämään suurta ja laajaa vastarintaa. Siten hallituksen edessä on todellinen koetinkivi, kun sen kyky toteuttaa EU-IMF -sopimuksen velvoitteet tulevalla kevätkaudella on kyseenalainen. Nähtäväksi jää, pysyykö hallitus tiukasti kannassaan loppuun asti tämän lakkoaallon edessä. Erityisesti suljettuja ammatteja koskeva laki voi saada aikaan suurenkin lakkoaallon, mikäli monet sen piiriin kuuluvat ryhmät aloittavat lakkoilun samanaikaisesti.
	Lakot muuttuneet pitkäaikaisiksi
	Esimakua vaadittavien rakennemuutosten vaikeudesta saatiin jo viime kesänä, kun hallitus yritti avata em. kuorma-autoilijoiden ammattikunnan myöntämällä runsaasti uusia liikennelupia. Seurauksena oli viikkoja kestänyt lakko, jonka aikana bensiini loppui maasta ja tavarat vähenivät kaupoista. Lopulta hallitus joutui turvautumaan raskaimpaan aseeseensa eli kuorma-autoilijoiden liikekannallepanoon lakon lopettamiseksi.
	Vastaavia kokemuksia on myös julkiselta sektorilta. Ateenan julkista liikennettä pyörittävät viisi valtionyhtiötä on tarkoitus fuusioida kahdeksi toimijaksi, ja siirtää laitosten melkein 12 000 työntekijästä 1500 muualle julkiseen hallintoon. Valtionosuutta yhtiöiden rahoituksesta aiotaan pienentää ja laitosten budjettivajetta pienentää. Työntekijöiden nykyiset työsopimukset aiotaan irtisanoa, ja uudet työsopimukset laadittaisiin puhtaalta pöydältä.
	Nämä suunnitelmat ovat saaneet liikennelaitosten ay-liikkeet reagoimaan hyvin voimakkaasti, liikennelaitosten lakot jatkuvat jo kuudetta viikkoa. Lakko on suuresti häirinnyt työmatkoja sekä lisännyt tärkeiden joulumarkkinoiden romahduksen syvyyttä, kun asiakkaat eivät päässeet kauppoihin.
	Hallitus on ilmoittanut pitävänsä avoimena myös option liikenteenharjoittamisen antamisesta yksityisille tahoille, jos tilanne pääsee kärjistymään. Uusina yrittäjinä lakkorintamaan ovat liittyneet apteekkarit ja juristit, jotka vastustavat ammattikunnan etuoikeuksien poistamista. Kreikassa on ollut suvussa periytyvä apteekkarilupa, jolloin uusille tulokkaille on ollut hyvin vähän mahdollisuuksia päästä harjoittamaan ammattia (elleivät ostaneet kalliilla luopuvan lupaa). Nyt keskustellaan uusien apteekkareiden pääsystä 
	olemassa oleviin apteekkeihin, ja hallitus haluaisi lisätä apteekkien määrää asukasta kohti, jolloin uusiakin lupia olisi saatavilla. Lakimiesten minimitaksat on määritelty ja toiminta on rajoitettu maantieteellisesti. Myös palveluiden mainostaminen on ollut kiellettyä. Alan liiton mukaan palveluiden ylitarjonta on ongelma sektorilla.
	Lakkoilu on Kreikassa varsin yleistä, ja on myös esitetty arvioita, että erityisryhmien lakot ovat ao. ammattiyhdistysten näytöksiä kannattajakunnalleen. Osittain näin varmaan onkin, mutta tähänastisten lakkojen sitkeys viittaa pikemmin siihen, että ao. ryhmien elintärkeät tai sellaisiksi kuvitellut edut koetaan uhattuina ja siksi reaktiot ovat voimakkaita. Tavallinen kesto lakolle on Kreikassa ollut vain yksi vuorokausi.
	Lähitulevaisuuden näkymistä
	Isänmaan partureiden eliminoiminen tai vähentäminen on luonnollisesti vain yksi, joskin hyvin merkittävä Kreikan hallituksen edessä olevista ongelmista. Näyttää ilmeiseltä, että viime vuoden talousluvut 
	tulevat olemaan odotettua huonommat, BKT:n odotetaan laskevan yli 4 % (alun perin -3 %), työttömyys saattaa nousta yli 15 %:n ja inflaatio tuntuu pysyvän sitkeästi 5 % yläpuolella. Myös kuluvaa vuotta koskevat uusimmat ennusteet antavat aiempaa synkempää kuvaa talouden kehityksestä, esim. eilen julkaistun tutkimuslaitosarvion talouden nousuun päästäisiin vasta ensi vuonna, ja BKT laskisi kuluvana vuonna 3,5 %. Kysymys talouskasvun aikaansaamisesta askarruttaa, ja monet arvioijat, jotka ovat yrittäneet löytää kasvutekijöitä, ovat jääneet tyhjin käsin. Kreikan talouden pitkään kestänyt kasvu 1990- ja 2000- luvulla perustui pääosin lainavetoiseen yksityiseen ja julkiseen kulutukseen, vähäisemmissä määrin rakennustoimintaan. Tähän malliin ei luonnollisesti ole paluuta, ja siten kasvua pitäisi saada muualta. Turismi, Kreikan tärkein elinkeino, on taantunut kahtena viime vuonna, ja sen elvyttäminen vaatii sekä kilpailukyvyn nostamista kilpailijoihin nähden (so. hintojen laskemista, mitä on jo tapahtunutkin) sekä turismipalvelujen kehittämistä, josta kuitenkin hyöty tulee vasta keskipitkällä aikavälillä. Merenkulku on suurimmalta osin off shore-toimintaa, ja Kreikan tavaravienti on marginaalista (n.8 % BKT:sta), joten näistä sektoreista ei ole kasvun vetureiksi. Kreikka tarvitsisi investointeja talouden kääntämiseksi nousuun, mutta niiden saaminen on perin vaikeaa ennen kuin Kreikka on päässyt ulos kriisistään.
	Kansa ei tunne vähääkään luottamusta poliitikkoihin eikä hallituksen kykyyn luotsata maa ulos kriisistä. Tässä tilanteessa monet, erityisesti nuoret ”äänestävät jaloillaan” eli lähtevät maasta. Lukuja ei ole käytettävissä, mutta esim. Suomen lähetystöön tuli viime vuonna sadoittain tiedusteluja opinto- ja työmahdollisuuksista, samoin kuin muiden pohjoismaiden edustustoihin. Hallituksen toiminta - palkkojen leikkaukset ja veronkorotukset - on ollut menestyksellistä valtiontalouden vajeen vähentämisessä, mutta nyt, kun painiskellaan vaikeammin toteutettavien rakenneuudistusten kanssa, vastarintaa on alkanut ilmetä myös hallituksen ja PASOKin parlamenttiryhmän sisällä. Papandreou on menettänyt v. 2009 syksyn vaaleissa saamastaan 10 paikan enemmistöstä neljä, joten PASOKin enemmistö on enää kuusi paikkaa. Pääministeri on kahdesti viitannut uusien vaalien mahdollisuuteen, ehkä enemmän kurinpitomielessä kuin täysin tosissaan, koska vaaleilla kampanjoineen olisi hyvin vahingollinen vaikutus Kreikan hätäohjelman toimeenpanoon. Viime viikkoina Papandreoun johtajaotteessa ministereihinsä nähden on ollut nähtävissä terävöitymistä.
	Eilen julkistetun mielipidetutkimuksen (Public Issue) mukaan suuri enemmistö (84 %) kreikkalaisista uskoo lähikuukausina tapahtuvan ”monia” yhteenottoja. Lakkoliikehdintä tulee epäilemättä jatkumaan ja todennäköisesti laajenemaan, mutta missä määrin yhteiskuntarauha joutuu uhanalaiseksi väkivaltaisten mielenosoitusten, kasvavan rikollisuuden, terrorismin ja vähenevän lainkunnioittamisen myötä, ei ole yhtä selvää. Osa (mielipidetutkimuksen mukaan 30 %) kreikkalaisista näkee, ettei EU/IMF:n sanelemalle hätäohjelmalle ole vaihtoehtoa, eikä vastarinnasta siten ole hyötyä.
	Monet kokevat vastarinnan turhaksi myös sen takia, etteivät luota mihinkään puolueeseen, ja näkevät hallitusvaihdoksen, oli se millainen tahansa, hyödyttömäksi. Seurauksena on poliittinen apatia, joka on jo laajalle levinnyttä, etenkin nuorison keskuudessa. Yhteiskuntarauha on koetuksella, mutta laajamittaisilta, väkivaltaisilta mielenosoituksilta ehkä vältytään kasvavan poliittisen apatian vuoksi. Tässä suhteessa suuri merkitys on sillä, pystyykö hallitus vakuuttamaan kansalaiset siitä, että hätäohjelma kohdistuu tasapuolisesti eri yhteiskuntaluokkiin, erityisesti varakkaaseen väestönosaan. Tähän liittyen Kreikan kahta suurinta poliittis-taloudellista skandaalia (Siemens, Vatopedi) koskevien tutkimusten päätyminen siihen, ettei käytännössä kukaan epäillyistä joudu vastuuseen, on varsin huono merkki.
	Täällä Ateena
	(Kauppapolitiikka 7.2.2011)
	Kreikassa on yritetty lainsäädäntöteitse kieltää tupakanpoltto julkisissa tiloissa jo kolmeen neljään eri otteeseen viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta viimeisinkin syksyllä tehty yritys näyttää vesittyvän – ainakin toistaiseksi - uuden ministerin ilmoitettua lain voimaantulon siirtämisestä tulevaisuuteen, kun sen noudattamista voidaan paremmin valvoa.
	Yli 15-vuotiaista kreikkalaisista arviolta 40 % tupakoi, ja monet heistä pitävät oikeutenaan tupakoida kaikkialla. Jokaisen kansalaisen vapaus tehdä mitä ikinä haluaa – piittaamatta muiden oikeuksista - on joidenkin kreikkalaisten käsitys demokraattisista oikeuksista. Siinä vaa’assa eivät paina paljoakaan tupakoimattomien huomautukset omista oikeuksistaan savuttomaan tilaan.
	Tupakanpolton kieltämisen epäonnistuneet yritykset heijastavat hyvin Kreikan yhteiskunnan yleisempää asennoitumista. Omien yksilönvapauksien rajoittamisargumenttien lisäksi yritysten epäonnistumisen takana on Kreikan viranomaisten valvonnan puutteita sekä päätöksentekijöiden selkärangattomuutta, kun tarpeeksi kovaäänistä vastustusta esiintyy. Muut Välimeren eurooppalaiset rantavaltiot ovat onnistuneet hoitamaan asian paremmin.
	Kreikan nykyinen hallitus joutuukin ihan uudenlaiseen kestävyyskokeeseen, kun maan lainapakettiin sisältyvät, paljon vastustusta eri ammattiryhmissä herättävät rakenteelliset muutokset on vietävä läpi tiukassa aikataulussa lainojen varmistamiseksi. Siinä mitataan poliitikkojen kyky asettaa maan yleinen etu puolueen kannatuslukujen tai henkilökohtaisten ambitioiden edelle.
	Lakien noudattamisen heikko valvonta on yksi Kreikan yhteiskunnan näkyvimmistä puutteista. Ongelmia syntyy vastuualueiden päällekkäisyyksistä, välinpitämättömyydestä sekä valvontaan osoitetuista riittämättömistä henkilöstöresursseista. Kreikan hallituksella on tuhannen taalan paikka uudistaa monia vanhanaikaisia käytäntöjä samassa rakenteellisten muutosten aallossa.
	Kreikan rautateiltä aloitettu ylimääräisen henkilökunnan siirto henkilövajeesta kärsiviin virastoihin voi tasoittaa jonkin verran julkisen sektorin epätasaista henkilöstörakennetta, mutta harvoilla rautateiden virkailijoista on kuitenkaan koulutuspohjaa esim. tarkastustoiminnan miehittämiseen. Tarkastajien työ ei muutenkaan ole suosittua, kun siinä joutuu kohtaamaan kansalaisten tai virkamiesten tunteidenpurkauksia tai jopa uhkauksia. Osa tarkastajista on syyllistynyt myös lahjuksien ottamiseen.
	Lakien heikko valvonta johtaa siihen, että vain lainkuuliaisimmat kansalaiset noudattavat lakeja. Jopa Hippokratesin valan tehneiden joukossa on esiintynyt valtion varojen väärinkäytöksiä, kun manuaalisten järjestelmien byrokraattisessa kaaoksessa on voinut tehdä melkein mitä lystää. Kun nykytilanteessa välttämättömien muutosprosessien myötä on saatu sähköinen reseptinkirjoitus toimimaan yhden sosiaaliturvakassan osalta, huomattiin reseptien kirjoittamisen vähenevän huomattavasti kontrollin parannuttua. Kreikkalaisiin sairaaloihin ollaan vasta nyt rakentamassa normaalia sähköistä kirjanpitojärjestelmää, joka edesauttaa sairaaloiden kustannusseurantaa ja toivottavasti rajoittaa tulevaisuudessa sairaaloiden holtitonta velkaantumista hankinnoilla.
	Tupakkaa viljelevän maan on ehkä ollut muita maita vaikeampi puskea läpi tupakointikieltoa julkisissa tiloissa. Kahviloiden omistajat ovat valittaneet asiakkaidensa kaikkoavan, jos he eivät saa tupakoida kahvia juodessaan, ja muutenkin vähentyneen liikevaihdon aikana he haluaisivat pitää nämä asiakkaansa. Kreikassa on jopa perustettu kansanliike tupakoitsijoiden oikeuksien säilyttämiseksi eli käytännössä tupakoinnin sallimiseksi kaikkialla.
	Kreikalla ei ole kunnollista perinnettä sairauksien ennaltaehkäisyn valistajana vaikka Välimeren ruokavaliota onkin pidetty esillä terveyden edistäjänä. Tupakan hintakin on vielä eurooppalaisittain alhaisella tasolla vaikka tupakkaveroa on nostettu nykyisen hallituksen aikana jo pariin otteeseen. Nykyinen talouskriisi laittaa perheiden budjetit tiukoille, ja siinä voisi olla yksi motivoiva tekijä tupakoinnin lopettamiseksi tai ainakin sen rajoittamiseksi ulkotiloihin.
	Kreikan viranomaisten riittämätön valvonta on mahdollistanut myös pimeästi maahan tuotujen ukrainalaisten tai vastaavien savukkeiden myynnin Ateenan sivukujilla halvempaan hintaan. Maan verotulot kärsivät näistä ilmiöistä, kuten myös kuititta ja samalla veroitta myytävistä palveluista tai tuotteista, kun liikkeet haluavat välttää kaikkien tulojensa ilmoittamista.
	Jaana Oikarinen-Vasilopoulos , 17.1.2011
	Kaupallinen virkamies, Suomen suurlähetystö, Ateena
	Merimieskirkko tiedottaa
	Tervehdys Ateenasta!
	Merimieskirkko ja skandinaavinen kirkko on toiminut nyt vuoden verran Plakassa, aivan Ateenan keskustassa. Uudet tilat ovat mukavat ja niissä toimii monia erilaisia toimintapiirejä. Uutuutena mm. maalauskurssi, vapauttavaa tanssia ja sitten tietenkin kirkkokuoro jatkaa kuten myös kreikkalaiset tanssit. Suomi-koulu kokoontuu edelleenkin joka lauantai.
	Kirkon keskeinen sijainti on tietenkin hieno asia, siten jokaisen on helppo löytää perille. Kirkolle on löytänyt myös monta avuntarvitsijaa. Kun matkailukausi saarilla päättyi syksyllä työttömiä ja asunnottomia pohjoismaalaisia saapui Ateenaan etsimään onneaan, ja moni heistä myös kääntyi kirkon puoleen. 
	Ateena on ollut muutenkin tapetilla uutisissa niin lakoistaan kuin myös laittomista maahanmuuttajista. Työttömyys lisääntyy kaiken aikaa, leikkauksia tehdään, hinnat nousevat. Nämä ovat kaikki tämän päivän ongelmia ja koskettavat yhä useampia meistä. Liikennelakot hankaloittavat kulkemista, lääkkeitä ei saada kun apteekit ovat kiinni, lääkärit lakkoilevat, ja varattu aikaa siirtyy jo ehkä kolmannen kerran hamaan tulevaisuuteen. Ateenassa myös moni hotelli on joutunut sulkemaan ovensa lähinnä sijaintinsa vuoksi, ja jos ei nyt ihan lappua luukulle olla laitettu niin hintoja on täytynyt laskea melkoisesti, jotta huoneet saadaan vuokratuksi.
	Kaupunkikuva on muuttunut tässä kaupungissa kuin varmaan monessa muussakin kaupungissa melkoisesti viimeisten muutaman vuoden aikana. Kadulla myydään mitä erilaisimpia tavaroita, vaatteita, laukkuja, leluja. Ja kauppa käy, koska kadulta tavarat saa edullisemmin kuin kaupasta.  Mutta miten käy samaan aikaan kaikille niille pikkuliikkeille, jotka ovat menettäneet asiakkaansa katukauppiaille ja joutuvat sulkemaan liikkeensä. Mutta toisaalta siten tämä katukauppiaskin saa elantonsa. Samalla seurataan koko maan vaikeaa taloudellista tilannetta silmä tarkkana ja odotetaan mitä seuraavaksi päättäjät keksivät. Onko se uusia leikkauksia palkoissa vai edelleenkin tiukentuvaa verotusta. 
	Vaikka ongelmia on ja ajat ovat vaikeita, niin eihän tämä kuitenkaan ole mitään aivan uutta. Onhan niitä vaikeita aikoja ollut ennenkin ja niistä on selvitty niin täällä kuin myös muualla maailmassa tavalla tai toisella. Ehkä meistä jokainen voi tehdä jotain omalla sarallaan. Jo pienikin muutos jokapäiväisissä rutiineissa voi näkyä esimerkiksi sähkö- tai vesilaskussa positiiviseen suuntaan. Samalla kun jää muutama euro enemmän kuussa kukkaroon, niin energiaa ja vettäkin kuluu ehkä vähemmän, ja siten otamme huomioon myös ympäristön. Muutos parempaa ei tietenkään tapahdu yhdessä yössä tuskin kahdessakaan, mutta omia asenteitamme muuttamalla voimme ehkä auttaa ja hieman nopeuttaa muutosta parempaan suuntaan.
	Muutama viikko sitten tein kävelylenkin vanhaan kaupunkiin, Plakaan, ja kiersin turkkilaiselta ajalta peräsin olevia rakennuksia, joukossa mm. muutama moskeija ja turkkilainen kylpylä. Kapeita kujia ristiin rastiin, taverna siellä, kahvila täällä, kauniita pieni sisäpihoja. Siellä Akropolin jalkojen juuressa aika jotenkin pysähtyi. Unohtui tyystin tämän päivän ongelmat. Kauniissa auringonpaisteessa kahvikupin ääressä katse suunnattuna kohti Akropolia, oli helppo kuvitella millainen Ateena oli vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja sitten. Tällainen pieni pysähdystauko jokapäiväisiin rutiineihin oli erittäin tervetullut. 
	Oikein hyvää kevättä teille kaikille ja pääsiäisen odotusta!
	Mari Hilonen
	Suomi-Seura ry ja USP tiedottavat
	(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi) 
	Keskieuroopan alueen Senioriseminaari Wienissä
	Keski-Euroopan alueen pidetiin senioriseminaari 25. helmikuuta. Seminaariin oli kutsuttu myös kaikki Välimeren, Afrikan ja Lähi-idän alueen ulkosuomalaiset. Lauantain 26.2.2011 aikana oli mahdollisuus tavata myös alueemme varapuhemiestä Pirke Fustinonia.
	Seuraava aluekokous Helsingissä elokuussa 2011
	USP:n Välimeren, Afrikan ja Lähi-idän alueen seuraava aluekokous pidetään elokuussa 2011. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan alueemme USP sivuilla.
	 www.usp.fi/alueet/valime.php?kieli=fi
	Tutkimus ulkosuomalaisten äänestyskäyttäytymisestä (Sutinat 2/2011 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Suomen Toivo Ajatuspaja ja Centre for European Studies CES tekevät kuluvana keväänä verkkopohjaisen haastattelututkimuksen ulkosuomalaisten mielipiteistä liittyen äänestämiseen ja poliittiseen osallistumiseen lähtömaassa. Kyseessä on tiivis kysely, johon ehtii vastata parissa minuutissa.
	Ulkosuomalaisten äänestysprosentti Suomen vaaleissa on ollut alhainen; viime eduskuntavaaleissa noin kahdeksan ja presidentinvaaleissa 12 prosenttia. Tutkimuksella halutaan selvittää, mitkä tekijät tähän vaikuttavat – muutkin seikat kuin pelkästään hankala matka äänestyspaikalle. 
	Kyselylomake tullaan lähettämään linkkinä siten, että Suomi-Seuran jäsenyhdistykset voivat välittää sen eteenpäin jäsenilleen. Osoitetietoja ei luovuteta. Kysymyksiin vastataan nimettömänä, mutta halutessaan lomakkeeseen voi lisätä omat yhteystiedot mahdollisia jatkohaastatteluja varten.
	Seuraavassa Suomi-Seuran järjestötiedotteessa julkaistaan linkki tutkimukseen ja tarkemmat ohjeet. Toivomme saavamme paljon vastauksia, jotta tutkimuksen tulokset tarjoaisivat riittävän kattavan kuvan ulkosuomalaisten äänestyskäyttäytymisestä. 
	Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstä!
	Lisätietoja: 
	Toivo Ajatuspajan johtaja Markku Pyykkölä
	markku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi
	puh. +358-500-442761
	www.toivoajatuspaja.fi
	www.thinkingeurope.eu 
	Kesätöitä Suomessa (Sutinat 2/2011 – Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Kesätyöpaikkojen haku on käynnistynyt Suomessa. Työpaikkoja löytyy esimerkiksi seuraavilta sivuilta:
	www.kesatyopaikat.fi 
	www.kesatyo.fi 
	www.duunihuone.com 
	www.jobcafeturku.net/linkit (kesätyö)
	Päivä ulkosuomalaisen elämästä
	Sarjassa seuraamme yhden päivän tapahtumia ja ajatuksia Kreikassa asuvan suomalaisen elämässä. Marko Suomalainen on asunut Thessalonikissa kohta 16 vuotta.
	Heräsin aamulla
	Taas kerran todella vaikeasti. 
	Eikö vaimon (lain mukaan) pitäisi aamulla tulla viereeni, silittää hiuksiani ja kuiskata korvaani: ”Kulta herää.” 
	Aamulla meillä kuuluu keittiöstä (vaimo valmistaa perheen aamiaisen ennen kuin herättää ketään): ”M A R K O, nyt ylös, mun on pakko kohta lähteä…”
	Illalla lukemani kirja oli edelleen rinnallani.
	Varmistan jokapäiväisen heräämiseni käymällä suihussa, juuri ennen kuin vaimo lähtee töihin.
	Ja sitten hermot koville: ”T Y T Ö T, laittakaa laukut valmiiksi – ei, ette saa avata televisoita ennen kuin olette pukeutuneet! Ettekö ole vieläkään syöneet aamiaista?” 
	Hei missä harja!!! Isistä on tullut ammattikampaaja, onnistuu ponihäntä ja ponihäntä ja ponihäntä…
	Minut pysäytti
	Thessalonikin liikenne. Olin matkalla aamutapaamiseen, ja olisi pitänyt olla paikalla klo. 09.00! 
	Vein tytöt kouluun 08:10, joten hyvin oli aikaa, luulin. Sataa vettä!! Miksi en katsonut ikkunasta jo heti kun… minut RAA'ASTI herätettiin… Olisi pitänyt lähteä liikeille jo vähintään puoli tuntia aikaisemmin! Mutta kun väsytti… 
	Korvissani soi ”Marko kulta, ulkona sataa, sinun pitäisi jo nousta…” Mistä moinen keijun ääni oli aikaisemmin aamulla kuulunut? Olin varmaan nähnyt unta!
	Lounasaikaan
	Olin onnellinen, että asiakas oli joutunut pahempaan liikenneruuhkaan kuin minä, ja olin 
	muka odottavani häntä, kun hän saapui paikalle melkein tunnin myöhässä...
	Vastailin sähköposteihin (työn, seuran ja henkilökohtaisiin), luin päivän lehdet ja poimin niistä mielenkiintoiset artikkelit seuramme tiedotteeseen.
	Iltapäivä
	Vaimon tekemä ruoka on uhnohtunt työpaikan jääkaappiin… Eihän sitä työnteolta huomaa, milloin on luonasaika. Eli, kaikkeen tottuu. Kreikassa kun ei itse asiassa ole luonastaukoa. Suomessa aina huomasi klo. 11:30, että luonastauko alkaa…
	Sitten alkaa kilpajouksu vaimon kanssa siitä, kumpi ehtii hakea lapset koulusta. Kumpikin on töissä Thessalonikin toisella laidalla ja lapset koulussa siellä missä asutaan, eli kaupungin toisella laidalla. 
	Töistä lähdön ajoituksella on tässä kaupungissa suuri merkitys! Viisi minuuttia myöhemmin voi tarkoittaa puolta tuntia myöhempää perilletuloa, varsinkin sadeilmalla.
	Luojan kiitos! Appivanhemmat ovat ”hälyytysmatkan” – 10 minuutin – päässä lasten koulusta. 
	Päivän kohokohta
	Nähdä kahden ”pikkupirun” juoksevan koulunpihalta syliini, ja kuulla sanat ”I S K Ä, rakastan sinua!” 
	Ja kotiin tultaessa nähdä vaimo, ”aamuinen pirttihirviö”, muuttuneena hennoksi keijuksi!
	Keskustelin
	Aamulla ”diktaattorimaisesti” lasteni kanssa, päivällä ”ammattimaisesti” yhteistyökumppanieni kanssa, iltapäivällä ”toistemme työasioihin sotkeutuen” vaimoni kanssa ja ”neuvovasti ja isällisesti” lasteni kanssa, illalla taas ”diktaattorimaisesti” lasteni kanssa – NYT TEIDÄN ON PAKKO JO MENNÄ NUKKUMAAN, ja ”tyhjentävästi” vaimoni kanssa.
	Menin nukkumaan
	Melkein väkipakolla! Ei päivä voi olla vielä loppu…! Kasaan vielä vähän seuran tiedotetta ja vastailen muutamiin sähköpsoteihin. 
	Reilusti yli puolen yön jälkeen sänkyyn… 
	Sitten vielä muutama sivu hyvästä kirjasta, tai Suomesta lähetetystä lehdestä. Silmät alkavat sulkeuta itsestään… vaimo jo nukkuu. 
	Mielessäni pöyrii työasiat, teinkö oikeita päätöksiä, mitä pitää tehdä huomenna, ”HEI kirjoita toi ajatus heti ylös, ettei uhohdu”. 
	Kirja edessäni on jo unohtunut, silmät ovat kiinni, mutta ajatukset jatkuvat unissa….
	Kirja putoaa syliini…
	Suomi Sydämessä
	Ulkosuomalaiset kokoontuvat ensi kesänä Turkuun Siirtolaisuusinstituutin järjestämään ”Suomi Sydämessä” – juhlaan 1.–4.7.2011. Samaan aikaan Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki.  Siirtolaisuusinstituutti toivottaa juhlaan tervetulleiksi kaikki ulkosuomalaiset, heidän sukulaisensa ja muut asiasta kiinnostuneet kaikkialta maailmasta. 
	Nelipäiväisessä juhlassa keskustellaan ulkosuomalaisuuteen liittyvistä teemoista eri esitelmissä ja seminaareissa, sekä kokoonnutaan yhteen urheilu- ja kulttuuritapahtumien merkeissä. Juhlan ohjelmassa on mm. sukututkimusta, tanssi- ja musiikkitapahtumia, retkiä ja opastettuja kierroksia, golf- ja pesäpalloturnaus sekä filmifestivaali. Samaan aikaan on mahdollista tutustua kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumiin sekä vierailla Turun Keskiaikaisilla markkinoilla. Juhlan jälkeen voi osallistua Suomi-Seuran Matkatoimiston retkille Suomessa sekä naapurimaissa. 
	Juhlassa järjestetään seminaareja, joissa keskustellaan eri maissa asuvien suomalaisten erityiskysymyksistä. Seminaarien teemoja ovat: Pohjois-Amerikka, Ruotsi, Norja, Latinalainen Amerikka, Eurooppa, Oseania, Inkeri, sotalapset ja John Morton. Seminaareihin toivotaan lyhyitä alustuksia ja puheenvuoroja. Omista juuristaan kiinnostuneille on tarjolla luentoja sukututkimuksesta sekä ammattilaisten apua omien sukulaisten jäljittämiseen.  
	Suomi Sydämessä -juhlan kulttuuritapahtumissa eri puolilta maailmaa tulevat ulkosuomalaiset esiintyjät tuovat oman panoksensa ohjelmaan. Kansantanssifestivaalilla, ulkosuomalaisessa musiikki-illassa ja monissa muissa tapahtumissa nähdään esityksiä, joissa näkyy toisaalta suomalaisen perinteen säilyminen eri maissa, toisaalta siirtolaisten omaksumat uudet vaikutteet. Ulkosuomalaisten tarinoita esitellään filmifestivaalilla sekä ”Muistojen torilla”, missä osallistujat voivat kertoa omista kokemuksistaan ja muistoistaan. 
	Tapahtumassa järjestetään myös markkinatori, missä eri viranomaiset ja yhdistykset esittelevät toimintaansa ja jakavat tietoa ulkosuomalaisille. Lisäksi torilla on tuotteiden myyntiä, tanssi- ja musiikkiesityksiä, kilpailuja ja muuta ohjelmaa eri-ikäisille.
	Ulkosuomalaisjuhlan yhteydessä pelataan pesäpallon Heart Cup 1.− 3.7.  Eri puolilta maailmaa tulevat joukkueet ja yksittäiset pelaajat ovat tervetulleita ratkomaan paremmuuttaan Suomen kansallispelissä. Golfista kiinnostuneet voivat osallistua golfturnaukseen juhlan viimeisenä päivänä.
	Juhlan yhteydessä vihitään Siirtolaispuisto sekä -muistomerkki kunnioittamaan kaikkia Suomesta lähteneitä sekä Suomeen saapuneita siirtolaisia. 
	Juhla on herättänyt runsaasti kiinnostusta eri puolilla maailmaa. Juhlaan saapuu vieraita mm. Australiasta, Brasiliasta, Yhdysvalloista, Ruotsista, Venäjältä, Saksasta ja Espanjasta.
	Lisätietoa juhlasta ja ilmoittautumisesta löytyy kotisivuilta: 
	www.siirtolaisuusinstituutti.fi/usj/ 
	Tervetuloa Suomi Sydämessä -juhlaan heinäkuussa 2011!
	Lisätietoa antavat:
	Heini Hartikainen  Ismo Söderling
	Koordinaattori Johtaja
	hvhart@utu.fi  isoder@utu.fi 
	+358-40-1680268 +358-50-5113586
	+358-2-2840457
	Sénta Hatzópoulos ja Suomen talvisota
	(Helikon 1/2010 María Martzoukou)
	Suomen Ateenan-instituutti julkaisi 2010 kirjan Kreikka ja Suomen talvisota. «Kreikkalaisten sotakirjeenvaihtajien uutissanomat». 
	Kirja sisältää Kira Kaurinkosken tutkimuksen Suomen ja Kreikan suhteista ja talvisodan uutisoinnista kreikkalaisessa lehdistössä. Kaurinkoski on myös suomentanut kirjaan kaikki Vradinín kirjeenvaihtaja Theódoros Dogánisin ja Ethnosin kirjeenvaihtajan Sólon Grigoriádisin artikkelit. Lisäksi kirjassa on María Martzoúkoun artikkeli suomalaisesta kulttuurista Kreikan lehdistössä 1939–1940. (Vesa Vahtikari)
	Kun etsimme kreikkalaisesta lehdistöstä talvisotaa koskevia kirjoituksia, instituutin toimistosihteeri María Gourdoubá löysi, paitsi sotaa koskevia julkaisuja, myös artikkeleita, joissa käsiteltiin koettelemuksiin joutuneen maan kulttuuria, historiaa, taiteita, kirjallisuutta ja jokapäiväistä elämää. Ensisijaisesti nämä olivat käännösartikkeleita ranskan kielestä. Kirjoittajina oli muun muassa sellaisia kirjailijoita kuin Henry Bordeaux (1870–1963), Edmond Jaloux (1878–1949), Lily Jean-Javal (1882–1958), Lauri Viljanen (1900–1984), Frans Emil Sillanpää (1888–1964) ja Bertel Hintze (1901–1969). Myös kreikkalaiset toimittajat, kriitikot ja kirjailijat ryhtyivät käsittelemään aihetta, muun muassa Sofía Spanoúdis (1878–1952), joka kirjoitti suomalaisesta musiikista sekä kirjailijat Kóstas Várnalis (1884–1974) ja Giórgos Kotzioúlas (1909–1956). Várnalis kirjoitti Kalevalasta ja Aleksis Kivestä ja Kotzioúlas käänsi Maury Loucienin artikkelin Kirjallisuus Suomessa.
	Myös yllätyksiä ilmeni. Löysimme Athinaiká Néasta 13. maaliskuuta 1940 kaksi kirjettä Suomesta, jotka oli kirjoittanut runoilija Kostantínos Hatzópoulosin tytär Sénta. Kirjeet on päivätty 22.12.1939 ja 6.2.1940 ja osoitettu Séntan sukulaisille Kreikkaan. Artikkelin ohessa on mukana myös kuva Séntasta. Kuvatekstissä lukee: ”Runoilija Hatzópoulosin tytär, jolla on suomalainen äiti ja suomalainen aviomies, kuvattuna kreikkalaisessa kansallispuvussa.” Séntan kirjeet ja Séntan kuva ohessa.
	Kostantínos Hatzópoulos (Κωσταντίνος Χατζόπουλος, 1868–1920) oli runoilija, proosakirjailija ja erinomainen kääntäjä (mm. Goethen, Gogolin, Ibsenin, Hauptmannin ja Strindbergin teosten käännöksiä sekä myös Marxin ja Engelsin Kommunistisen manifestin ensimmäinen kreikannos 
	ja yksi pieni ote Kalevalasta jo vuodelta 1901). Hän oli kansankieltä edistävän liikkeen ja sosialismin edelläkävijä Kreikassa. Hän syntyi Agrínion kaupungissa Länsi-Kreikassa vanhimpana maanomistaja Ioannis Hatzópoulosin seitsemästä lapsesta. Hän opiskeli Münchenissä, Dresdenissä ja Leipzigissä. Hän oli kiinnostunut pohjoisten kansojen kirjallisuudesta ja runoudesta ja ne vaikuttivat myös hänen teoksiinsa. Hatzópoulos tapasi Dresdenissä suomalaisen taidemaalarin Sanny Häggmanin (1872–1952), jonka kanssa hän meni naimisiin. Häggmanin julkaisemattomat muistelmat antavat paljon tietoa heidän yhteisestä elämästään ja myös Kreikan kulttuurielämästä vuosisadan alussa. Muistelmat on kirjoitettu saksaksi vuonna 1933 kirjallisuuskriitikko Jórgos Valétasin kehotuksesta, kuten kävi ilmi Néa Estíasta (15.10.1940, sivut 1241–1307), jossa myös julkaistiin pieni ote muistelmista. Valétas on tutkinut Hatzópoulosin kirjallista tuotantoa. Vuosia myöhemmin Sénta käänsi äitinsä muistelmat kreikaksi. Muistelmia säilytetään Kreikkalaisen kirjallisuuden ja historian arkistossa (ΕΛΙΑ), kuten myös runoilija Hatzópoulosin koko arkistoa, joka on säilynyt hänen vaimonsa ja tyttärensä ansiosta.
	Kostantínos Hatzópoulos ja Sanny Häggman viettivät protestanttiset häät keväällä 1901 Helsingissä ja ortodoksihäät saman vuoden kesäkuussa Agríniossa. Elokuussa he asettuivat Ateenaan, missä heille syntyi seuraavana keväänä Sénta-Eléni. ”Kun kevätauringon ensimmäiset säteet alkoivat lämmittää taloamme, tuli lapsen syntymän aika. Kostas halusi tyttären ja minä annoin hänelle sen”, kirjoittaa Sanny Häggman. Vuonna 1906 he muuttivat takaisin Saksaan, jossa he asuivat ensimmäisen maailmansodan syttymiseen saakka, kunnes palasivat takaisin Kreikkaan. Kotimaassaan Hatzópoulos alkoi julkaista kirjoittamiaan kertomuksia ja romaaneja. Elokuun alussa 1920 koko perhe matkasi laivalla Italiaan, josta oli tarkoitus mennä Müncheniin hakemaan sinne sodan syttymisen vuoksi jääneitä perheen tavaroita. Hatzópoulos oli juuri myynyt maatilansa Agríniossa ja ostanut Ateenasta Exárhiasta omakotitalon, jossa oli Sannylle ateljeehuone. Hatzópoulos kuitenkin kuoli laivamatkalla ja hänet haudattiin Brindisiin. Myöhemmin Sénta toi isänsä luut Kreikkaan ja ne on haudattu Ateenan ensimmäiselle hautausmaalle hautaan, jonne Sénta myöhemmin laittoi myös äitinsä tuhkat. Sanny kuoli Tukholmassa vuonna 1952. ”Tämän suuren koettelemuksen ja kaikkien suurien vaikeuksien jälkeen lähdimme kaksistamme junalla Meranoon. Myöhemmin keräsimme voimia ja yritimme palata Ateenan tyhjään taloon ilman isää ja aviomiestä. Siellä tunsin vieläkin enemmän pelottavaa yksinäisyyttä. – Myöhemmin ankaran ja yksinäisen talven jälkeen päätimme lukita Ateenan talomme ovet väliaikaisesti ja matkustaa Suomeen”, kirjoittaa Sanny Häggman muistelmiensa lopussa. Todennäköisesti he kuitenkin asettuivat sen jälkeen pysyvästi Suomeen. Athinaiká Néassa 13. maaliskuuta 1940 lukee: ”Kaukana jäisessä kotimaassaan Sénta ja hänen äitinsä eivät unohtaneet Kreikan aurinkoa ja sinistä taivasta. He matkustivat Ateenan useaan otteeseen ja vietti-
	vät aikaa edesmenneen Hatzópoulosin sisaren ja muiden sukulaisten kanssa.”
	Lisää tietoja Séntan elämästä saadaan hänen itse laatimastaan CV:sta sekä hänen vielä Kreikassa elossa olevien sukulaistensa kertomuksista. ”Erikoinen hahmo, älykäs ja kaunis”, näin Séntaa kuvailee hänen kummipoikansa Kostantínos Zarókostas. Kostantínos Hatzópoulosin veljen Georgioksen jälkeläinen. Sama henkilö muistelee lämmöllä myös ”Erinomaista Åke-setää”, Séntan miestä, joka oli korkea-arvoinen upseeri Suomen armeijassa ja palveli myös sotilasattaseana Suomen lähetystöissä, mm. Puolassa ja Iranissa. Sénta itse ei mainitse miestään nimeltä CV:ssaan. Kysymyksessä on eversti Karl-Åke Slöör (1898–1970?). Athinaiká Néan artikkelista, joka julkaistiin kirjeiden yhteydessä, käy ilmi, että talvisodan aikaan Karl-Åke Slöör palveli presidentti Kyösti Kallion adjutanttina.
	Séntan käsin kirjoittamassa CV:ssa lukee:
	Synnyin Ateenassa taiteilijaperheeseen. Isäni oli tunnettu kirjailija ja runoilija, suomalainen äitini oli taidemaalari. Ensimmäiset vuoteni vietin Saksassa, missä vanhempani asuivat ensimmäiseen maailmansotaan asti isäni tehdessä kirjallisia töitään. Elämässäni minulla oli onni saada monipuolista koulutusta ja tutustua moniin vieraisiin maihin ensimmäisen avioliittoni ansiosta skandinaavisen diplomaatin kanssa. Rakkauteni kirjallisuuteen alkoi jo kouluvuosinani, mutta varsinaisesti omistauduin sille vasta tyttäreni traagisen kuoleman jälkeen Tukholmassa. Aloin kääntää kreikkalaista proosakirjallisuutta ruotsiksi ja samalla kirjoittaa itse novelleja ja runoja ruotsiksi salanimellä Eléni Konstantínou. Kaikki käännökseni on julkaistu Skandinaviassa, erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. Käsikirjoituksiani pyydettiin myöhemmin Göteborgin yliopistoon Ruotsiin. Niitä säilytetään siellä nykykreikan laitoksella. Tultuani leskeksi asettauduin takaisin Ateenaan ja menin naimisiin asianajaja Periklís Drívasin kanssa. Varmastikin isänmaani henkinen ilmapiiri ja ympäristö herätti jälleen henkiin sen kreikan kielen, joka näkyy nykyisissä runoissani. Runot julkaistiin vuonna 1988.
	P.S. Voisin vielä sanoa, että vuonna 1959 Kreikan suurlähettiläs Tukholmassa A. Kírou, kutsui minut suurlähetystöön antaakseen minulle mitalin, koska olin tehnyt kreikkalaista kirjallisuutta tunnetuksi Ruotsissa.
	Sénta Hatzópoulosin kirjeet
	(suomennos Kira Kaurinkoski)
	Athinaikα Néassa 13. maaliskuuta 1940
	Runoilija Hatzópoulosin tytär ja suomalaisen upseerin puoliso kirjoittaa Pohjolan taistelusta.
	Kaksi liikuttavaa kirjettä
	Kristiinankaupunki, 22. joulukuuta 1939
	Hyvät ...,
	Siitä on yli kuukausi kun viimeksi kuulin teistä ja ikävöin kovasti. Ilmeisesti ... kirjoitti minulle kreikaksi ja se selittää viivästyksen sillä sensorit eivät tietenkään osaa lukea kreikkaa.
	Toivon, että saitte teille täältä lähettämäni sähkösanoman ja ensimmäisen kirjeeni, jossa selitin miksi Yvonne ja minä lähdimme Helsingistä. Nyt asumme pienessä kaupungissa lähellä merta (löydätte sen kartasta) serkkuni Ellenin luona, joka on kansakoulunopettaja. Lähes päivittäin täällä on useita hälytyksiä, se on niin väsyttävää, niin hermostuttavaa! Kuvitelkaa, että teidän pitäisi mennä ulos tällaisessa pakkasessa jatkuvasti peläten, että venäläinen ammus tai kuula osuu teihin. Sanomalehtien sähkösanomista olette varmasti lukeneet täällä vallitsevasta tilanteesta. Venäläiset lentokoneet jatkavat jokapäiväisiä lentohyökkäyksiään koko maassa. Ne ovat polttaneet monia kirkkoja, taloja, sairaaloita ja jatkavat siviiliväestön, naisten ja lasten tappamista. Jopa junat ovat konekiväärien ammunnan kohteena. Sotilaamme ovat todellisia sankareita. Rakkaus isänmaata ja itsenäisyyttä kohtaan antaa heille uskomatonta voimaa. Ajatelkaa, että Petsamossa taistellaan 30 asteen pakkasessa! Miesparat. Äitini, Yvonne ja minä voimme hyvin. Mitä tulee puolisooni, ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun tulin Suomeen, emme vietä joulupyhiä yhdessä. 
	Ei se mitään! Oleellista on, että jokainen tekee velvollisuutensa isänmaan puolustukseksi. 
	Me, naimisissa olevat naiset ja tytöt, neulomme sotilaille, valmistamme siteitä sairaaloille, lähetämme paketteja rintamalle, sotilaille ja loukkaantuneille. Tietysti monesti muistelemme hyviä aikoja, vanhempiemme kotia, sukulaisiamme, kaukana olevia ystäviämme. Mutta vaikeuksista huolimatta meidän täytyy olla rohkeita. Totuus on, että täällä ei kukaan valita. Yksi ainoa toive rohkaisee miehiä ja naisia: että rakas isänmaamme pelastuisi. On käsittämätöntä miten koko sivistynyt maailma epäröi vieläkin. Puolustamme suurta asiaa – taistelemme kaikkien puolesta barbariaa vastaan. 
	Lopuksi lähetän teille parhaimmat tervehdykseni. Että hyvä Jumala suojelisi teitä. Että se antaisi Kreikalle onnellisen ja rauhallisen tulevaisuuden.
	Pyydän teitä sydämeni pohjasta, että kirjoittaisitte sukulaisillemme Agrínioon. Välittäkää heille lämpimimmät terveiseni. Ymmärrättehän, että tänä vuonna en voi kirjoittaa koko suvulle, sillä sellaisen kielen käyttäminen jota valitettavasti vain harva osaa, on kielletty.
	Teidän
	Sénta
	Kristiinankaupunki, 6. helmikuuta 1940
	Hyvä ...,
	Kiitos kortistasi. Jos tietäisit kuinka paljon ajattelen teitä, olen varma että kirjoittaisit minulle useammin. Täällä näinä päivinä meillä kaikilla on paljon tekemistä... Viikko sitten tulivat venäläiset lentokoneilla ja ampuivat meitä pommeilla. Onneksi ei ollut uhreja eikä tulipaloa. Tällä kertaa Jumala suojeli meitä. Ymmärrät varmasti, että hermomme ovat kireällä kaiken tämän rauhattomuuden johdosta! Viime viikolla he ampuivat lähes 7000 ammusta maamme eri kohtiin. On pelottavaa ajatella sitä tuhoa, jota he ovat saaneet aikaan kaupungeissamme. Pirun bolsevikit, he ovat erikoistuneet sairaaloiden ja kirkkojen tuhoamiseen... He kuvittelevat, että he murtavat meidät polttamalla kotimme ja tappamalla satoja naisia ja lapsia. Mutta he ovat naurettavia. Ei, tuhat kertaa ei, olemme kaikki päättäneet taistella itsenäisyyden ja kulttuurin puolesta. Jumala antakoot meille sen valtavan voiman, jota tarvitsemme, ja sivistynyt maailma saa luvan ymmärtää, että loppujen lopuksi kukaan ei voi taistella ikuisesti ypöyksin sellaista jättiläistä vastaan. Kohtalokkaasti jonain päivänä loppuun kuluminen tulee vastaan.
	Meitä ihaillaan kaikkialla ja meille kirjoitetaan innostuneita ylistyspuheita, mutta hyvä Jumala, hyvä Jumala, ei se riitä. Yhtenä iltana puolisoni tuli katsomaan meitä – hän matkusti esimiehensä kanssa. Voitko kuvitella iloani. En ollut nähnyt häntä 30. marraskuuta jälkeen. Ja kuka tietää koska taas tapaamme!
	Toisinaan kärsin kaipuusta. Kuinka haluaisinkaan palata kotiini, aloittaa alusta rauhallisen normaalin elämän. Mutta mitä hyötyä siitä on, että ajattelemme menneitä kauniita vuosia? Elämme toivossa, sillä sodimme oikeudenmukaisen ja pyhän asian puolesta. Uhraamme veremme koko maailman puolesta, jotta itsenäinen elämä jatkuisi.
	Pyydän anteeksi, että puhun sinulle politiikasta. Kuinka onnellinen olisinkaan, jos voisin puhua sinulle muista miellyttävistä asioista, vaikka kauniista arktisesta talvesta ja vitivalkoisesta lumesta, joka loistaa helmikuun auringon alla.
	Aina sinun,
	Sénta
	Uutiskatsaus
	POLITIIKKA

	Kreikan pääministeri Papandreou Suomeen
	(Valtioneuvoston tiedote, 21.2.2011)
	Kreikan pääministeri George Papandreou vierailee Suomessa 23. ja 24. helmikuuta pääministeri Mari Kiviniemen kutsusta. Pääministerit keskustelevat tapaamisessaan keskiviikkona Helsingissä ajankohtaisista EU- ja talouspoliittisista kysymyksistä, kuten Euroopan talouden tilasta, talouspolitiikan koordinaation vahvistamisesta sekä Euroopan rahoitusjärjestelmän vakaudesta. Vierailuun osallistuu myös Kreikan ulkoministeri Dimitris Droutsas.
	Lisäksi pääministeri Papandreou tapaa eduskunnan puhemies Sauli Niinistön.
	Kiviniemi vaitonainen Kreikan laina-ajan pidentämisestä (Helsingin Sanomat 23.2.2011)
	Kreikan pääministeri George Papandreou kampanjoi tänään Helsingissä EU:lta saadun kriisilainan laina-ajan pidentämisen puolesta.
	Papandreou sanoi tiedotustilaisuudessa tavattuaan pääministeri Mari Kiviniemen (kesk), että laina-ajan pidentäminen voisi auttaa rauhoittamaan markkinat.
	Hän korosti kuitenkin, että Kreikka on jo tehnyt mittavia uudistuksia ja pystyy maksamaan lainansa takaisin.
	"Tietyt toimet velan hoitamiseksi paremmin olisivat hyödyllisiä, ne rauhoittaisivat markkinoita ja auttaisivat meitä hoitamaan asiaa 
	tehokkaammin. Mutta takaan, että suomalaisilla ei ole mitään murehdittavaa ja laina maksetaan takaisin korkojen kera", Papandreou sanoi.
	Pääministeri Mari Kiviniemi ei halunnut ottaa suoraan kantaa siihen, voiko EU pidentää laina-aikaa.
	"Se on Kreikan esitys. Mutta määrättömästi ei voida pidentää, keskustelussa on ollut aivan hurjia laina-aikoja, joihin Suomi ei ole valmis", Kiviniemi tarkensi.
	Hän korosti, että EU:ssa laaditaan markkinoiden rauhoittamiseksi kattavaa pakettia, jossa mahdolliset uudet järjestelyt ongelmamaiden rauhoittamiseksi ovat vain yksi osa.
	Papandreoun on arveltu käynnistäneen suoranaisen kiertueen eurooppalaisten valtiojohtajien luo taivutellakseen näitä laina-ajan pidennykseen.
	Eilen hän tapasi Berliinissä Saksan liittokanslerin Angela Merkelin, joka väläytti tapaamisen jälkeen, että EU-maat voisivat suostua laina-ajan pidennykseen.
	EUROOPAN UNIONI

	EU-komissio tyrmäsi kreikkalaislentoyhtiöiden fuusion (Helsingin Sanomat 26.1.2011)
	EU-komissio esti keskiviikkona kreikkalaisten lentoyhtiöiden Olympic Airin ja Aegean Airlinesin yhdistymisen.
	Komission mukaan fuusiota ei voida hyväksyä, sillä uusi yhtiö olisi saanut yli 90 prosentin markkinaosuudellaan monopoliaseman Kreikan sisäisessä lentoliikenteessä.
	Tämä olisi puolestaan johtanut hintojen nousuun ja palvelujen huononemiseen, EU-komissio perustelee.
	Uusi yhtiö olisi hallinnut markkinoita muun muassa Ateenan ja suomalaisturisteillekin tuttujen lomasaarien kuten Kreetan, Rhodoksen, Kosin ja Samosin välillä.
	Niin ikään yhtiö olisi saanut ylivallan Kreikan kahden suurimman kaupungin, Ateenan ja Thessalonikin, välisessä liikenteessä.
	Olympic Air ja Aegean Airlines ovat kaksi Kreikan suurinta lentoyhtiötä. Ne ilmoittivat yhdistymisaikeistaan viime helmikuussa.
	Kilpailuasioita valvova EU-komissio estää yrityskauppoja vain harvoin. Myös edellinen estetty kauppa koski lentoyhtiöitä, sillä vuonna 2007 komissio esti irlantilaisten Ryanairin ja Aer Lingusin yhdistymisen.
	EU-johtajat sopivat pysyvästä vakausmekanismista (Taloussanomat 17.12.2010)
	Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden johtajat pääsivät huippukokouksessaan eilen käydyissä neuvotteluissa yksimielisyyteen sopimusmuutoksista, joilla synnytetään euromaiden yhteistä pysyvää vakausmekanismia (ESM, European Stability Mechanism).
	Euroalueen nykyisen väliaikaisen kriisinhallintajärjestelmän (EFSF, European Financial Stability Facility) korvaava pysyvä vakausmekanismi on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2013.
	Eilen EU-johtajat sopivat vain yleislinjoista. Tarkemmista yksityiskohdista on tarkoitus sopia myöhemmin.
	EU-johtajat Brysseliin tuonut Eurooppa-neuvosto pääsi sopuun myös Lissabonin perussopimuksen muuttamisesta. Sopimusta muutetaan siten, että vakausjärjestelmän perustaminen on mahdollista. Käytännössä sopimukseen lisätään kaksi virkettä.
	– Tämä muutos ei kasvata unionin valtaa ja vaikuttaa ainoastaan euroalueen maihin, EU:n presidentti Herman Van Rompuy sanoo neuvoston tiedotteessa.
	Aiemmin eilen euroalueen keskuspankki EKP ilmoitti korottavansa pääomansa 10,76 miljardiin euroon nykyisestä 5,76 miljardista eurosta joulukuun 29. päivä alkaen.
	Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomio Suomelle (Suomi.fi 11.1.2011)
	Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on antanut Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa taattua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli rikottu oikeudenkäynnin liiallisen keston perusteella, ulkoasiainministeriö tiedottaa.
	EIT totesi, ettei valittajaa koskenut rikosoikeudenkäynti ollut tapahtunut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan edellyttämässä kohtuullisessa ajassa, sillä asian käsittely oli kestänyt yhteensä lähes kahdeksan vuotta ja yhden kuukauden kolmessa oikeusasteessa.
	Esitutkinta ja syyteharkinta kestivät yhteensä lähes neljä vuotta ja kymmenen kuukautta, mitä aikaa EIT piti melko pitkänä, vaikka kyse oli talousrikosasiasta. Asian käsittely käräjäoikeudessa kesti yli vuoden ja kolme kuukautta ja hovioikeudessa vuoden ja seitsemän kuukautta. Korkeimman oikeuden valituslupaharkinta kesti neljä kuukautta. Valtion on korvattava valittajalle 3 000 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta.
	TALOUSUUTISET

	Sinnemäki: Kohta koittaa täystyöllisyys
	(Taloussanomat 25.1.2011)
	Työministeri Anni Sinnemäki (vihr.) lupaa Suomeen jo täystyöllisyyttä. Ministeri sanoo Ylen Aamu-TV:n haastattelussa uskovansa, että nuorisotyöttömyys hellittää nopeasti. Valtava pitkäaikaistyöttömienkin joukko pääsee hommiin vielä vuosikymmenen lopulla.
	Työministeri Anni Sinnemäki (vihr.) on esittänyt tämän vaalikauden optimistisimmat arvionsa Suomen työttömyystilanteesta.
	Yleisradion aamutelevisiossa puhunut Sinnemäki sanoo, että yleinen työllisten määrän vähentyminen alkaa vähitellen parantaa pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia.
	Työnantajatkin alkavat nykyistä hanakammin palkata pitkään työttöminä olleita, jos muuta työväkeä ei ole saatavana. Muutos tapahtuu Sinnemäen mukaan 2010-luvun lopulla, jonka jälkeen ollaankin jo täystyöllisyyden unelmatilanteessa.
	Nuorisotyöttömyys helpottaisi ministerin arvioiden mukaan jo lähitulevaisuudessa, koska uusia työpaikkoja on syntymässä koko ajan lisää.
	Vielä joulukuussa 2010 Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan yli 200000 työtöntä.
	1980-luvun jälkeen ministerit eivät ole yleensä lupailleet täystyöllisyyttä. Viimeksi teknonousukauden aikoihin vuonna 2003 työministeriön tutkimusryhmä arveli, että teoriassa täystyöllisyys olisi mahdollista saavuttaa Suomessa jo vuoden 2010 tienoilla.
	EKP kaksinkertaistaa pääomansa 10,8 miljardiin (Taloussanomat 16.12.2010)
	Euroopan keskuspankki (EKP) korottaa pääomansa 10,76 miljardiin euroon nykyisestä 5,76 miljardista eurosta joulukuun 29. päivä alkaen.
	– Pääoman korottaminen katsottiin sopivaksi valuuttakurssien lisääntyneen vaihtelun, korkojen ja kullan hinnan sekä kasvaneiden luottoriskien perusteella, keskuspankki sanoo tiedotteessaan.
	Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EKP perustamisensa jälkeen korottaa pääomaansa.
	Korotusta perustellaan myös tarpeella pitää hallussa sopivaa peruspääomaa rahoitusjärjestelmän merkittävästi kasvettua.
	Suomalaislapsia nyt köyhyysrajan alapuolella yhtä paljon kuin 70-luvulla
	(Helsingin Sanomat 15.12.2010)
	Suomalaisten terveys on kohentunut ja elämänlaatu korkea, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta Suomalaisten hyvinvointi 2010 –raportista. Samalla kuitenkin köyhyys on kasvanut ja toimeentulo-ongelmat ovat yleisiä perus- ja vähimmäisturvan varassa elävillä.
	Lapsia elää nyt suhteellisen köyhyysrajan alapuolella saman verran kuin 1970-luvun alkupuolella. Toimeentulo-ongelmat ovat yleistyneet alle kouluikäisten lasten perheissä 2000-luvulla.
	Toimeentulotukea saavista yli kolmannes raportoi toimeentulo-ongelmista. Heidän osuutensa on kasvanut 2000-luvulla.
	Pelkän perusturvan varassa olevista työttömistä yli 80 prosenttia elää alle suhteellisen köyhyysrajan.
	Yksinasuvista 65 vuotta täyttäneistä kansaneläkeläisistä köyhyysrajan alla elää noin puolet.
	Raportissa esitellään ensi kertaa Suomessa väestön tasolla kansainvälisesti testatulla WHO:n elämänlaadun mittarilla saatuja tuloksia. Vaikka suomalaisten elämänlaatu on yleisesti ottaen korkea aina myöhäiseen ikään saakka, elämänlaatu on terveyden ja toimintakyvyn tapaan sosiaalisesti valikoitunutta.
	Merkittävimmät elämänlaatua heikentävät tekijät ovat työttömyys, työkyvyttömyyseläkkeellä olo, toimeentulotuen asiakkuus ja alhainen koulutus. Heikoimman elämänlaadun riskiryhmiin kuuluvat 18–25-vuotiaat työttömät, heikosti koulutetut nuoret sekä 80 vuotta täyttäneet vanhukset. Näihin ryhmiin kuuluu 29 prosenttia väestöstä.
	Asuinympäristön väliset erot toimeentulossa olivat vähäisiä. Haja-asutusalueella asuvat kokivat terveytensä muita huonommaksi. Kaupungeissa stressi on lisääntynyt.
	Selkein muutos vuoden 2008 raporttiin oli, että haja-asutusalueilla asuvien hyvinvointi oli parantunut verrattuna keskustassa asuviin. Alueelliset erot koetussa hyvinvoinnissa ovat pienempiä kuin perinteisten taloudellisten indikaattoreiden antama kuva kertoo.
	Erot koetussa hyvinvoinnissa eivät myöskään näytä kasvaneen 2000-luvulla, mikä poikkeaa taloudellisten tilastojen tuloksista.
	Suomalaiset ovat melko tyytyväisiä sekä sosiaali- että terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan ja laatuun. Väestöstä noin puolet pitää sosiaaliturvan nykytasoa sopivana, vaikka sitä liian matalana pitävien osuus on kasvanut.
	Suomalaiset kannattavat hyvinvointipalveluiden kustantamista verovaroin ja että julkinen sektori vastaa niiden tuottamisesta. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta palvelujen tuottamisessa pidettiin tärkeänä.
	Suomalaisten hyvinvointi 2010 –kirjassa tarkastellaan ensi kertaa suomalaisten hyvinvointia kokonaisuutena, joka muodostuu terveyden, materiaalisen hyvinvoinnin ja koetun elämänlaadun vuorovaikutuksesta.
	Tulokset pohjautuvat kolmatta kertaa toteutettuun THL:n valtakunnalliseen HYPA –kyselytutkimukseen, jossa kartoitettiin hyvinvointipalvelujen käyttöä ja koettua hyvinvointia.
	Windows Phonesta tulee Nokian älypuhelinalusta (Ilta-sanomat 11.2.2011)
	Nokia paljasti uuden strategiansa hetki sitten Lontoossa. Yhtiö suunnittelee laajaa strategista kumppanuutta Microsofitin kanssa.
	Microsoftin Windows Phone –käyttöjärjestelmästä tulee yhteistyön myötä Nokian tärkein alusta älypuhelimille.
	Nokian mukaan Symbian jatkaa myös toimivana alustana. Nokia arvioi myyvänsä vielä noin 150 miljoonaa Symbian-puhelinta tulevina vuosina.
	Meegosta tulee avoimeen lähdekoodiin perustuva mobiili käyttöjärjestelmähanke. Meego painottuu enemmän uuden sukupolven laitteiden, alustojen ja käyttäjäkokemusten markkinamahdollisuuksien tutkimiseen.
	Nokia aikoo edelleen pitää kiinni suunnitelmassaan tuoda markkinoille Meego-päätelaite myöhemmin tänä vuonna.
	Yhteistyössä Microsoftin Bing hakupalvelu tulee osaksi Nokian tuotteita, samoin mainoksiin tarkoitettu Microsoftin AdCenter. Nokian tuotteet tulevat tarjolle Microsoftin markkinapaikalle.
	Nokian kartat pääsevät Microsoftin tuotteisiin. 
	– Ottamalla Windows Phonen ensisijaiseksi älypuhelinalustakseen Nokia auttaisi alustan tulevaisuutta hyödyntämällä kykyään optimoida matkapuhelinlaitteistoja, räätälöidä ohjelmistoja ja tukea eri kielivaihtoehtoja sekä mittakaavaetuaan, Nokia sanoo tiedotteessa.
	Elop: Nokian pääkonttori pysyy Suomessa
	(Digitoday 11.2.2011)
	Nokian pääkonttori pysyy Suomessa, sanoo toimitusjohtaja Stephen Elop. Johtajistoon on hänen mukaansa luvassa vielä yksi muutos aamulla kerrotun lisäksi. Suomalaisjohtajalle etsitään seuraajaa.
	Nokian pääjohtaja Stephen Elop lupaa Nokian pääkonttorin pysyvän Suomessa. Elop kertoi asiasta uutistoimisto Bloombergin haastattelussa.
	Elopin mukaan myös johtajistoon on tulossa vielä muutoksia aamulla kerrottujen lisäksi. Yksi suomalaisjohtaja saa lähteä.
	Yhdysvaltain myynnistä vastaavalle Tero Ojanperälle etsitään hänen mukaansa seuraajaa.
	Elopin mukaan uusi strategia tarkoittaa myös merkittäviä vähennyksiä henkilöstöön.
	Elop vahvisti myös haastattelussa, että kohua herättänyt öljylautta-vertausta käyttävä puhe oli hänen itsensä kirjoittama.
	Conversen tennareihin Marimekon kuosit
	(Kauppalehti 17.12.2010)
	Maailman tunnetuimpiin tossumerkkeihin kuuluva Converse ottaa käyttöön Marimekon kuoseja.
	Conversen kevään 2011 naistenmalliston tossuissa on tarjolla kolme Marimekon kuosia: Annikan Rimalan Tarha ja Pikkusuomu sekä Maija ja Kristina Isolan yhdessä suunnittelema Kirppu.
	Kengät tulevat myyntiin maailmanlaajuisesti valikoituihin Conversen ja Marimekon myymälöihin sekä erikoisliikkeisiin helmikuussa 2011.
	Amerikkalainen Converse on yli satavuotias yritys ja yksi maailman tunnetuimmista miesten ja naisten kenkiä ja vaatteita valmistavista lifestyle-yrityksistä.
	Marimekon taiteellinen johtaja Minna Kemell-Kutvonen sanoo, että Conversea ja Marimekkoa yhdistää omaleimainen muotokieli ja pitkät perinteet.
	- Kumpikin on aina kulkenut omaa tietään, ja yhteistä on myös iloinen ja mutkaton elämänasenne. Toivomme, että tämä positiivisuus välittyy kaikille Marimekko-kuvioisten Converse-tennareiden ystäville, hän sanoo.
	Bloomberg haastaa EKP:n oikeuteen
	(Taloussanomat 22.12.2010)
	Uutistoimisto Bloombergin emoyhtiö Bloomberg Finance LP vaatii EKP:tä julkistamaan asiakirjat, joiden se katsoo paljastavan Kreikan peitelleen valtiontaloutensa alijäämiä arvopaperijohdannaisilla.
	Bloomberg vaatii haastehakemuksessaan, että Luxemburgissa sijaitseva Euroopan unionin tuomioistuin määrää EKP:n pyörtämään päätöksensä. EKP on päättänyt olla julkaisematta kahta pankin johtokunnalle laadittua asiakirjaa.
	Uutistoimisto Bloombergin haltuunsa saaman kansilehden mukaan asiakirjoista paljastuu, miten Kreikka käytti swap-johdannaisia peitelläkseen lainaamistaan.
	Euroopan unioni ja kansainvälinen valuuttarahasto IMF laativat Kreikalle noin 110 miljardin euron suuruisen tukipaketin keväällä.
	Bloombergin mukaan EKP:n tulisi julkistaa asiakirjat, jotta hallitukset eivät voisi käyttää swap-johdannaisia samaan tapaan vastaisuudessa. Uutistoimiston mukaan julkistaminen paljastaisi myös, miten EU reagoi tietoihin.
	EKP:n edustaja ei kommentoinut haastehakemusta Bloombergille.
	Kreikan hallitus ei alun perin paljastanut swap-johdannaisia, jotka auttoivat maata pysymään euroalueen säännöissä määritellyissä alijäämä- ja velkarajoissa.
	Euroopan unionin tilastoviranomainen Eurostat arvioi viime kuussa, että Kreikan swap-johdannaiset kasvattivat maan velkaa 5,3 miljardilla eurolla.
	Eurostatin mukaan Kreikka osallistui useisiin yksityisiin swap-sopimuksiin vuosina 2001–2007.
	Uutistoimisto Bloombergin haltuunsa saaman kansilehden mukaan EKP tuli tietoiseksi Kreikan mittavista swap-operaatioista huhtikuussa 2009 – seitsemän kuukautta ennen Kreikan kriisin puhkeamista.
	– On täysin epäselvää, tekikö EKP minkäänlaisia jatkoselvityksiä asian tiimoilta, haastehakemuksessa sanotaan.
	Suomalainen tekee töitä 300 tuntia pidempään (Taloussanomat 28.12.2010)
	Suomi on tuoreen selvityksen mukaan Euroopan kärkimaita työtuntien määrässä. Työaikaa säätelevillä EU-direktiiveillä ei juuri ole ollut vaikutusta kehitykseen.
	Suomalaiset työskentelevät vuodessa jopa 300 tuntia monia muita eurooppalaisia pidempään, tuore selvitys kertoo. Suomessa tehtiin vuonna 2008 keskimäärin 1 728 tuntia vuodessa töitä, kun Hollannissa työntunteja kertyi vain 1 389.
	Ero, 339 tuntia, on huima työpäiviksi muutettuna: tilaston mukaan hollantilaiset tekevät vuodessa yli 45 päivää vähemmän töitä kuin suomalaiset. 
	Hollantilaisen tutkimuslaitoksen ja teollisuusmaiden järjestön OECD:n tilastoihin perustuva tilasto on osa konsulttiyhtiö Deloitten Euroopan unionin komissiolle tekemää selvitystä eurooppalaisten työajoista.
	Selvityksen mukaan maiden järjestys työaikatilastossa ei ole juuri EU-jäsenyyksien myötä muuttunut: Kreikassa tehdään edelleen eniten töitä Euroopassa, kun taas Ranska, Saksa ja Hollanti ovat pysyneet listan alapäässä. Myöskään EU-säädökset työpäivän pituudesta eivät ole juuri vaikuttaneet maiden sijoitukseen vaan erot ovat pysyneet samoina.
	Tulos ei yllätä suomalaista työelämäasiantuntijaa.
	– Usein kuultu väite, että Suomessa tehtäisiin lyhyttä työaikaa, ei pidä paikkansa, keskusjärjestö STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Juri Aaltonen sanoo.
	– Jos lasketaan todellista tehtyä työaikaa, Suomessa ei missään nimessä tehdä lyhyttä työpäivää.
	Vaikka Suomi onkin pysynyt tilastojen kärjessä, tehtyjen työtuntien määrä on pudonnut vuoden 1960 tasosta 254 tuntia, tai yli 33 työpäivää. EU-raportin mukaan tulotasoltaan kehittyneissä maissa työntekijät ovatkin viime vuosikymmeninä halunneet ennemmin vähentää työaikaansa kuin tehdä korkeammalla palkalla lisää töitä.
	Konsulttiyhtiö Deloitte selittää työaikojen muutosta taloudellisilla tekijöillä. Kun palkka nousee, työntekijälle syntyy halu vähentää työtuntejaan, koska nyt vähemmillä tunneilla saa saman määrän palkkaa. Toisaalta myös houkutus tehdä töitä nousee, koska tehdystä lisätunnista saa aiempaa suuremman korvauksen.
	Deloitten mukaan työtuntien vähentäminen nostaisi selvästi myös tuottavuutta. Tähän yhtyy myös STTK:n Juri Aaltonen.
	– Ei tarvitse hirveä fakiiri olla huomatakseen, että työteho on eri luokkaa, jos tekee 10–12-tuntisen työpäivän kuin 4–6-tuntisen. Se toki riippuu aina työtehtävistä, Aaltonen sanoo.
	Deloitten laskelmien mukaan erityistä parannusta kaivattaisiin Suomen hotelli- ja ravintola-alalle. Yhden prosentin vähennys vuosittaisessa työajassa nostaisi tuottavuutta 2,57 prosenttia, konsulttiyhtiö laskee. Kahdella ylimääräisellä vapaapäivällä tuottavuus nousisi yli kaksi prosenttia.
	Deloitten raportti liittyy EU:ta vuosia repineeseen kiistaan työajoista.
	Komissio on halunnut EU:n hyväksyvän uuden työaikoja säätelevän direktiivin, mutta jäsenvaltioiden neuvosto ja parlamentti eivät viime vuonna päässeet ehdoista sopuun, joten lakialoite raukesi. Kiistaa oli mm. kuljettajayrittäjien työajoista sekä maksimiviikkotuntien määrästä, joka nyt on säädetty 48 tuntiin.
	Nyt komissio yrittää uutta tulemista. Se haluaisi väljän lain, joka mahdollistaisi lähes kaikki olemassa olevat järjestelyt. STTK:n Juri Aaltonen pitää temppua vastuunpakoiluna: Komissio pyrkii välttelemään vastuutaan direktiivin valvonnassa.
	– Komission pitäisi valvoa, että kaikki direktiivit pannaan käytäntöön. Se kuitenkin tietää, että valtaosa jäsenmaista ei noudata työaikadirektiiviä. Siksi se yrittää tehdä uuden lain, joka kattaisi olemassa olevat järjestelyt eikä sen tarvitsisi valvoa tiukkoja säännöksiään, Aaltonen sanoo.
	– Jos katsotaan vaikka veroasioita, siellä komissio on heti valmis haastamaan jäsenmaan oikeuteen. Komissio ei kuitenkaan halua haastaa jäsenvaltioita noudattamaan työaikadirektiivin työsuojelua.
	Komission odotetaan lähiviikkoina julkistavan uuden kuulemisprosessin työaikadirektiivissä. Parlamentti ja neuvosto pääsevätkin ennen pitkää taittamaan peistä samoista työaika-asioista kuin edellisen lakiehdotuksenkin aikana. Varsinaista käsittelyä ei kuitenkaan odoteta kuin vasta Puolan puheenjohtajakaudella loppuvuodesta 2011.
	Suomalainen ajaa yhä vanhemmalla autolla
	(Taloussanomat 3.2.2011)
	Suomen henkilöautokannan keski-ikä nousi viime vuonna 11,9 vuoteen.
	Romutusikään suomalaisauto tulee keskimäärin 20,3 vuodessa.
	Vuonna 2009 henkilöautokannan keski-ikä oli 11,5 vuotta ja romutusikä 19,3 vuotta, joten molemmissa luvuissa on nousua.
	Vaikka henkilöautojen myyntimäärä on kasvussa, kasvu ei riitä tänä vuonna kääntämään autokannan keski-ikää laskusuuntaan, kertoo Autoalan tiedotuskeskus.
	Tammikuun aikana rekisteröitiin 13 784 uutta henkilöautoa, mikä on hieman yli 11 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Autoalan ennusteryhmän myyntiarvio on, että tänä vuonna myydään 122 00 uutta henkilöautoa. 
	Greenpeace suitsuttaa Nokian lippulaivaa
	(Kauppalehti 7.1.2011)
	Ympäristöjärjestö Greenpeace on vertaillut maailmanlaajuisesti elektroniikkaa. Älypuhelimissa Nokian N8-00 nousi kakkoseksi. Matkapuhelinsarjassa menestys ei ollut häävi.
	Älypuhelimissa voittaja oli SonyEricsonin Aspen ja kolmas Samsung GT-S8500 ja neljäs HP Palm Pixi Plus. Viimeiset sijat menivät Blackberry Pearl 3G – 9100/9105 -mallille ja Dell Aerolle.
	Vielä edellisenä vuonna Nokia oli älykategorian ykkönen.
	Vertailuun kutsuttiin 21 elektroniikkavalmistajaa, joista 18 otti haasteen vastaan.
	Vertailussa oli viisi pöytätietokonetta, 11 kannettavaa, viisi minikannettavaa, seitsemän näyttöä, viisi tavallista matkapuhelinta, kuusi älypuhelinta ja viisitelevisiota.
	Matkapuhelinsarjassa Nokia X3-02:lla jäi neljänneksi viiden matkapuhelimen vertailussa. Tulosta Greenpeace luonnehtii yllättäväksi.
	Parhaaksi tässä sarjassa ylsi Samsung GT-S7550.
	Nokian kummatkin vertailussa olleet puhelimet saivat pisteitä siitä, ettei niissä ole pvc:tä, bromattuja palonestäjiä, ftalaatteja eikä berylliumia.
	Yllättävää oli, että X3-02:ta pudotti muun muassa kilpailijoita heikompi energiatehokkuus, sillä N8-00 oli toisaalta energiatehokkuudeltaan älypuhelimien sarjan paras.
	Elektroniikkateollisuuson edennyt Greenpeacen mukaan hyvin vaarallisimpien ympäristömyrkkyjenpoistamisessa. Samoin laitteiden energiankulutuksen pienentämisessä on tapahtunut edistystä.
	Suuriongelma on edelleen laitteiden elinkaaren hallinta. Lopputuloksena on, että suuri määrä elektroniikkaa päätyy elektroniikkaromuksi kehittyviin maihin.
	Kreikan parlamentti hyväksyi säästöbudjetin
	(Taloussanomat 23.12.2010)
	Kreikan parlamentti on hyväksynyt hallituksen ensi vuoden budjetin, jonka tarkoitus on leikata budjettivaje puoleen viime vuoden tasosta. Tämä tarkoittaa rajuja säästöjä.
	Vielä keskiviikkona tuhannet ihmiset osoittivat kadulla mieltään menonkiristyksiä vastaan. 
	Budjettiin sisältyy veronkorotuksia ja palkanalennuksia julkiselle sektorille. Budjettivaje aiotaan leikata 7,4 prosenttiin bruttokansantuotteesta tämän vuoden ennakoidusta 9,4 prosentista. Kaikkiaan menoja karsitaan ja verotuloja lisätään 14 miljardin euron arvosta.
	– En kehota teitä äänestämään tämän puolesta, koska se veisi pelastukseen vaan koska se merkitsee tarkkaa etenemistä suunnitelmassa, johon olemme sitoutuneet, jolloin voimme kunnioittaa Kreikan kansalaisten tänä vuonna tekemiä uhrauksia, sanoi valtiovarainministeri George Papaconstantinou parlamentille.
	Kreikka joutui keväällä turvautumaan ensimmäisenä euromaana ulkopuoliseen tukeen velanhoitokustannusten noustua sietämättömälle tasolle. Kreikan julkinen velka suhteessa kansantuotteeseen oli viime vuonna 127 prosenttia eli EU-maiden suurin.
	Euroopan unioni ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF laativat toukokuussa Kreikalle noin 110 miljardin euron suuruisen tukipaketin. Sen ehtoihin kuuluu tiukka taloudenpito.
	Matkailupomo tilittää: Vallanpitäjät aiheuttavat kärsimyksiä kreikkalaisille!
	(Ilta-Sanomat 26.1.2011)
	Evangelos Patouchasin mielestä Kreikan olisi pitänyt olla mukana Helsingin matkamessuilla, vaikka kukoistavaa matkailumainetta ei helposti hävitetäkään.
	Kreikkalaisena minulla on oikeus olla vihainen, Evangelos Patouchas sanoo jäätävän rauhallisesti.
	Evangelos Patouchasilla nimittäin on varaa sanoa, jos kenellä. Hän tuntee kotimaansa Kreikan, Kreikan matkailun, suomalaiset, jopa ravintolabisneksen. Koulutukseltaan hän on valtiotieteilijä, niitä Platonin perillisiä.
	Patouchas veti Kreikan valtion matkailutoimistoa Suomessa vuodesta 1985, väliin jäi viiden vuoden tauko matkatoimiston palveluksessa. Nyt hänellä on oma ravintola El Greco Helsingin Töölössä.
	Hän on vapaa sanomaan. Vapaa valtion palveluksesta.
	 - Olen vihainen siitä, mitä 30 vuotta yhtä mittaa Kreikkaa hallinneet vallanpitäjät ovat saaneet aikaan; mitä kärsimyksiä he ovat tavallisille kreikkalaisille aiheuttaneet. Nyt nämä samat ihmiset ovat pelastamassa maata. Tämä on historian karikatyyriä, täydellistä suomea puhuva Patouchas sanoo.
	Hän tarkoittaa sitä, että maa tärväsi rahansa – ihmisten rahat – kiltayhteiskunnan ylläpitoon. Sen, jossa 20 vuotta yksityistä työnantajaa palvellut henkilö saattoi päästä nelikymppisenä eläkkeelle. EU riensi apuun – ja ”pelastus” tulee siis vanhan vallan populistisin voimin.
	Mies hymähtää.
	- Olen hyvin vihainen myös viime kesän tapahtumista.
	Mielenosoituksissa olivat ne, jotka puolustivat näitä etujaan. Patouchas on kiukkuinen siitäkin, että Kreikka jäi yllättäen pois Pohjoismaiden suurimmasta messutapahtumasta Matka 2011:sta.
	Maan oli tarkoitus tehdä come back vuoden poissaolon jälkeen. Vaan ei – ulkoministeriön ylväät nenät nousivat pystyyn Makedonian takia, ja Kreikka jäi viime tipassa tulematta messuille.
	- Kreikalla ei ole varaa leikkiä, vaikka en uskokaan, että se näillä tempauksillaan pystyy tuhoamaan matkailubisnestään.
	Matkailu on nimittäin se, millä Kreikka elää. Poliitikot eivät voi viedä pois saaristoa, Välimerta, hyvää ruokaa, ihmisten luonnetta. Ja me suomalaiset rakastamme Kreikkaa.
	- Olen kotoisin Spartan alueelta, siksi viihdyn Suomessa, Patouchas virnistää.
	Mikä on tämä Makedonian juttu? Valtiotieteilijä voisi pitää tilanteesta tunnin esitelmän. Patouchas ei sellaiseen lähde. Liian monimutkainen juttu.
	- Kreikan olisi pitänyt olla Helsingissä. Matkailumiehenä tiedän, että tällä on mahdollisuus kostautua. Suomi on tunnustanut Makedonian, mutta Kreikan hallitus vaati, että maa osallistuu messuille YK-nimellä Former Republic of Yugoslavia, Makedonia.
	Se on meille tuttu euroviisuista. Patouchas korostaa, että kukin maa tulee messuille kunnioittamaan isäntää läsnäolollaan. Messut on paikka, minne ihmiset tulevat hakemaan tietoa. Suomalaiset ovat asiakkaita.
	Kreikan historia yltää hirmuisen pitkälle ennen ajanlaskun alkua.
	Patouchas luettelee täsmällisesti nykyhistorian kipupisteet vuodesta 1821, jolloin vapautussota ottomaanien kanssa alkoi.
	Tämänhetkiset rajat muodostuivat Pariisin rauhassa 1947. Silloin Kreikka sai mm. Kosin ja Rodoksen, Turkin rannikon turistisaaret, jotka Italia oli vuokrannut Turkilta.
	Raja Turkin kanssa oli vedetty 1922: seurauksena oli väestönsiirto ja puolentoista miljoonan siirtolaisen massa, josta Suomella on rauhanteon jälkeen noin viidenneksen kokemus.
	Ja oli vielä katkera sotilasvallankaappaus noin 40 vuotta sitten.
	 Matkailumies on leppymätön Georgios Andreas Papandreun johtamalle sos.dem. –hallitukselle niin kuin edellisillekin hallituksille. 
	Patouchas kutsuu niitä poliittiseksi eliitiksi, joka on ollut kyvytön tekemään välttämättömiä uudistuksia, ja jonka hallinnon myötä osalta kansaa katosi moraali, etiikka ja arvot.
	- Suomi selvisi 1900-luvun alun lamasta, koska täällä oli kykyä kehittää uutta, Nokiat ja muut. Kreikassa on yksi vahva teollisuudenala. Se on kauppamerenkulku, joka hallitsee 16 prosenttia maailman meristä. Mutta se ei tuo koko rahamäärää Kreikkaan.
	Kreikka on vuoristoinen, kivinen maa, jonka pitäisi elää maataloudestakin. Melko monta litraa oliiviöljyä pitäisi myydä, Patouchas pudistaa päätään.
	Mutta hän uskoo kreikkalaiseen ihmiseen, yrittäjään, joka tekee työtä elämänsä loppuun.
	 - Viisi vuotta, ja sitten olemme kuivilla. Näin otaksun.
	KOULUTUS ja KULTTUURI 

	Kaikki tiet vievät Turkuun
	(Good News! from Finland, 3.2.2011)
	Suomen entinen pääkaupunki Turku on tänä vuonna koko Euroopan kulttuuripääkaupunki.
	– Vuosi on 50 miljoonan euron panostuksella suurin satsaus suomalaiseen kulttuuriin vuosikymmeniin, kulttuuripääkaupunkisäätiön toimitusjohtaja Cay Sevón sanoo.
	Sevónin mukaan kulttuuripääkaupunkivuosi on monella tasolla merkittävä niin Turulle kuin Suomelle.
	– Vuosi tuo kaupungille tunnettuutta, turisteja ja kassavirtaa. Turkulaisille vuosi tarjoaa ylpeydentunnetta ja rakkautta kotikaupunkia kohtaan. Samalla se herättää katsomaan kaupunkia uusin silmin.
	Kulttuuripääkaupunkivuosi nostaa esiin koko Suomen taiteen kirjon. Turku 2011 –ohjelmassa on 155 hanketta ja 5000 tapahtumaa, jotka toteutetaan 15 000 ihmisen voimin.
	– Uskomme, että Turku tulee vuoden aikana tutummaksi maailmalle. Kaupunkiin tulee taiteilijoita eri puolilta maailmaa, joten syvimmillään vuosi voi lisätä ymmärrystä koko eurooppalaisesta identiteetistä.
	Kulttuuripääkaupungin avajaisia vietettiin Turussa tammikuun puolivälissä.
	– Avajaiset onnistuivat yli odotusten. Odotimme paikalle 30 000 ihmistä, mutta Aurajokivarteen, 17 asteen pakkaseen, kerääntyikin 60 000 katsojaa, Sevón kertoo.
	– Saimme avajaisten kautta suurta medianäkyvyyttä ympäri maailman. Katsojien kommentit olivat haltioituneita. Englantilaisen Walk the Plankin yhdessä 2000 turkulaisen kanssa tuottama ulkoilmaesitys Tällä puolen, tuolla puolen oli suurin Suomessa koskaan nähty ulkoilmaesitys.
	Sevón näkee kulttuurivuoden investointina kaupungin tulevaisuuteen.
	– Parhaimmillaan vuosi tuo Turkuun 200 miljoonan euron tuotantovaikutukset, jotka näkyvät esimerkiksi lisääntyneinä verotuloina, jotka taas hyödyntävät mm. päiväkoteja ja vanhainkoteja.
	Turun kulttuuripääkaupunki on suomalaisen osaamisen ja hyvinvointiyhteiskunnan näyteikkuna maailmalle. Vuosi 2011 kääntää katseet myös Itämeren alueelle, sillä vuoden toinen kulttuuripääkaupunki on Tallinna. Yhteistyötä tehdään tiivisti monen hankkeen ympärillä.
	Kulttuurikaupungin rooli istuu Turkuun hyvin, sillä kaupunki tunnetaan jo historiansa perusteella etenkin kulttuuristaan. Arvioiden mukaan 1200-luvun lopulla syntynyt Turku on Suomen vanhin kaupunki. Turku oli myös maan ensimmäinen pääkaupunki 1800-luvun alussa, jolloin Suomi siirtyi Ruotsin vallan alta Venäjän valtakunnan autonomiseksi osaksi.
	Tänä päivänä Turkua pidetään Suomen porttina länteen. Kaupunki on merkittävä kaupallinen satamakaupunki, josta on muun muassa vilkasta matkustajalauttaliikennettä Maarianhaminaan sekä Tukholmaan. Turku on myös Suomen virallinen joulukaupunki.
	Grammy-voittaja Kaija Saariaho: Palkinto yllätti (Iltalehti 15.2.2011)
	Säveltäjä Kaija Saariaho ei pitänyt Grammy-voittoa todennäköisenä kovassa sarjassa.
	Kaija Saariaholle myönnettiin sunnuntaina arvostettu Grammy-palkinto vuoden parhaasta oopperalevytyksestä. Palkinto tuli säveltäjälle iloisena yllätyksenä.
	- Olin jo unohtanut koko ehdokkuuden. En muutenkaan pitänyt voittoa todennäköisenä, koska ehdokkaina olivat esimerkiksi (Valeri) Gergijev ja Mariinski-teatteri samoin kuin (Antonio) Pappano Covent Gardenin orkesterin kanssa, hän kertoo Iltalehdelle.
	Saariaho ei itse ollut paikan päällä Los Angelesissa vastaanottamassa palkintoa. Hän kuuli voitostaan varhain maanantaiaamuna.
	Palkittu ooppera Kaukainen rakkaus (L'Amoir de loin) kuuluu Saariahon menestyneimpiin teoksiin. Kriitikoiden ylistämää oopperaa on esitetty eri puolilla maailmaa. Vuonna 2003 Kaukainen rakkaus toi Saariaholle Grawemeyer-sävellyspalkinnon.
	Oopperaa säveltäessään Saariaho ei osannut kuvitellakaan sen menestystä.
	- Ei työn keskellä ole juuri aikaa eikä halua ajatella muuta kuin itse sävellystyötä ja sen monia ongelmia, hän toteaa.
	Parhaillaan säveltäjällä on työn alla Émilie-oopperasta tehtävä laulusarja.
	Grammy-palkitussa levytyksessä Kaukainen rakkaus -oopperan esittää Berliinin sinfoniaorkesteri kapellimestarinaan Kent Nagano.
	Musiikkia maailmalle
	(Good News! from Finland 17.2.2011)
	Suomalainen musiikkivienti vetää ennätyksellisen hyvin. Maailmalla riittää kysyntää niin suomalaisille artisteille, bändeille kuin teosten tekijöille. Alalle syntyy jatkuvasti uutta liiketoimintaa ja tulevaisuuskin näyttää valoisalta.
	– Musiikkiviennin markkina-arvo on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Levyjen lisensointi on kasvanut jopa 30–40 prosenttia vuodessa. On syntynyt myös uutta liiketoimintaa, kuten välittäjäportaan yrityksiä ja digitaalista jakelutoimintaa, suomalaisen musiikkiteollisuuden vientiä edistävän Music Export Finlandin toiminnanjohtaja Paulina Ahokas sanoo.
	Ahokkaan mukaan musiikkiviennin kirjo ei ole koskaan ollut yhtä laaja kuin tänä päivänä.
	– Meiltä löytyy menestyjiä ja tähtiä lähes joka musiikkisektorilta raskaasta rokista ja metallista kansanmusiikkiin ja jazziin. Esimerkiksi bändeistä vetovoimaisia tähtiä ovat mm. HIM, Apocalyptica, Nightwish, Children of Bodom, The Rasmus, Sunrise Avenue, The Five Corners´Quintet ja Villa Nah.
	Musiikkivienti koostuu hyödykkeiden ja palveluiden myynnistä sekä tekijänoikeuskorvauksien tuloutumisesta. Voimakkaimmin kehittyvä musiikkiviennin sektori on palveluliiketoiminta, jossa keikkamyynti- ja muu konserttitoiminta sekä erilaiset musiikkiin liittyvät palvelut kasvavat nyt vahvasti.
	– Erityisen ilahduttavaa on teosmyynnin kasvu. Jos meillä oli kymmenisen vuotta sitten yksi kansainväliseen kysyntään vastaava biisinkirjoittaja, nyt heitä on parikymmentä. Suomalaisten tekijöiden kappaleita on noussut listaykkösiksi esimerkiksi Etelä-Koreassa, Saksassa ja Norjassa, Ahokas kertoo.
	– Maaliskuussa on valmistumassa aiheesta tuore tutkimus, mutta ilman sitäkin voidaan sanoa, että viennin kasvu ja mahdollisuudet näyttävät koko ajan paremmilta. Vientiä tekeviä ja siihen yhä enemmän investoivia yrityksiä on kasvavassa määrin ja näillä yrityk-
	sillä on kansainvälisesti korkeatasoista osaamista.
	Tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi helmikuun alussa Music Export Finlandille vuoden 2010 kansainvälistymispalkinnon. Palkinto on tunnustus kansantaloutta ja elinkeinoelämää hyödyttäneestä toiminnasta kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tavoitteena on myös edistää yritysten kykyä kehittää ja soveltaa uusia toimintamalleja.
	– Music Export Finland on ensimmäinen palkinnon saanut organisaatio, jonka edustama toimiala saa tulonsa kulttuurista, myös aineettomien hyödykkeiden, kuten tekijänoikeuksien sekä musiikkiin liittyvän osaamisen ja palveluiden myymisestä, Ahokas iloitsee.
	– Palkinto on tunnustus suomalaiselle musiikille ja musiikkiviennin edistämiseksi tekemällemme työlle, mutta myös tekijänoikeuksille ja kaikille musiikkialalla toimiville ammattilaisille.
	www.musex.fi 
	Seitsemän taiteiljaa sai Suomi-palkinnon
	(Suomi.fi 20.12.2010)
	Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on palkinnut seitsemän eri taiteenalan edustajaa Suomi-palkinnoilla. Vuoden 2010 palkinnon saivat näyttelijä Hannu-Pekka Björkman, kirjailija Leena Krohn, graafiset suunnittelijat Kaisa ja Christoffer Leka, säveltäjä Magnus Lindberg, vaatesuunnittelija Marja Rak ja sarjakuvataiteilija Jussi Tuomola.
	Suomi-palkinto myönnetään tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta urasta. Perusteena voi myös olla huomattava saavutus tai lupaava läpimurto. Palkinto on kulttuuriministerin ja valtiovallan antama tunnustus ja samalla kiitoksenosoitus taiteellisesta luomistyöstä. Suomi-palkintoja on jaettu vuodesta 1993. Palkinnon suuruus on 30 500 euroa.
	Suomalainen elokuva menestyy
	(Good News! from Finland, 10.2.2011)
	Suomalainen elokuva menestyy paremmin kuin koskaan. Vuoden 2010 aikana kotimaiset elokuvat tekivät uusia katsojaennätyksiä viikosta toiseen, ja vauhti näyttää jatkuvan. Myös vienti kasvaa ilahduttavasti.
	Vuosi 2010 oli kotimaisen elokuva juhlaa. Katsojatilastojen mukaan elokuvateatterikäyntejä kertyi yli 7,4 miljoonaa, mikä on suomalaisittain paljon. Menestykseen siivitti muun muassa monipuolinen ja laadukas tarjonta.
	– Kotimaisia ensi-iltoja oli yhteensä 23, joista peräti yhdeksän dokumenttielokuvia. Tarjolla oli kaikille jotakin: draamaa, komediaa, koko perheen elokuvaa, nuorisoelokuvaa ja jopa genre-elokuvaa, tiedotuskoordinaattori Reetta Hautamäki Suomen Elokuvasäätiöstä kertoo.
	– Viime vuosina kasvanut elokuvan julkinen tuki näkyy laadussa: kuvauspäiviä on voitu lisätä ja jälkituotantoon panostaa enemmän. Elokuvateatterien digitointi on myös mahdollistanut elokuvien levityksen yhä laajemmin.
	Vuoden kohokohtiin Hautamäki nostaa esimerkiksi Rare Exports -elokuvan leviämisen maailmalle. Elokuva sai ensi-iltansa samaan aikaan Suomessa, Australiassa, Iso-Britanniassa ja USAssa.
	Vuoden katsotuimpien kärkeen nousseet suomalaiselokuvat, Napapiirin Sankarit ja Risto Räppääjä, peittosivat monta Hollywood-spektaakkelia, kuten Sinkkuelämän, Harry Potterin ja Avattaren.
	Kansainvälistä mainetta ja kunniaakin sateli ansiokkaasti. Esimerkiksi Napapiirin sankarit voitti sekä pääjuryn antaman Grand Prix –palkinnon että ammattilaisten juryn pääpalkinnon Ranskan Alpe Huezin komediafestivaalilla. Eri foorumeilla menestystä ovat niittäneet niin ikään muun muassa Taulukauppiaat, Lumikko, Kielletty Hedelmä, Postia pappi Jaakobille, Hanasaari ja Miesten vuoro.
	Suomen elokuvasäätiö vastaa suomalaisen elokuvan kulttuuriviennistä.
	– Tavoitteena on tehdä tunnetuksi Suomea, suomalaista elokuvataidetta ja suomalaista kulttuuria sekä edistää elokuvien myyntiä ulkomaille, Hautamäki kertoo.
	Vienti onkin viime vuosina kasvanut huimasti. Festivaalilevityksen lisäksi suomalaisia elokuvia nähdään nykyään myös teatterilevityksessä ulkomailla. Tärkeimpiä levitysmaita ovat lähinaapurit Ruotsi ja Viro.
	– Muista maista voi mainita ainakin Ranskan, jossa erityisesti suomalaiset art house –elokuvat, kuten Kaurismäkien tuotannot, ovat aina kiinnostaneet.
	– Ennätyksiä ei tietenkään voi jatkuvasti rikkoa ja elokuvissakäyntien määrät aaltoilevat vuodesta toiseen. Luvassa on kuitenkin hyvin monipuolinen tarjonta, joten hyvältä näyttää.
	Suomen elokuvasäätiö www.ses.fi 
	Arvostettu amerikkalaiskriitikko ylistää Rare Exportsia (Iltalehti 27.12.2010)
	- Rare Exports on erinomainen kauhuelokuva, nappiin osunut parodia elokuvista, joissa kuolleet heräävät henkiin, kirjoittaa Pulitzer-palkittu elokuvakriitikko Roger Ebert.
	Rare Exports on hieman erilainen joulutarina. Elokuvan on ohjannut Jalmari Helander. Pääosisssa loistavat Jorma ja Onni Tommila, Tommi Korpela ja Rauno Juvonen.
	Jenkkisivusto nosti Rare Exportsin karmivimpien jouluelokuvien listalle
	- Omaperäinen, uskalias, taidolla tehty elokuva, joka ei missään kohtaa vihjaa olevansa parodia. Sävyssään, näyttelijäntyössään, kuvauspaikoissaan, musiikissaan ja järkähtämättömässä jännityksessä pitämisessään tämä on esimerkillinen kauhuelokuva, Ebert suitsuttaa.
	- Ai niin, ja kaikki porot ovat kuolleita.
	Ebertin elokuvakriitiikki joulun alla ensi-iltansa saaneesta suomalaiselokuvasta on julkaistu Chicago Sun Times -lehden verkkosivuilla.
	Ebert kertoo arviossaan myös suomalaisista tavoista.
	- Skandinaavit syövät poroa. Vuosia sitten, kun vierailin Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa pohjoismaisten elokuvainstituuttien kierroksella, joka aterialla tarjottiin jonkinlaista pororuokaa "ihastuttavana yllätyksenä". Aterioiden välissä he nakertavat kuivattua poronlihaa.
	Mittavien juoniselvitysten ja suitsutusten jälkeen Ebert antaa suomalaiselokuvalle kolme ja puoli tähteä. Sivuston käyttäjät ovat arvioineet vinoutuneen pukkitarinan neljän tähden arvoiseksi.
	Roger Ebertin elokuvakritiikkejä julkaistaan yli 200 sanomalehdessä ympäri maailman. Chicago Sun Timesiin hän on kirjoittanut kritiikkejä jo vuodesta 1967. Hänen työnsä on huomioitu arvostetulla Pulitzer-palkinnolla.
	Paradise Oskar voitti Suomen viisufinaalin
	(Helsingin Sanomat 12.2.2011)
	Paradise Oskar kappaleellaan Da Da Dam on voittanut Turussa lauletun Suomen euroviisufinaalin.
	Voiton myötä Paradise Oskar lähtee toukokuussa edustamaan Suomea Eurovision laulukilpailuun Saksan Düsseldorfiin.
	Paradise Oskar on naamio, jonka takana piileskelee 19-vuotias laulaja ja lauluntekijä Axel Ehnström.
	Toiseksi kotimaisessa finaalissa sijoittui Saara Aalto laulullaan Blessed with Love. Kolmas oli Father McKenzie -yhtye kappaleellaan Good Enough.
	Düsseldorfissa osallistujamaat on jaettu kahteen semifinaaliin. Suomi on arvottu niistä ensimmäiseen, ja se on tiistaina 10. toukokuuta. Suomen kanssa samassa semifinaalissa kilvoittelevat muun muassa Venäjä, Norja, Kreikka ja Turkki.
	Toinen semifinaali on vuorossa torstaina 12. toukokuuta. Kummastakin semifinaalista loppukilpailuun etenee kymmenen parasta.
	Lisäksi finaalissa ovat automaattisesti mukana isäntämaa Saksan lisäksi Espanja, Britannia, Italia ja Ranska.
	Euroviisujen varsinainen finaali käydään lauantaina 14. toukokuuta.
	TUTKIMUS JA TERVEYS

	Sikainfluenssaa nyt yleisesti
	(Mediuutiset 11.2.2011)
	Sikainfluenssatartuntoja raportoidaan jo joka puolella Suomea.
	Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin tammikuussa yli 700 uutta influenssa A -tartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Petri Ruudun mukaan näistä valtaosa on sikainfluenssaa.
	– Epidemia näyttäisi etenevän tavanomaista hitaammin eikä selvää huippua välttämättä tule.
	Syy lienee se, että poikkeuksellisen suuri osa on saanut rokotuksen joko vuosi sitten tai viime syksynä. Virus ei pääse yhtä nopeasti leviämään väestössä.
	Tehohoitoon sikainfluenssan vuoksi on tähän mennessä joutunut runsaat 30 potilasta. He ovat olleet nuoria tai työikäisiä, joista 65 prosenttia on ollut perusterveitä.
	– Keskussairaaloiden infektio- ja tehohoitolääkärit ovat korostaneet, etteivät ole nähneet tällaista aiemmin.
	Perinteinen kausi-influenssa iskee pahiten vanhuksiin.
	Influenssa B -kausi on myös käynnissä. Tartuntoja on viidennes kaikista influenssatapauksista. Sen sijaan perinteistä kausi-A-influenssaa, H3N2, ei ole juuri esiintynyt.
	Ruudun mukaan on kuitenkin mahdollista, että H3N2-kausi-influenssa iskee vielä sika-
	influenssan jälkeen. Näin kävi viime vuonna eteläisellä pallonpuoliskolla.
	Suomen ensimmäisestä ydinreaktorista kehitettiin ainutlaatuinen syöpähoitoasema
	(VTT 19.1.2011)
	VTT:n omistamalla ja Bonecan operoimalla BNCT-hoitoasemalla on hoidettu jo yli 200 syöpäpotilasta.
	VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin yhteydessä Otaniemessä toimii ainutlaatuinen syöpäkasvainten täsmähoitoasema, joka hyödyntää reaktorin tuottamia neutroneja. Hoitoasemalla on vuodesta 1999 lähtien annettu BNCT- eli boorineutronisädehoitoa, joka on osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi hoitomenetelmäksi etenkin uusiutuneisiin pään ja kaulan alueen syöpiin.
	FiR 1 -tutkimusreaktori tilattiin Yhdysvalloista tasan 50 vuotta sitten, ja se käynnistyi vuotta myöhemmin. Reaktori rakennettiin alun perin tutkimus- ja koulutuskäyttöön sekä isotooppituotantoon. Nykyisin BNCT-hoito ja siihen liittyvä tutkimus ovat reaktorin merkittävin toimintamuoto.
	BNCT-sädehoito poikkeaa tavanomaisesta sädehoidosta, sillä siinä syöpäsolut tuhoava säteily syntyy solujen sisällä. Biologisen kohdennuksen ansiosta hoito on mahdollista suunnata niin tarkasti syöpäkasvaimeen, että yhdellä hoitokerralla voidaan antaa sädehoitoannos, joka tavanomaisella sädehoidolla vastaa tyypillisesti noin kuuden viikon aikana annettavaa sädeannosta. Yksi hoitokerta kestää noin puoli tuntia.
	BNCT-hoitojen tuottamisesta vastaavat yhteistyössä VTT:n, HYKS Instituutin ja Sitran omistama Boneca Oy sekä HYKS:n Syöpätautien klinikka. Hoidossa tarvittava neutronisäteily tuotetaan VTT:n tutkimusreaktorilla. Syöpähoidossa käytettävän huipputehokkaan sädehoidon mahdollistaa VTT:n kehittämä Fluental™ -neutronihidastinaine. Sen avulla neutronien energia asettuu potilaan kannalta optimaaliselle tasolle siten, että hoito on tehokasta ja samalla turvallista.
	Tähän mennessä Otaniemen BNCT-hoitoasemalla on hoidettu jo yli 200 syöpäpotilasta. BNCT-hoito on erikoissairaanhoitoa, ja hoitoon pääsemiseksi tarvitaan lähete keskussairaalasta, jolloin hoito kuuluu julkisen sairaanhoidon piiriin.
	”Boneca Oy tähtää jo lähivuosina vuosittaisten hoitomäärien moninkertaistamiseen aloittamalla hoitojen markkinoinnin ulkomaalaisille sairaaloille sekä laajentamaan hoitoja kehon eri alueilla sijaitseviin syöpäkasvaimiin”, kertoo Boneca Oy:n toimitusjohtaja Markku Pohjola.
	VTT on hakenut reaktorin käyttöluvalle jatkoa vuoteen 2023 ja suunnittelee tulevaisuudessa lisäävänsä hoitoaseman kapasiteettia puolittamalla potilassäteilytysten keston.
	Suomalaistutkijat löysivät eturauhassyöpäsolujen kasvua estävän yhdisteen
	(VTT 20.12.2010)
	VTT:n ja Turun yliopiston tutkijat ovat osoittaneet, että monensiini-nimisellä antibiootilla on eturauhassyöpäsolujen kasvua estävä vaikutus. Monensiiniä käytetään mm. liha- ja meijeriteollisuudessa.
	Viitteitä monensiinin vaikutuksista tuli esille projektissa, jossa tutkittiin lähes 5000 lääkeaineen ja pienmolekyylin vaikutuksia eturauhassyöpäsolujen kasvuun. Mukana oli suurin osa tunnetuista markkinoilla olevista lääkkeistä. Tutkijat löysivät yhdisteitä – disulfiraami (Antabus), tiraami, trikostatiini A ja monensiini - joiden pieni määrä estää eturauhassyöpäsolujen kasvua ilman merkittäviä vaikutuksia normaalien eturauhasen epiteelisolujen kasvuun.
	Jatkotutkimuksissa havaittiin, että monensiini aiheutti eturauhassyöpäsolujen kuoleman vähentämällä testosteronireseptorin määrää ja lisäämällä reaktiivisten happiyhdisteiden tuottoa ja DNA-vaurioita. Lisäksi monensiinilla osoitettiin olevan syöpäsolujen kasvua estäviä yhteisvaikutuksia antiandrogeenien eli miessukupuolihormonien toimintaa estävien lääkkeiden kanssa.
	"Tutkimustulosten ansiosta jo tunnetulle monensiini-antibiootille löytyy nyt uusi mahdollinen käyttötarkoitus. Lisäksi tulokset osoittavat, että syöpäsolujen kasvua estävien antiandrogeenien vaikutusta voidaan tehostaa reaktiivisia happiyhdisteitä tuottavien lääkeaineiden avulla", VTT:n erikoistutkija Kristiina Iljin ja tutkija Kirsi Ketola Turun yliopistosta sanovat.
	Lääkeaineiden ja pienmolekyylien vaikutuksia koskevat tutkimustulokset on julkaistu Clinical Cancer Research -julkaisusarjassa vuonna 2009. Monensiinin vaikutukset eturauhassyövän kasvun estämiseksi on julkaistu Molecular Cancer Therapeutics –julkaisusarjassa joulukuussa 2010.
	Lääkeyritykset ovat kiinnostuneita hankkeista, joilla voidaan löytää jo käytössä oleville lääkeaineille uusia käyttökohteita. Tunnettujen lääkkeiden annostelusta, haittavaikutuksia ja yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa on hyvin paljon tietoa, joten kustannussäästöt olisivat merkittäviä.
	Eturauhassyöpä aiheuttaa toiseksi eniten syöpäkuolleisuutta miehissä keuhkosyövän jälkeen. On arvioitu, että maailmanlaajuisesti noin 300 000 miestä kuolee vuosittain eturauhassyöpään.
	Suomalaistutkijat käynnistävät laajan hometutkimuksen (Mediuutiset 2.2.2011)
	STM, THL, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopisto käynnistävät laajan TOXTEST-tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää sisäympäristönäytteille soveltuva käytännöllinen, halpa ja helposti toistettava toksikologinen mittausmenetelmä.
	Mukana ovat maamme johtavat mikrobiologian ja toksikologian asiantuntijat.
	– Kosteus- ja homevauriot vaihtelevat syiden, laajuuden ja vakavuuden sekä niihin liittyvien terveyshaittojen osalta suuresti. Vaikka sisäilman myrkyistä on jo tehty tutkimusta, tarvitaan lisää tutkimustietoa todentamaan kentällä jo käytettävien mittausmenetelmien luotettavuus sekä hakemaan viitearvoja käytössä oleviin ja tuleviin myrkkymittauksiin, Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen sanoo.
	Hankkeen aikana osoitetaan ne tutkimusmenetelmät, jotka ovat käyttökelpoisimpia sisäympäristönäytteiden toksisuuden arviointiin.
	– Hengitettävä sisäilma on aina monimutkainen seos eri lähteistä peräisin olevia yhdisteitä, joiden pitoisuudet vaihtelevat. Näiden aineiden yhteisvaikutukset voivat olla ennalta arvaamattomia, sillä samanaikainen altistuminen pienillekin pitoisuuksille useita toksisia yhdisteitä voi johtaa vakavampiin terveyshaittoihin kuin mitä nämä aineet yksinään aiheuttavat, professori Maija-Riitta Hirvonen selvittää.
	Matti Äyräpään palkinto geenitutkijalle
	(Mediuutiset 7.1.2011)
	Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin vuoden 2011 Matti Äyräpään palkinto, 20.000 euroa, myönnetään professori Juha Kerelle.
	Kere on kansallisesti ja kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaisia geenitutkijoita. Hän työskentelee päätoimisesti Tukholman Karoliinisen Instituutin molekyyligenetiikan professorina ja ylilääkärinä Karoliinisessa yliopistosairaalassa Huddingessa.
	Kere on Nobel-toimikunnan ainut suomalaisjäsen.
	Juha Keren tutkimustoiminta kattaa genetiikkaa monilla lääketieteen erikoisaloilla. Hän on tutkinut geeniperimän osuutta etenkin yleisten monitekijäisten sairauksien, kuten astman ja psoriasiksen, synnyssä. Näiden sairauksien puhkeaminen riippuu usean eri geenin ja ympäristötekijän yhteisvaikutuksesta.
	Vuonna 2003 Keren johtama tutkimusryhmä tunnisti ensimmäisen dysleksian eli lukihäiriön syntyyn vaikuttavan geenin DYX1C1:n, jonka tiedetään olevan tärkeä aivojen kehitykselle.
	Juha Kere opiskeli lääkäriksi Helsingin yliopistossa ja aloitti tieteellisen uransa Albert de la Chapellen tutkimusryhmässä. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1989 ja sai dosentuurin Helsingin yliopistossa vuonna 1992.
	Vuodesta 1993 Kere on johtanut tutkimusryhmää Suomessa ja vuodesta 2001 Ruotsissa. Hän on ollut myös perustamassa molemmissa maissa yliopistojen yhteydessä toimivia tieto- ja teknologiakeskuksia, jotka palvelevat tautien molekyyligeneettistä taustaa selvittäviä tutkimusryhmiä.
	Suomen Genomikeskuksen perustavana johtajana Kere toimi vuodet 1998–2001. Tukholman Karoliinisen Instituutin molekyyligenetiikan professoriksi hänet nimitettiin vuonna 2001, ja kaksi vuotta myöhemmin yliopiston yhteydessä toimivan biopankin tieteelliseksi johtajaksi. Lisäksi hän on Science for Life Laboratory Stockholm -hankkeen varajohtaja.
	Biotien viinapilleri testiin Euroopassa
	(Taloussanomat 27.12.2010)
	Tanskalainen lääkevalmistaja on ryhtynyt testaamaan Euroopassa suomalaisen Biotien kehittämää pilleriä, joka voi pysäyttää alkoholistin juomahimon.
	Uutistoimisto Bloombergin mukaan H. Lundbäck A/S:n valmistama lääke olisi ensimmäinen, joka pysäyttäisi juomahimon muutamaan annokseen. Onnistuessaan lääke antaisi lääkäreille ja terveysviranomaisille uuden keinon taistella alkoholismia vastaan.
	Kokeessa on kyse Biotie Therapies -yhtiön kehittämästä nalmefeenista. Biotie on lisensoinut lääkkeen Lundbäckille. Jos kaikki sujuu odotetusti, lääke saattaa saada myyntiluvan jo 2012. Jos aikataulu pitää, nalmefeeni olisi ensimmäinen hyväksytty alkoholismilääke yli viiteentoista vuoteen.
	Bloombergin mukaan nalmefeeni pysäyttää hermosignaalit, jotka saavat seksin ja juomisen kaltaiset toiminnot tuntumaan hyviltä.
	Teksasin yliopiston alkoholismin ja riippuvuuksien tutkimuskeskuksen johtaja Adron Harris sanoi, että nalmefeeni voi houkuttaa monia sellaisia ongelmakäyttäjiä, joita absolutismi ei kiehdo.
	– Suuri ongelma alkoholin väärinkäyttäjien joukossa on se, että monet heistä eivät ole kiinnostuneita hakeutumaan hoitoon – ehkä sen takia, että he eivät halua pidättäytyä täydellisesti alkoholista, Harris sanoi Bloombergille.
	Bloombergin mukaan lääkkeen vaikutukset voivat osoittautua kansanterveydelle suuremmiksi kuin Lundbäckille.
	Jefferies Internationalin analyytikko Peter Welford arvioi, että nalmefeenin myynti voi nousta parhaimmillaan noin 60 miljoonaan dollariin vuodessa. Tanskalaisyhtiön liikevaihto oli viime vuonna 2,57 miljardia dollaria.
	Welfordin varovaisen arvion takana on epätietoisuus hinnasta, jolla Lundbäck myisi lääkettä. Viranomaisten suhtautumista lääkepohjaiseen hoitoon ei myöskään pysty vielä ennakoimaan.
	Welford pitää kuitenkin markkinoita neitseellisenä kultakaivoksena ja kehottaa asiakkaitaan ostamaan Lundbäckin osakkeita.
	Bloombergin mukaan Lundbäck on luvannut maksaa Biotielle jopa 88 miljoonaa euroa, jos nalmefeeni selvittää kehitys- ja myyntitavoitteet. Biotien osakekurssi lähti nousuun joulun aatonaattona, ja nousu jatkui maanantaina.
	Dementiakuolemien määrä kaksikymmenkertaistui (MediaUutiset 17.12.2010)
	Dementiakuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut kahdenkymmenen vuoden aikana, kertooTilastokeskuksen uusi tilasto.
	Vuonna 2009 lähes joka toinen yli 80-vuotiaana kuollut menehtyi joko sepelvaltimotautiin tai muistisairauteen.
	Dementiaan (mukaan lukien Alzheimerin tauti) kuoli vuonna 2009 yhteensä 5 489 henkilöä, joista 85 prosenttia oli yli 80-vuotiaita. Dementiaan kuolleet ovat usein monisairaita vanhuksia, joille yhden peruskuolemansyyn määrittely voi olla ongelmallista.
	Vuonna 2009 kuoli yhteensä 49 904 henkilöä, 25 152 miestä ja 24 752 naista.
	Sepelvaltimotauti aiheutti 22 prosenttia kaikista kuolemista vuonna 2009. Sepelvaltimotaudin aiheuttamia kuolemia oli 20 vuotta sitten lukumääräisesti noin viidennes enemmän.
	Kasvainkuolemia oli vuonna 2009 lähes saman verran kuin sepelvaltimotautikuolemia. Kasvainkuolemien määrä on pysynyt viime vuosikymmenet lähes samalla tasolla.
	Miehillä yleisin kuolemaan johtanut syöpätyyppi oli keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana miesten keuhkosyöpäkuolemat ovat vähentyneet.
	Naisilla keuhkosyöpäkuolemia on huomattavasti vähemmän kuin miehillä, mutta niiden määrä on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut. Rintasyöpäkuolemien määrä on kahdessakymmenessä vuodessa hieman lisääntynyt.
	Alkoholiperäisten kuolemien määrä on lähes kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Suurin kasvu tapahtui 2000-luvun puolivälissä, jolloin alkoholiveroa alennettiin. Viime vuodet alkoholikuolemien määrä on pysynyt lähes ennallaan, jopa hieman vähentynyt.
	Vuonna 2009 teki 1 034 henkilöä itsemurhan. Kolme neljästä itsemurhan tehneestä oli miehiä. Itsemurhan tehneiden määrä on 2000-luvulla pysynyt melko samana, mutta pienentynyt selvästi 1990-alun jälkeen. Lukumääräisesti itsemurhia tekevät eniten 45–54-vuotiaat.
	Työikäisenä (15–64-vuotiaana) kuoli 10 652 miestä ja 3 264 naista. 18 prosenttia työiässä kuolleista miehistä kuoli alkoholiperäiseen sairauteen tai alkoholimyrkytykseen. Naisista joka kymmenes ennen eläkeikää kuollut menehtyi alkoholiperäisiin syihin. Muita työikäisten yleisimpiä kuolemansyitä olivat sepelvaltimotauti, miehillä keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä.
	Pilaako tämä myrkkypommi kotisi?
	(Taloussanomat 17.2.2011)
	Home ei ole ainoa kodin sisäilman ja terveyden pilaajia. Itse asiassa moni homeremontti voi olla turha, koska huomattavasti useammin syy selittämättömiin oireisiin löytyy lattiasta ja 2-etyyliheksanolista. Tämä hajuton ja vielä vähän tunnettu yhdiste kerääntyy elimistöön ja aiheuttaa homeoireiden tapaisia ylähengitystieoireita. Eivätkä edes uudet talot ole turvassa siltä. Lue, mistä ongelma johtuu.
	Koteja ja julkisia tiloja koskeva homekeskustelu on viime vuosina vellonut värikkäänä juupas, eipäs -väittelynä, jossa on äärimmillään päädytty pohtimaan jopa sitä,  kenen pää on pipi.
	Nyt kun itiösodassa vallitsee jonkinlainen aselepo, mönkii lattianraosta kiistakapulaksi uusi sisäilmamyrkky: 2-etyyliheksanoli.
	Tutkimusyritys Ositumin laboratorion toimialajohtaja Merja Mikkosen mukaan 2-etyyliheksanoli on itse asiassa huomattavasti hometta yleisempi sisäilmaongelmien aiheuttaja.
	– Julkisissa rakennuksissa peräti kolmessa tapauksessa neljästä syy ongelmiin löytyy homeen sijaan 2-etyyliheksanolista, hän sanoo.
	2-etyyliheksanoli on kaasumuotoinen ja rasvaliukoinen yhdiste, joka Mikkosen mukaan hiljalleen kerääntyy sisäilmasta ihmisen elimistöön.
	– Kun yhdisteen pitoisuus elimistössä nousee, lisääntyvät myös oireet. Näistä tyypillisimpiä ovat erilaiset ylähengitystieoireet – aivan kuten homeongelmissakin.
	Tutkijat myöntävät, että korkeina pitoisuuksina 2-etyyliheksanoli on haitallista terveydelle. Tästä huolimatta yhdisteelle ei ole asetettu kiinteitä raja-arvoja.
	– Käytännön kokemuksella olemme päätyneet tiettyihin arvoihin. Yleensä kehotamme toimenpiteisiin, jos sisäilman 2-etyyliheksanolipitoisuus ylittää 15 µg/m3, sanoo ympäristötarkastaja Kaisa Hiltunen Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksesta.
	– Ongelmia alkaa yleensä esiintyä siinä vaiheessa, kun yhdisteen pitoisuus alkaa olla yli 15 µg/m3. Erinäisistä tekijöistä, kuten ilmanvaihdosta, riippuen 2-etyyliheksanolin normaaliarvo sisäilmassa on tavallisesti tasolla alle 10 µg/m3, sanoo VTT:n erikoistutkija Helena Järnström.
	Ositumin Merja Mikkosen mukaan uusin tieto osoittaa, että pienetkin 2-etyyliheksanolipitoisuudet voivat aiheuttaa ihmisille ongelmia.
	– Olemme havainneet, että oireiden syntyyn riittää, kun 2-etyyliheksanolia esiintyy sisäilmassa. 2-etyyliheksanoli ei kuulu normaaliin sisäilmaan.
	Mikrobiologian professori Mirja Salkinoja-Salonen tyrmää ajatuksen, että matala pitoisuus 2-etyyliheksanolia yksinään vaurioittaisi keskivertoihmisen terveyttä.
	– Koska aineelle ei löydy HTP-arvoa sosiaali- ja terveysministeriön HTP-taulukosta, pitää ensin selvittää, mikä pitoisuus olisi ihmiselle haitallinen ja sen jälkeen verrata asunnosta tai työpaikalta löydettyjä pitoisuuksia tähän arvoon.
	Salkinoja-Salonen huomauttaa kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen riippuvan aina kolmesta seikasta: kemikaalin ominaismyrkyllisyydestä, altistavasta kemikaalin pitoisuudesta ja altistumisen kestosta.
	– Jos altistus on jatkuvaa ja pitkäaikaista, kuten esimerkiksi asunnossa on, jo pieni pitoisuus voi haitata terveyttä. Tällöin kokonaisannos nimittäin muodostuu suureksi, varsinkin lapsilla.
	– Jos taas altistus on lyhytaikaista, esimerkiksi muutamia minuutteja tai tunteja, on haittojen todennäköisyyskin pieni, ellei aineen pitoisuus ole korkea.
	Salkinoja-Salosen mielestä on tärkeää ymmärtää, mistä 2-etyyliheksamoli on peräisin.
	– Sehän ei ole aine, jota rakentamisessa tai kodin tehtävissä, kuten siivouksessa, käytetään tai tarvitaan. Sitä ei siis pitäisi olla ilmassa lainkaan! Koska sitä kuitenkin löytyy, se tulee jostakin.
	Yksi syy 2-etyyliheksanolin ilmenemiseen voi Salkinoja-Salosen mukaan olla kiinteistössä oleva kosteusvaurio ja DEHP:tä (dietyyli-heksyyli-ftalaatti) sisältävä sisustusmateriaali, kuten PVC-lattialaatta.
	– Kun DEHP:tä sisältävä PVC laitetaan kosteaan paikkaan, esimerkiksi märän betonin päälle, siihen kasvaa mikrobistoa, joka hajottaa DEHP:n ftaalihapoksi ja 2-etyyliheksanoliksi, Salkinoja-Salonen selittää.
	– Näistä 2-etyyliheksanoli on haihtuva aine, ja sitä sitten löytyy  tämän mikrobitoiminnan seurauksena ilmasta.
	Mirja Salkinoja-Sallinen huomauttaa, että tällaisessa tapauksessa samassa rakennuksessa on varmasti myös mikrobien tuottamia haitta-aineita eli toksiineja. Tällöin kyse on kosteusvauriorakennuksesta ja sen aiheuttamasta seka-altistumisesta.
	Hänen mielestään DEHP-pitoisia muoveja ei pitäisi käyttää lainkaan sisustusmateriaaleina, koska DEHP on ftalaateista myrkyllisin.
	– Rakennuttajien ja asunnon omistajien kannattaa vaatia todistus siitä, että DEHP:tä sisältäviä vinyylejä ei ole sisätiloissa. Niistä tulee aina ongelmia, ennemmin tai myöhemmin, Salkinoja-Sallinen neuvoo.
	– Toinen ikävä, mutta valitettavasti realistinen, vaihtoehto 2-etyyliheksanolin ilmenemiselle on, että rakentamisessa käytetyt pinnoitteet, liimat tai tasoitteet sisältävät 2-etyyliheksanolia ja sitä sisältäviä ftalaattijätteitä.
	Näin ei tietenkään pitäisi olla, sillä DEHP-jäte on toimitettava ongelmajätteiden käsittelyyn.
	– Harmailla markkinoilla voi liikkua liimoja ynnä muita, joihin on ”piilotettu” ongelmajätettä. Tätä ei kukaan Suomessa taida valvoa. Ulkomaisilta kollegoilta tiedän tällaista tapahtuneen, Salkinoja-Sallinen kertoo.
	2-etyyliheksanolin alkulähde löytyy yleensä lattioiden pintarakenteista.
	Etenkin vanhemmissa asunnoissa ja julkisissa rakennuksissa ongelma kehittyy usein muovimattojen ja lattiatasoitteiden yhdistel kun emäksinen kosteus pääsee syömään maton pehmikettä eli ftalaattia.
	Mikkosen mukaan muovimatto-ongelmien ilmettyä tasoitevalmistajat poistivat lattiatasoitteista emäksisyyden ja näin syntyivät uudempien ja remontoitujen asuntojen 2-etyyliheksanoliongelmat.
	– Kun tasoitteista tehtiin neutraaleja, niistä tuli mikrobeille mahdollisia kasvualustoja. Korjaamalla yhtä ongelmaa aiheutettiin toinen, Mikkonen sanoo.
	Hänen mukaansa 2-etyyliheksanolia löytyy tänä päivänä upouusistakin asunnoista, ja syy löytyy vallitsevasta rakennustavasta.
	– Betonilattioiden ei anneta kuivua kunnolla, eikä niiltä siivota sahanpuruja ja muita orgaanisia jätteitä ennen tasoitteiden levittämistä.
	– Näin orgaaniset jätteet jäävät lattian sisään anaerobisten mikrobien ravinnoksi. Uudessa talossa 2-etyyliheksanolilöydös liittyykin yleensä lattiatasoitteen mikrobivaurioon.
	Erikoistutkija Helena Järnström ja ympäristötarkastaja Kaisa Hiltunen tunnustavat emäksisen kosteuden ja muovimattojen yhteyden 2-etyyliheksamolin syntyyn, mutta mikrobivaurion yhdistäminen kyseiseen yhdisteeseen kummastuttaa heitä.
	– 2-etyyliheksanoli ei ole mikrobi-indikaattoriyhdiste, Helena Järnström sanoo.
	Merja Mikkonen kuitenkin toteaa, että näiden anaerobisten mikrobien olemassa olo on saatu selville DNA-tekniikan avulla.
	Merja Mikkosen mielestä mittavat 2-etyyliheksanoliongelmat saataisiin ehkäistyä rakennusvaiheessa sillä, että betonipinnat siivottaisiin ja desinfioitaisiin huolellisesti ennen tasoitteen levittämistä, eikä mattoja asennettaisi ennen tasoitteen kuivumista.
	– Kyseessä on mielestäni merkittävä kansantaloudellinen ongelma. Nyt jo vuoden vanhoissa taloissa voidaan huonosti, ja niissä pitää tehdä erilaisia selvityksiä ja korjauksia.
	Myös ongelmien selvityskeinot ovat usein puutteellisia. Mikkonen kertoo, että olemattoman homeen metsästys on aiheuttanut muun muassa kalliita ja täysin turhia julkisivuremontteja.
	– Jos asukas kärsii pidempään jatkuneista ylähengitystieoireista, mutta asunnossa ei ole näkyvää kosteus- tai homevauriota, kannattaisi mahdollinen 2-etyyliheksanolitilanne selvittää ennen massiivisia toimenpiteitä. Näin voimavarat osataan tarvittaessa heti suunnata oikeaan asiaan, Mikkonen neuvoo.
	Hän kertoo, että kätevimmin 2-etyyliheksanoli tunnistetaan huoneilmasta suoritettavalla VVOC-mittauksella. Elimistön sisältämä 2-etyyliheksanolipitoisuus voidaan puolestaan mitata suoraan uloshengitysilmasta.
	Hyvä uutinen on, että lattianraossa lymyilevän kaasuvihulaisen häätäminen on käytännössä huomattavasti homeongelman ratkaisemista yksinkertaisempaa ja nopeampaa.
	– Pelkkä lattian pintamateriaalien uusiminen ei kuitenkaan riitä, sillä betoni on huokoista materiaalia, joka on imenyt yhdistettä sisäänsä, Mikkonen sanoo.
	– Saastunut betonilattia tulisi käsitellä kapseloivalla pinnoitteella, joka sulkee yhdisteen betonin sisään. Näin uudet lattiamateriaalit eivät enää pääse pilaantumaan. Tällainen toimenpide vie vain muutaman päivän.
	Mutta kuinka haitallista ja lopullista rasvaliukoiselle yhdisteelle altistuminen on? Mikkosella on lohdullista kerrottavaa.
	– Mittausten mukaan 2-etyyliheksanoli on poistunut elimistöstä noin kolmen kuukauden kuluttua ongelman korjaamisen jälkeen.
	21 faktaa ihmeellisestä D-vitamiinista
	(Ilta-sanomat 20.1.2011)
	D-vitamiini on yksi tärkeimmistä ravintoaineista.
	Miksi D-vitamiini on yksi tärkeimmistä ravintoaineista ja mikä on turvallisin tapa saada sitä tarpeeksi.
	Useimmat meistä tietävät, että D-vitamiinia  tarvi-taan vahvaan luustoon. Nyt näyttää myös siltä, että D-vitamiinin puutos voi aiheuttaa astmaa, syöpää, masennusta, sydänsairauksia, diabetesta ja jopa lihomista. Lue, miksi D-vitamiini on yksi tärkeimmistä ravintoaineista ja mikä on turvallisin tapa saada sitä tarpeeksi.
	D-vitamiini ja luusto
	D-vitamiini mahdollistaa kalsiumin imeytymisen. Ilman sitä luista tulee hauraita ja heikkoja. Aikuisilla liian vähäinen D-vitamiinin saanti voi johtaa epämuodostuneisiin luihin ja osteoporoosiin. Lapsilla se taas voi aiheuttaa riisitautia, joka on eräänlainen luusairaus.
	D-vitamiini, sydän ja mieli
	D-vitamiinin puutoksella voi olla negatiivisia vaikutuksia muuallekin kuin luustoon. Tutkimusten mukaan se voi johtaa vanhemmilla ihmisillä ongelmiin sydämen ja masennuksen kanssa. Lapsilla, joiden D-vitamiinitasot ovat alhaiset, on todettu vakavampia astman oireita.
	D-vitamiini syntyy ihossa
	Täydellisessä maailmassa D-vitamiinin saamisesta ei tarvitsisi koskaan huolehtia, sillä keho tuottaa sitä itsestään. Niksinä on altistaa jokin ihon alue suoralle auringonvalolle 15–30 minuutiksi muutaman päivän ajan viikossa. Valitettavasti prosessia stimuloiva UV-säteily voi myös aiheuttaa ihosyöpää. Siksi monet asiantuntijat eivät suosittele hankkimaan D-vitamiinia auringolle altistumalla.
	D-vitamiini ja asuinpaikkasi
	Mitä tummempi iho ihmisellä on, sitä vaikeampaa on saada D-vitamiinia suoraa auringonvalosta. Ellet elä jossain vuoden ympäri aurinkoisessa maassa, et todennäköisesti saa riittävästi aurinkoa D-vitamiinin kannalta. Monet ihmiset tarvitsevat siksi myös muita lähteitä.
	D-vitamiini ja puutosriskit
	Tutkimusten mukaan D-vitamiinin puutos vaikuttaa aikuisiin, vauvoihin, lapsiin ja teini-ikäisiin. Jos ruokavaliosi sisältää liian vähän D-vitamiinia sisältäviä ruokia, kuten maitoa, lohta tai kananmunia, saatat kärsiä D-vitamiinin puutoksesta. Monet puutoksesta kärsivät eivät tunnista oireita. Muita riskitekijöitä ovat:
	- Ylipaino
	- Ruoansulatushäiriöt, kuten keliakia
	- Vanhempi ikä (50+)
	- Jotkut lääkkeet
	D-vitamiini ja verenpaine
	Korkean verenpaineen ja D-vitamiinin puutoksen yhdistelmä voi olla kuolettava. Eräässä havainnollisessa tutkimuksessa kohonneesta verenpaineesta ja D-vitamiinin puutoksesta kärsivillä oli kaksi kertaa suurempi riski sairastua sydänkohtaukseen kuin muilla tutkimukseen osallistuneilla. D-vitamiinin puutosta ei yhdistetty sydän- ja verisuonitauteihin niillä, jotka eivät kärsineet kohonneesta verenpaineesta.
	D-vitamiini ja rintasyöpä
	D-vitamiinin puutos voi huonontaa rintasyövästä kärsivien naisten ennustetta. Eräässä tutkimuksessa D-vitamiinin puutoksesta kärsivillä naisilla oli 94 prosenttia suurempi riski syövän leviämiseen. Heillä oli myös 73 prosenttia suurempi riski kuolla seuraavien kymmenen vuoden sisällä. Muut tutkimuksen viittaavat jopa siihen, että D-vitamiini voi suojata rintasyöpää vastaan.
	D-vitamiini ja muut syövät
	D-vitamiini voi suojata myös ainakin kahta muuta syöpää vastaan: paksusuolensyöpää ja eturauhasyöpää. D-vitamiini ei ole kuitenkaan mikään taikapilleri. Syöpää vastaan taisteleva ominaisuus saattaa toimia vain niillä ihmisillä, jotka ovat muuten terveitä, eivät kärsi ylipainosta ja harrastavat liikuntaa.
	D-vitamiini ja masennus
	Ei ole selvää, miten nämä kaksi vaikuttavat toisiinsa. Tutkimukset ovat kuitenkin yhdistäneen D-vitamiinin puutoksen ja masennuksen vanhemmilla miehillä ja naisilla. Yhden mahdollisen selityksen mukaan D-vitamiinin puutos saa lisäkilpirauhasen erittämään enemmän hormoneja. Korkean lisäkilpirauhashormonitason ja D-vitamiinin puutokset on todettu pahentavan masennusta.
	D-vitamiini ja lihominen
	Vaihdevuosien jälkeen monen naisen paino nousee noin 65-vuotiaaksi asti. On kuitenkin olemassa todisteita, joiden mukaan D-vita-
	miini- ja kalsium-lisät voivat hidastaa painon nousemista.
	D-vitamiini ja lapset
	Tutkimukset osoittavat, että lapsilla, jotka saavat riittävän määrän D-vitamiinia joko auringosta tai ravintolisistä, on pienempi riski sairastua ykköstyypin diabetekseen. Lisäksi D-vitamiinin puutokset ja vaikeiden astmaoireiden välillä on havaittu olevan yhteys. Astmaa sairastavat lapset, joiden D-vitamiiniarvot ovat alhaiset, joutuvat useammin sairaalaan ja käyttävät enemmän astmalääkkeitä.
	Aloita päiväsi D-vitamiinilla
	Ruokavalio on yksi tapa saada D-vitamiinia. Sitä on lisätty maitoon sekä moniin appelsiinimehuihin. Myös joissakin aamiaismuroissa voi olla D-vitamiinia. Syömällä aamiaisella jotain näistä saat terveellisen annoksen D-vitamiinia.
	D-vitamiini päivällisellä
	Kala – erityisesti rasvaiset kalat, kuten lohi, tonnikala, makrilli ja sardiini – on hyvä D-vitamiinin lähde. Noin sadan gramman annoksessa lohta voi olla jopa 200 % päivittäisesti D-vitamiininsuosituksesta. Sadassa grammassa sieniä, jotka on kasvatettu erityisesti UVB-valolle altistettuina, voi olla 100 % päivän saantisuosituksesta.
	D-vitamiini, juusto ja kananmunat
	Muita D-vitamiinia sisältäviä ruokia ovat munankeltuaiset, kalanmaksaöljy, naudan maksa, margariini, jogurtti ja jotkut juustot. Vaikka maitoon onkin lisätty D-vitamiinia, kaikissa maitotuotteissa sitä ei ole. Juustot ja kerma voivat olla maukas kalsiumin lähde, mutta sinun on luettava tuotteiden etiketit, jos haluat tietää saavasi niistä D-vitamiinia.
	D-vitamiinilisät
	Monet asiantuntijat suosittelevat ravintolisiä riittävän D-vitamiinin saamiseksi. Useimmiten kahden multivitamiinitabletin ottaminen päivässä riittää. On olemassa myös tabletteja, jotka sisältävät runsaammin D-vitamiinia yhdistettynä kalsiumiin.
	D2 vai D3?
	D-vitamiinilisiä saa kahdessa muodossa: D2-vitamiinia ja D3-vitamiinia. Molemmat muodot ovat tehokkaita. D2 ei ole kuitenkaan samanlaista kuin D3. D3 on se vitamiini, jota keho itsessäänkin tuottaa, ja tutkimusten mukaan se voi olla jopa kolme kertaa tehokkaampaa kohottaen D-vitamiinitasoa nopeasti ja pitkäkestoisesti.
	Kuinka paljon D- vitamiinia tarvitset?
	D-vitamiinin tarpeesi riippuu iästäsi ja riskitekijöistäsi. Suositellut päivittäiset määrät ovat alle 50-vuotiailla aikuisella 7,5 mikrogrammaa, yli 60 –vuotiailla 10 mikrogrammaa. Monien asiantuntijoiden mielestä nämä suositellut määrät ovat liian alhaisia.
	Rintaruokinnassa olevin vauvojen päivittäinen annos
	Vaikka rintamaito tarjoaakin vauvoille monia hyötyjä, se ei ole hyvä D-vitamiinin lähde. Asiantuntijat suosittelevat rintaruokinnassa oleville vauvoille 10 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä, ja sen antaminen on aloittava pian synnytyksen jälkeen ja jatkettava, kunnes lapsi on vieroitettu rintaruokinnasta ja juo vähintään 1000 millilitraa D-vitamiinivahvistettua täysmaitoa tai vastiketta.
	Vanhempien lasten D-vitamiinin tarve
	D-vitaminoitu täysmaito ja ruoat tarjoavat lapselle tarvittavan D-vitamiinin, kunhan he syövät näitä tarpeeksi. Lapsille suositellaan päivässä 10 mikrogrammaa D-vitamiinia joko ruoan tai vitamiinilisän välityksellä.
	D-vitamiini ja muut lääkkeet
	Steroidit saattavat haitata D-vitamiinin aineenvaihduntaa. Jos käytät steroideja, D-vitamiinin käytöstä kannattaa keskustella lääkärin kanssa. Sama pätee joihinkin laihdutuslääkkeisiin, kolesterolia alentaviin lääkkeisiin www.tohtori.fi/kolesteroliklinikka/ sekä kohtauksia estäviin lääkkeisiin.
	Kuinka paljon on liian paljon?
	D-vitamiinia voi saada myös liikaa. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan 60 mikrogrammaa päivässä on turvallinen raja, mutta toisten mielestä raja on liian alhainen. Enempää ei kuitenkaan kannata ottaa, ellei lääkärisi nimenomaan suosittele sitä. Vauvojen päivittäinen raja on alhaisempi. Keskustele lääkärin kanssa siitä, mikä on turvallinen raja omalle lapsellesi.
	UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA

	Time nosti suomalaispelit vuoden parhaiksi
	(Helsingin Sanomat 15.12.2010)
	Yhdysvaltalainen aikakauslehti Time on listannut suomalaiset tietokonepelit Alan Waken ja Angry Birdsin vuoden parhaiksi.
	Alan Wake on seikkailumainen kauhua ja ammuskelua yhdistävä peli, jonka päähenkilö liikkuu yhdysvaltalaisessa pikkukaupungissa. Time kiittää Alan Wakea hitchcockmaisesta jännityksestä ja metaforien muuttamisesta pelin kielelle.
	Angry Birds puolestaan on alun perin älypuhelimille julkaistu logiikkapeli. Pelin idea on hajottaa rakennuksia ohjaamalla lintuja niitä päin. Time kiittää peliä sen petollisesta vaikeudesta ja koukuttavuudesta.
	Angry Birds julkaistaan lautapelinä
	(Good News From Finland 10.1.2011)
	Suomalainen hittipeli ilmestyy toukokuussa lautapelinä.
	Yhdysvaltalainen leluvalmistaja Mattel teettää suomalaisesta Angry Bird s-mobiilipelistä lautaversion. Yhtiö ilmoitti asiasta elektroniikkamessuilla Las Vegasissa, uutisoi Electricpig-verkkosivusto.
	Lautapelissä pelaajat ampuvat muovisilla linnuilla vihreitä possulinnakkeita. Mattelin Angry Birds Knock on Wood -lautaversion odotetaan ilmestyvän kauppoihin toukokuussa. Lelujätti aikoo julkaista Angry Birds-pelistä myös pelikorttiversion helmikuussa järjestettävillä lelumessuilla New Yorkissa.
	Mattel on lisensioinut Rovion hittipelin käytöstä. Rovio puolestaan jatkaa sähköisten alustojen valloitusta, sillä peli ilmestyi tammikuun alussa Applen koneille sekä Windows 7/XP alustalle.
	Sisäministeriö hylkää paperin
	(ItViikko 20.12.2010)
	Sisäasiainministeriö siirtyy kokonaan sähköön pysyvästi säilytettävissä asiakirjoissa. Myös päätöksenteko muuttuu sähköiseksi.
	Sisäministeriö kertoo sähköistävänsä koko asiankäsittelyprosessin. Kyseessä on ensimmäinen ministeriö Suomessa, joka on päättänyt kirjata, käsitellä ja arkistoida asiakirjansa sähköisesti.
	Ministeriö arkistoi järjestelmässään pysyvästi säilytettävät asiakirjat yksinomaan sähköisessä muodossa Kansallisarkiston myöntämän luvan myötä.
	Sähköistys koskee myös päätöksentekoa. Ensimmäisenä ministeriö on ottanut käyttöön sähköisen allekirjoituksen lausuntoasiakirjoissa. Sähköisesti allekirjoitettu asiakirja korvaa käsin allekirjoitetun ja on myös ministeriön arkistokappale.
	Ministeriö toimittaa sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat vastaanottajille joko ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, mutta tarvittaessa edelleen paperilla postissa.
	Sisäministeriö toivoo, että sähköisten asiakirjojen käyttö lisääntyisi nopeasti viranomaisten välisessä kirjeenvaihdossa.
	Myös sisäministeriön alainen Maahanmuuttovirasto on sähköistänyt asiankäsittelyään. Virasto otti juuri käyttöön ulkomaalaisasiain sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän.
	Älypaperista kaavaillaan lukulaitteen päihittäjää (Kauppalehti 27.12.2010)
	Suomalaiset ovat onnistuneet ratkaisemaan paperinäytön keskeiset tekniset ongelmat. Patentoitavan teknologian uskotaan haastavan elektroniset lukulaitteet jo 5-10 vuoden kuluttua. Asiasta kertoo Yle.
	Suomalaiset hakevat patenttia valmistusmenetelmälle, jonka avulla sähköiseen paperiin voidaan painaa transistoreita ja virtalähteitä.
	Älypaperia on kehitetty Turussa Åbo Akademissa vuosia. Tavoitteena on teknologiahyppy paperinvalmistuksessa.
	Professori Jarl B. Rosenholmin mukaan on mahdollista saada älypaperi käyttöön jo 5-10 vuoden päästä.
	Kevyeen, taittuvaan ja kierrätyskelpoiseen tuotteeseen painetaan paristo tai valokenno, transistorit ja näppäimistö.- Vielä kolme vuotta sitten tätä pidettiin mahdottomana, ja nyt on patenttihakemus sisällä, professori Rosenholm toteaa Ylen haastattelussa.
	Suuri haaste painotyössä on asemoiminen, koska painamisen pitää osua tismalleen oikein. Turkuun oli rakennettava myös oma painokone, koska sopivaa ei ollut olemassa.
	Suomi on Euroopan innovaatiojohtajia
	(Good News! from Finland, 3.2.2011)
	Suomi yksi Euroopan unionin neljästä innovaatiojohtajasta, kertoo Euroopan komission julkaisema innovaatiounionin tulostaulu. Suomessa, Saksassa, Tanskassa ja listauksen kärkeen nousseessa Ruotsissa innovaatiotoiminta ylittää selvästi EU:n keskiarvon.
	Suomi ja Sanska nostettiin lisäksi innovaatiojohtajien sisällä kasvujohtajiksi, kun taas Tanska ja Ruotsi luokiteltiin hitaiksi kasvajiksi. Suomen vahvuuksiksi luokiteltiin muun muassa rahoitus ja tuki sekä yrittäjyys.
	Vuoden 2010 innovaatiounionin tulostaulu pohjautuu 25 indikaattoriin, jotka liittyvät tutkimukseen ja innovointiin, kuten huipputasoa edustavat ja houkuttelevat tutkimusjärjestelmät, rahoitus ja tuki sekä yritysten investoinnit.
	Komission mukaan EU ei ole pystynyt täysin kuromaan umpeen innovaatioeroja suurimpiin kansainvälisiin kilpailijoihinsa eli Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Useimpien EU-maiden kehityssuuntaa pidetään lupaavana, mutta edistyminen ei ole ollut riittävän nopeaa.
	‒ Innovointi on nykyaikaisen talouden menestykselle yhtä tärkeää kuin vesi elämälle. Innovointi on talouspolitiikan ytimessä, ja se on tärkein keino luoda uusia työpaikkoja talouteen. Tänään julkaistava tulostaulu onkin Eurooppa 2020 strategian keskeinen rakenneosa. Haluamme, että jäsenvaltiot käyttävät tulostaulua mahdollisimman paljon, jotta ne voivat hyödyntää vahvuuksiaan ja korjata heikkouksiaan, tutkimuksesta, innovaatiosta ja tieteestä vastaava komission jäsen Máire Geoghegan-Quinn kommentoi tulostaulua.
	F-Securelle testivoitto hiuskarvan erolla
	(Digitoday 20.12.2010)
	Yhdysvaltalainen antivirusjätti Symantec jäi nipin napin toiseksi F-Securelle testissä, missä mitattiin tuotteiden tarjoamaa kokonaissuojaa.
	Suomalaisen F-Securen menestys riippumattoman AV-Comparativesin testeissä sai jatkoa. Yhtiö voitti vuoden 2010 Whole Product Dynamic -testin ja ansaitsi arvosanan Advanced+.
	Voitto oli täpärä, sillä Symantec oli käytännössä tasoissa. Kumpikin yhtiö torjui 98,9 prosenttia haittaohjelmanäytteistä. F-Secure blokkasi 1946 näytettä, Symantec 1936. Symantec kuitenkin kysyi 19 muun näytteen kohdalla käyttäjän mielipidettä ansaiten näistä puoli pistettä näytteeltä.
	– Se tarkoittaa, että lopullinen pistetilanne oli 1946 F-Securelle ja 1945,5 Symantecille. Se on totisesti niukka ero. Voitimme puolella näytteellä, F-Securen Sean Sullivan riemuitsee.
	Tosin ei F-Securekaan erehtymätön ole. Haittaohjelmanäyte lipsahti ohi yhtiön tutkan 22 kertaa, kun Symantecin suojan läpäisi kolmetoista näytettä. F-Securelle kävi myös vanhanaikaisesti äskettäin, kun yhtiö tulkitsi yleisen ja vaarattoman tiedoston haitalliseksi.
	Maa- ja biokaasusta sähköä verkkoon polttokennotekniikalla (VTT 5.1.2011)
	Kiinteäoksidipolttokenno (SOFC) on lupaava teknologia tulevaisuuden sähköntuotannon voimanlähteenä. VTT on rakentanut järjestelmän, jossa maakaasusta tuotetaan polttokennolla sähköä verkkoon. Järjestelmän tekee ainutlaatuiseksi se, että sen tuottama sähköteho saadaan aikaan yhdellä 10 kilowatin SOFC-kennostolla. Teknologiaa kehitetään osana Tekesin Polttokennot-ohjelmaa.
	Jotta suurten, kokoluokaltaan satojen kilowattien SOFC-laitteistojen rakentaminen on tulevaisuudessa järkevää, tarvitaan suuritehoisia kennostoja. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun teholtaan 10 kilowatin planaariteknologiaan perustuvaa SOFC-polttokennostoa kokeillaan todellisissa järjestelmäolosuhteissa.
	SOFC-polttokennoteknologia on hyvin vähäpäästöinen energianlähde. SOFC-laitteistoa voidaan käyttää joustavasti monenlaisille polttoaineille - myös biokaasuille, joita on muuten vaikea hyödyntää. VTT:n järjestelmän polttoaineena on maakaasu.
	Tällä hetkellä järjestelmälle tehdään pitkäaikaistestejä, joilla selvitetään sen komponenttien luotettavuutta, elinikää ja kehitystarpeita. Järjestelmä on toiminut marraskuun alusta lähtien yli 1400 tuntia luotettavasti ja keskeytyksettä. Sähköä on tuotettu viiden kerrostaloasunnon keskimääräisen vuosikulutuksen verran. VTT:n rakentamaan prototyyppiin on kehitetty komponentteja, jotka eivät ole vielä massatuotannossa.
	VTT:n koordinoimassa, Tekesin yhteisrahoitteisessa projektissa on mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on kehittänyt järjestelmän tehoelektroniikkaa, jonka avulla muunnetaan kennoston tuottama tasasähkö verkkokelpoiseksi vaihtosähköksi. Aalto-yliopisto on osallistunut yksikön mekaaniseen suunnitteluun. Järjestelmän kennoston on toimittanut kanadalainen Versa Power Systems, Inc.
	Suomalaisyritykset ovat mukana projektissa paitsi rahoittajina, myös kehittämässä ja keräämässä kokemuksia yritysten omien tuotteiden soveltuvuudesta SOFC-järjestelmiin. Muun muassa Wärtsilä Finland Oy hyödyntää tutkimusprojektissa saamaansa kokemusta omien suuremman teholuokan SOFC-järjestelmien kehitystyössä.
	Kierrätyspurjelaukku lataa kännykän aurinkoenergialla
	(Good News! From Finland, 9.2.2011)
	Enää ei tarvitse pelätä matkapuhelimen akun loppumista venereissulla, sillä nummelalainen Globe Hope tuo markkinoille aurinkolatausjärjestelmällä varustetun purjelaukun.
	Sifti-olkalaukut valmistetaan käsityönä kierrätetyistä, Itämerellä seilanneista purjeista sekä autojen vanhoista turvavöistä. Purjelaukun sivutaskuun on upotettu suomalainen Suntrican suunnittelema aurinkolatausjärjestelmä. Aurinkokennojen avulla voi ladata sekä matkapuhelimia että USB-portista latautuvia elektronisia laitteita, kuten GPS-laitteet, MP3-soittimet ja osa digitaalikameroista. Laitteen voi kytkeä energialähteeseen suoraan laukun sisällä.
	Aurinkokennolaukun toiminta perustuu akkuun, joka kerää sähköenergiaa aina kun aurinkokennoihin kohdistuu auringonvaloa. Täysi akku lataa yksinkertaisen matkapuhelimen akun täyteen ja modernien kosketusnäyttöpuhelinten akun noin puoleenväliin. Aurinkokenno lataa energiaa myös pilvisellä säällä, mutta hitaammin. Ladattu energia säilyy akussa useita vuosia.
	Osa Sifti-laukun tuotosta lahjoitetaan Itämeren suojeluun WWF:n kautta.
	Vuonna 2003 perustettu Globe Hope valmistaa laajaa vaate- ja asustemallistoaan pääosin kierrätysmateriaaleista. Tuotteet valmistetaan Suomessa ja Virossa, ja niitä myydään eri puolilla Eurooppaa ja Japanissa.
	www.globehope.com
	Globe Hope:n tuotteita on myynnissä myös Thessalonikissa:
	Yades - Georgia Aikaterini Kalaitzi & Co
	26 Proxenou Koromila Street
	Finnair lentää pian biokerosiinilla
	(Kauppalehti 14.12.2010) 
	Lentoyhtiö Finnair aloittaa lennot biopolttoaineella, kertoo Yle Uutiset.
	Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu polttoaine voidaan ottaa käyttöön jo ensi keväänä lennoilla Helsingistä Lontooseen tai Singaporeen.
	Finnair olisi silloin maailman ensimmäinen biopolttoainetta reittilennoilla käyttävä lentoyhtiö.
	Yhtiön ympäristöjohtaja Kati Ihamäki sanoi Ylelle, että kaupalliset operaatiot aloitetaan heti, kun biokerosiinin salliva sertifiointi astuu voimaan.
	Biopolttoaineen valmistajaksi tulee todennäköisesti Neste Oil, joka on sopinut biopolttoainetoimituksista myös saksalaisyhtiö Lufthansan kanssa.
	Vuonna 2012 voimaan tuleva lentoliikenteen päästökauppa ratkaisee, kuinka suosituksi biopolttoaineet aikanaan tulevat.
	URHEILU-UUTISET
	Lentopalloilija Olli siirtyy Kreikan liigaan
	(Helsingin Sanomat 25.1.2011)
	Passari Simo-Pekka Olli on tehnyt sopimuksen Kreikan lentopalloliigan Epikourosin kanssa. Thessalonikilaisseura on liigassa viimeistä edellisenä. Alkukauden yhdestätoista pelistä on takana kaksi voittoa.
	"Sarjassa on vielä kymmenen peliä jäljellä ja viisi pistettä pitäisi joukkueen nousta, että pääsisi pois putoajan paikalta. Hyvin pitää pelien mennä, että se onnistuu", totesi Raision Loimussa viimeksi pelannut Olli Lentopalloliitolle.
	Olli on harjoitellut alkutalven Italiassa Pallavolo Padovan kanssa. Sitä ennen hän pelasi kauden alussa muutaman ottelun Loimussa.
	"Aika vähän on ollut passarin paikkoja tarjolla. Olin jo aiemmin Ranskaan lähdössä ja pak-kailin tavaroita autoon, mutta lopulta tulikin tämä lähtö Kreikkaan."
	Tuli pöljä päivä - Tour de Skillä jälleen suomalaisyllättäjä! (Iltalheti 3.1.2011)
	Matti Heikkinen on voittanut Tour de Skin 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailun Oberstdorfissa.
	Matti Heikkinen teki voitollaan historiaa
	Heikkinen hiihti voittoon ajalla 49,20,1. Toiseksi tullut Sveitsin Dario Cologna jäi suomalaisesta 1,0. Kolmanneksi tuli Tshekin Martin Jaks ja neljänneksi Jean Marc Gaillard.
	Heikkinen oli 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan osuuden jälkeen 39:s puolisen minuuttia kärjestä, mutta nousi voittoon 10 kilometrin vapaan hiihtotavan osuudella.
	Ville Nousiainen oli 41:s ja Sami Jauhojärvi 47:s.
	Heikkinen on tullut tunnetuksi "Pöljä päivä" –lausahduksestaan. Heikkinen voitti vuonna 2009 yllättäen MM-pronssia. Ennen kisaa hän sanoi, että voi taistella kärkisijoista, jos sattuu "pöljä päivä".
	Suomi maailman 83:nneksi paras jalkapallomaa (Helsingin Sanomat 15.12.2010)
	Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan jalkapalloranking vaihtaa vuotta Espanjan komennossa. Hollanti on listalla toisena ja keskenään paikkaa vaihtaneista Saksa kolmantena ja Brasilia neljäntenä.
	Suomi on keskiviikkona julkaistulla listalla sijalla 83. Suomi on noussut neljä sijaa marraskuun lukemasta.
	Voimistelija Tuuha valittiin vuoden yllättäjäksi (Helsingin Sanomat 15.12.2010)
	Urheilumuseoklubi on valinnut voimistelija Tomi Tuuhan urheiluvuoden yllättäjäksi. Hänen voittonsa hypyssä EM-kilpailuissa Birminghamissa oli klubin mielestä vuoden suurin yllätys.
	Tuuhan molemmat hypyt olivat finaalissa lähellä maksimisuoritusta. Hän voitti mestaruuden 0,013 pisteen erolla Saksan Matthias Fahrigiin. Tuuhaa ennen Suomen voimisteluhistorian ainoan Euroopan mestaruuden oli voittanut Lasse Laine permannolla vuoden 1967 kotikisoissa Tampereella.
	Tuuhaa valmentaa Timo Holopainen.
	Viime vuonna yllättäjä oli pyöräilijä Jussi Veikkanen.
	MUUT UUTISET

	Talven pakkasennätys rikki: −37,9 astetta
	(Helsingin Sanomat 14.2.2011)
	Utsjoella on rikottu talven pakkasennätys viime yönä.
	Kuluvan talven pakkasennätys on mennyt rikki. Ilmatieteen laitoksen mukaan Utsjoen Kevojärvellä mitattiin aamulla uusi ennätys, –37,9 astetta.
	Talven aiempi pakkasennätys, –37 astetta, mitattiin viime kuun puolivälissä samassa paikassa.
	Suomen tilastohistorian kovimmat pakkaslukemat mitattiin vuonna 1999 Kittilässä. Tuolloin pakkasta oli –51,5.
	Kehäradan tunnelin bakteerikasvusto varmistui haitalliseksi (Iltalehti 8.2.2011)
	Kehäradan mikrobikasvusto on osoittautunut haitalliseksi rakenteille, kertoo johtaja Kari Ruohonen Liikennevirastosta.
	Löydös kasvattavaa kehäradan hintaa tuntuvasti.
	Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n selvityksessä varmistui, että kasvustot ruostuttavat terästä ja haurastuttavat tavanomaisia betonilaatuja.
	Mikrobikasvustoja havaittiin Helsinki-Vantaan lentoaseman alle louhittavassa tunnelissa ensimmäisen kerran viime kesänä. Ne johtuvat maaperään tihkuvasta glykolista, jota käytetään lentoasemalla jäänestoaineena.
	Ruohosen mukaan glykolipitoista vettä on löytynyt parista uudesta kohdasta, mutta ongelma rajoittuu lähinnä noin 400 metrin matkalle.
	Mikrobilöydöksen on arvioitu kasvattavan kehäradan hintaa jopa 20 miljoonaa euroa. Ongelmalle etsitään ratkaisua kevään aikana. Vastaavaa tapausta ei ole löytynyt muualta maailmasta.
	Kehäradasta tulee lähiliikenteen rata Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille.
	Helsinki yhä kuudes maailman parhaimpien kaupunkien listalla
	(Helsingin Sanomat 21.2.2011)
	Helsinki pärjäsi hyvin vertailussa, jossa painotettiin muun muassa turvallisuutta ja ympäristöä.
	Helsinki on valittu jälleen maailman kuudenneksi parhaaksi kaupungiksi elää. Sijoitus on sama kuin viime vuonna. Kärkipaikan Economist Intelligence Unitin mittauksessa vei jo viidettä vuotta peräkkäin Kanadan Vancouver.
	Helsinki on kärkikymmenikön ainoa pohjoismainen kaupunki. Muut kärkipään kaupungin löytyvät Kanadasta, Australiasta, Itävallasta ja Uudesta-Seelannista.
	Maailman suurkaupungeista Pariisi nousi sijalle 16, Lontoo sijalle 53, New York sijalle 56 ja Peking sijalle 72.
	Listan viimeistä sijaa pitää edellisvuoden tavoin Zimbabwen pääkaupunki Harare. Se jäi niukasti jälkeen Bangladeshin pääkaupungista Dhakasta, joka oli listan toiseksi viimeinen.
	Tutkimuksessa kaupunkien asuttavuutta arvioidaan 30:n elämänlaadusta kertovan tekijän perusteella.
	Niitä ovat muun muassa turvallisuus, infrastruktuuri, ympäristö, terveydenhuolto sekä kulttuuri- ja koulutustarjonta.
	VTT tutkii yhden maailman vanhimmista oluista (VTT 8.1.2011)
	Ahvenanmaan saaristossa sukellettiin kesällä 2010 hyvin säilyneitä shampanjapulloja ja viisi olutpulloa todennäköisesti 1800-luvun alkupuoliskolla uponneen laivan hylystä. VTT selvittää, millaisella reseptillä olut on valmistettu ja millaisella hiivalla käymisprosessi tapahtunut. Kyse on yksi maailman vanhimmista säilyneistä oluista, jonka uudelleentuotanto kiinnostaa Ahvenanmaan maakuntahallitusta.
	Ahvenanmaan maakuntahallitus on toimittanut yhden sukelletuista olutpulloista VTT:lle, jossa sen analysointi on juuri käynnistynyt. VTT tutkii, mitä mikrobeja - esimerkiksi hiivaa tai maitohappobakteereja - oluessa on tallella. DNA-analyysien avulla on mahdollista tutkia myös kuolleita soluja. Tämän lisäksi VTT selvittää kemiallisten analyysien avulla, millaisia raaka-aineita oluen valmistuksessa on käytetty.
	”Meistä on erittäin mielenkiintoista tutkia, millaista hiivaa käytettiin 1800-luvun alussa ja millainen olut oli laadultaan. Oliko se kenties hyvinkin vahvaa ja kitkerää? Hiivan roolia ei oluen valmistuksessa vielä 1800-luvun alussa ymmärretty”, toteaa VTT:n asiakaspäällikkö Annika Wilhelmson.
	"Ensisijaisesti haluamme analysoida pullojen sisällön. Sen jälkeen toivomme pystyvämme luomaan alkuperäisen reseptin uudelleen, jotta sitä voidaan käyttää oluen valmistuksessa", sanoo Ahvenanmaan maakuntahallituksen osastopäällikkö Rainer Juslin.
	VTT:llä on vuosikymmenien kokemus mallas- ja panimotutkimuksista. Projektissa hyödynnetään muun muassa VTT:n proteomiikka- ja DNA-asiantuntemusta.
	Tutkimustulokset valmistuvat toukokuussa 2011. VTT laatii tuloksista aikanaan tieteellisen artikkelin.
	Suomi kutistui koordinaatiston vaihdossa 17 neliökilometriä 
	(Maanmittauslaitos 25.02.2011)
	Suomen pinta-ala on 390 903 neliökilometriä, josta 303 892 on maata. Tämä selviää Maanmittauslaitoksen 25.2.2011 julkaisemasta kuntien pinta-alatilastosta.
	Suomen pinta-ala lasketaan nyt yleiseurooppalaisessa ETRS89-koordinaattijärjestelmässä. Laskutavan muutoksen seurauksena Suomen pinta-ala pieneni noin 17 neliökilometriä. Näin siis tapahtuu kartalla laskien – maastossa Suomi on entisellään.
	Maanmittauslaitos otti viime vuoden helmikuussa käyttöön uuden ETRS89-koordinaattijärjestelmän. Sen kanssa käytettävässä karttaprojektiossa, maaston kuvaamisessa tasolla, pinta-alat suurenevat vähemmän kuin aikaisemmin käytössä olleessa järjestelmässä. Näin tilaston pinta-alat vastaavat nyt paremmin todellisia pinta-aloja.
	Pinta-aloissa myös luonnollisia muutoksia Pinta-aloissa tapahtuu vuosittain lukuisia pieniä muutoksia, joista osa johtuu kuntien rajojen kartoitustarkkuuden paranemisesta ja osa vesi- ja maa-alueiden elämisestä. Maannouseminen merestä, vesijättöjen muodostuminen ja Maastotietokannassa rantaviivojen tulkinta vaikuttavat alan jakautumiseen maa-alueeseen, makeaan veteen ja merialueeseen.
	Suomessa on vuoden 2011 alusta alkaen 336 kuntaa, kun kuntaliitokset vähensivät kuntien määrää kuudella.
	Kuntaliitoksissa liitettiin Karttula Kuopion kaupunkiin, Kylmäkoski Akaan kaupunkiin, Varpaisjärvi Lapinlahden kuntaan, Kuhmalahti Kangasalan kuntaan ja Artjärvi Orimattilan kaupunkiin.
	Vöyri-Maksamaan ja Oravaisten kunnat lakkautettiin ja niiden alueista perustettiin uusi Vöyrin kunta.
	Itä-Uudenmaan maakunta yhdistyi Uudenmaan maakuntaan Valtioneuvoston 22.10.2009 antaman päätöksen mukaisesti Itä-Uudenmaan maakunnan kunnat kuuluvat 1.1.2011 alkaen Uudenmaan maakuntaan. Uudenmaan maakuntaan kuuluu nyt 28 kuntaa.
	Maanmittauslaitos on laskenut Suomen kuntien pinta-alat 1.1.2011. Tilastossa on kuntien ja maakuntien pinta-alat sekä koko valtakunnan ala. Pinta-alat on luokiteltu edelleen maan, makean veden ja meriveden alueisiin.
	Kuntien pinta-alat lasketaan vuosittain Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta, joka sisältää digitaalisina tarkimmat ja ajantasaisimmat tiedot maastosta koko maan alueelta.
	Tarkastele tilastoa
	http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/julkaisut/tilastot/vuositilastot 
	Aamulehti: Suomi ei enää käännytä turvapaikanhakijoita Kreikkaan
	(Helsingin Sanomat 23.1.2011)
	Maahanmuuttovirasto on päättänyt lopettaa turvapaikanhakijoiden käännytykset Kreikkaan, kertoo Aamulehti. Viraston mukaan Kreikan olosuhteet eivät täytä ihmisoikeusvaatimuksia.
	Päätöksen taustalla on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n perjantainen ratkaisu, jonka mukaan Belgia rikkoi ihmisoikeussopimusta palauttaessaan afganistanilaisen turvapaikanhakijan Kreikkaan. Myös Ruotsi, Saksa ja Britannia ovat lopettaneet turvapaikanhakijoiden käännytykset Kreikkaan.
	Viraston uuden linjauksen mukaan Kreikasta tulijoita ei kasitella Dublin-tapauksina. Dublin-menettelyn mukaan turvapaikanhakija palautetaan siihen EU-maahan, johon hän on ensimmäisenä saapunut.
	Suomi ei ole käännyttänyt tähän mennessäkään Kreikkaan alaikäisiä, yksin tulleita tai haavoittuvassa asemassa olevia.
	Turvapaikanhakijoiden ruuhkauttamat Välimerenmaat ovat vaatineet, että muut EU-maat jakaisivat hakijamääriä nykyistä tasaisemmin.
	Kreikka ilmoitti tässä kuussa alkavansa rajoittaa maahanmuuttoa kovin ottein. Maan hallituksen mukaan turvapaikanhakijoiden ja laittomien siirtolaisten määrä on räjähtämässä käsiin.
	Oleskelulupia aiotaan alkaa tarkistaa tehostetusti. Turvapaikanhakija lähetetään kotiin, jos hänen kotimaansa todetaan riittävän turvalliseksi. Myös kaikki lakia rikkoneet hakijat karkotetaan.
	Kreikka arvioi maassa asuvan noin miljoona laitonta siirtolaista. Heita saapuu etenkin Turkin kautta, minkä vuoksi Kreikka puuhaa Turkin vastaisen rajajoen suositulle ylityspaikalle 12 kilometria pitkää muuria.
	YK:n pakolaisasiain toimisto ja ihmisoikeusjärjestöt ovat paheksuneet Kreikan aitasuunnitelmia.
	Yhdysvaltalainen CNN suitsutti Helsingin lumisotaa (Ilta-sanomat 7.2.2011)
	Suomalainen lumisota teki vaikutuksen CNN:n tähtiankkuriin.
	Yhdysvaltalaisen CNN:n tähtiankkuri Richard Quest ihasteli Helsingin voittoa "lumisodassa" tänä talvena.
	Ohjelma näytettiin CNN:n Future Cities –sarjassa maanantaina.
	Quest vieraili noin kuuteen minuuttiin leikatussa jaksossa muun muassa Helsinki-Vantaan lentokentällä ja lumenkaatopaikalla, jossa järeät kuorma-autot kippaavat lunta.
	Ääneen pääsivät muiden muassa pääministeri Mari Kiviniemi (kesk), Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja ulkoministeri Alexander Stubb (kok).
	Paikkansa auringossa sai myös Talviklassikoksi ristityn jääkiekko-ottelun lauantaina voittanut Helsingin IFK, jonka petologo loisti projektipäällikkö Dan-Henrik Långströmin pusakan rintamuksessa, kun Quest tenttasi tätä lumitöistä.
	Seuraavat Helsingissä kuvatut Future Cities -osat käsittelevät Helsingin Sanomien ennakkotietojen mukaan taistelua kaamosta vastaan, maanalaista Helsinkiä ja pääkaupunkiseudun muuttuvaa kaupunkirakennetta.
	Ne esitetään maanantaisin helmi-maaliskuussa.
	Katso CNN:n Suomi-jaksot tästä
	http://business.blogs.cnn.com/2011/02/28/helsinkis-battle-against-the-darkness/ 
	http://business.blogs.cnn.com/2011/02/21/expanding-helsinkis-horizon/ 
	http://business.blogs.cnn.com/2011/02/14/helsinkis-underground-master-plan/ 
	http://business.blogs.cnn.com/2011/02/07/helsinkis-battle-with-the-snow/ 
	Kreikkalaiset talousahdingossa: aita rajalle!
	(Taloussanomat 16.1.2011)
	Talouskriisi on kiristänyt kreikkalaisten asenteita maahanmuuttoa kohtaan. Kahdeksan kymmenestä kreikkalaisesta haluaisi aidan Turkin vastaiselle rajalle estämään laitonta maahantuloa.
	Kreikan hallitus on suunnitellut rakentavansa aidan Turkin vastaiselle rajalle. Tutkimusyhtiö Marcin Ethnos-lehdelle tekemässä kyselyssä kahdeksan kymmenestä kreikkalaisesta kannattaa hallituksen suunnitelmaa.
	Euroopan reunalla sijaitsevaan Kreikkaan on saapunut viime vuosina aikaisempaa enemmän sotaa pakenevia ihmisiä Irakista ja Afganistanista. Kreikan turvallisuusministeri Christos Papoutsis pyysi viime vuonna EU:lta apua, koska talouskriisin runtelema Kreikka ei halua kantaa vastuuta pakolaisista yksin.
	Papoutsis väläytti viime kuussa, että yksi mahdollisuus maahanmuuton vähentämiseksi olisi aidan rakentaminen.
	Asenteet ovat Kreikassa kiristyneet pitkälti, koska maan taloudellinen tilanne kuuluu Euroopan huonoimpiin. Kyselyssä ilmeni , että 40 prosenttia kreikkalaisista uskoo maansa ajautuvan vielä konkurssiin. 54 prosenttia ajatteli kuitenkin maan selviytyvän. Työlainsäädännön muutoksia piti tarpeellisena 65 prosenttia vastaajista. 
	Tutkimukseen osallistui 1014 kreikkalaista 11.–13. tammikuuta. Virhemarginaali oli 2,5–2,8 prosenttia.
	Tässä kaupungissa harrastetaan eniten nettiflirttiä (Ddigitoday 28.2.2001)
	Ateena on maailman flirttikeskus, kertoo maanantaina julkistettu selvitys. Yhteisösivusto Badoon tekemän selvityksen mukaan ateenalaiset harrastavat eniten maailmassa teerenpeliä internetissä.
	Selvityksessä laitettiin kaupunkeja järjestykseen sen mukaan, kuinka monta kertaa kuukaudessa keskiverojäsen harrastaa flirttiä Badoon yhteisösivustolla.
	Toiseksi flirttailevin kaupunki oli Moskova. Romanttinen Rooma sijoittui kahdeksanneksi.
	Kymmenen parhaan joukkoon ylsi Rooman lisäksi kaksi italialaista (Torino, Bari) kaupunkia. Lisäksi kymmenikköön nousi Kiova ja Azerbaidzanin Baku sekä Tunisia, Kuwait ja Beirut.
	Madrid oli 31. ja Pariisi 38. Muista suurkaupungista Lontoo ylsi sijalle 57, Berliini 79 ja New York 89.
	Ateenan Lonely Planet -matkaoppaan kirjoittanut Victoria Kyriakopoulous ei ole yllättynyt tuloksista, koska ateenalaisilla on hedonistinen elämäntapa.
	– Ateenalaiset pitävät juhlimisesta ja puhumisesta. Flirttailu on osa sosiaalista kanssakäymistä. Vanhukset flirttailevat, naimisissa olevat flirttailevat, nyt nuoret vain käyttävät teknologiaa tehdäkseen sitä, mitä ateenalaiset ovat aina tehneet, Kyriakopoulos sanoi uutistoimisto Reutersille.
	Badoo analysoi selvitystään varten yli 12 miljoonaa flirttauskontaktia kuukauden ajalta lähes 200 kaupungissa 180 maassa. Viestit haravoitiin sivuston 108 miljoonalta käyttäjältä.
	Selvityksessä Badoon ateenalainen käyttäjä harrasti flirttailua kuukauden aikana keskimäärin 25,7 kertaa. Tämä on yli kaksi kertaa kuin Rio de Janeirossa (12,4), Varsovassa (12,1) ja Prahassa (12,6).
	Pariisissa nettiflirttiä harrastettiin 20,7, Lontoossa 19,0 ja Berliinissä 17,7 kertaa. Newyorkilaiset kosiskelivat toisiaan 16,1 kertaa kuukaudessa.
	Verkkokävijäliikennettä mittaavan Alexa Internetin mukaan Badoo on maailman 150. suosituin nettisivusto.
	Suomen historia
	(www.suomalaisuudenliitto.fi) 
	Tällä pastalla käydään Suomen hirtoria läpi pähkinänkuoressa. Nyt aloitetaan esihistoriasta aina 1000-luvulle. Seuraavassa tiedotteessa jatketaan 1100–1200-luvuilla.
	 Ensimmäiset jääkautta edeltävät havainnot ihmisasutuksesta Karijoen Susiluolassa. 
	 Noin 8600 eKr. Mesoliittinen kivikausi alkaa Suomessa. Ei keramiikkaa. Lahden Ristola Suomen vanhin tunnettu asuinpaikka (8600 - 8200 eKr.). Suomeen tulee asutusta sekä lounaasta, etelästä että kaakosta. 
	Arkeologien, geneetikkojen ja eräiden kielitieteilijöiden teorian mukaan suomalaisten esi-isät asuttivat tuolloin Länsi-, Keski- ja Itä-Eurooppaa ja niistä pohjoiseen sijaitsevia alueita. 
	 Noin 5000 eKr. Varhaiskampakeramiikka. Ensimmäiset saviastiat. 
	 Noin 4000 eKr. Tyypillinen kampakeramiikka. Viimeistään tästä ajanjaksosta lähtien suomalaisten suomen kielen esiasteita puhuvat esivanhemmat ovat asuneet Suomessa. 
	 Noin 3400 eKr. Myöhäiskampakeramiikka. 
	 Noin 2800 eKr. Vasarakirveskulttuuri. Vanhimmat balttilaiset lainasanat kielessämme ovat tältä ajanjaksolta. Todennäköisesti uutta väestöä Baltiasta siirtyy maahamme entisen väestön sekaan. Nuorakeramiikka. Suomen kieli ja saamen kieli alkavat eriytyvät omiksi ryhmikseen. 
	 Noin 2000 eKr. Kiukaisten kulttuuri. Karjanhoitoa ja jakson lopulla maanviljelyä. 
	 Noin 1600 eKr. Pronssikausi. Länsi-Suomessa germaanista vaikutusta, idästä Volgalta saapuu tekstiilikeramiikkaa käyttävää väestöä, joka vaikuttaa sekä suomen- että saamenkieliseen väestöön. Jakson loppupuolella saamelaisväestö levittäytyy aina Keski-Skandinaviaan asti (800-luku eKr.). 
	 Noin 500 eKr. Esiroomalainen rautakausi. Herodotuksen kuvaus Pohjanperistä (400-luku eKr.) 
	 Noin Kristuksen syntymän aikoihin Vanhempi roomalainen rautakausi. Tacitus kertoo fenneistä (n.100 jKr.), Ptolemaios phinnoista (n.170 jKr.). Rautaesineet leviävät maamme rannikolle. Voimakas virolainen vaikutus esineistössä, maahamme saapuu todennäköisesti lisäväestöä Virosta. Myös germaanista vaikutusta on havaittavissa jonkun verran lounaisrannikolla. 
	 Noin 200 jKr. Nuorempi roomalainen rautakausi. Rautaesineet leviävät vähitellen sisämaahan (Hämeeseen). 
	 Noin 400 jKr. Kansainvaellusaika. Etelä-Pohjanmaa erottuu selvästi maamme rikkaimpana maakuntana. Jordanes mainitsee (551 jKr.) finnit ja skrerefennit (so. hiihtosuomalaiset eli lappalaiset). 
	 500-luvun loppu jKr. Merovinkiaika. Voimakas väestönkasvu ja kaikenlainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys. Oma suomalainen rautakauden esinekulttuuri muodostuu. Germaaninen eläinornamentiikka (Salinin tyyli II) ja lukuisat esinemuodot yhdistävät maamme germaaniseen Eurooppaan. 
	Esinelöytöjen perusteella monet kansanrunoutemme ja siten myös Kalevalan asekuvaukset kertovat juuri tästä ajasta. Euran-Köyliön seudulle ilmestyvät keskieurooppalaistyyliset rivihautakalmistot. Todennäköisesti Keski-Euroopasta muuttaa maahamme germaanista väestöä. 
	Vanhin säilynyt anglosaksinen tekstikatkelma Widsith (600-luvun jälkipuolisko) kertoo että "Caelic hallitsi suomalaisia". Caelic lienee Kaleva. Myös skridefinnit eli lappalaiset mainitaan samassa tekstissä. 
	 Noin 800 jKr. Viikinkiaika. Länsisuomalainen asutus ulottuu myös Karjalaan. Etelä-Pohjanmaan asutuslöydöt lakkaavat lähes tyystin. Ahvenanmaa on osana skandinaavista kulttuuripiiriä, kunnes autioituu (n. 975 jKr). Samaan aikaan tuhoutuu myös Ruotsin tärkein kaupunki Birka. 
	Alfred Suuren toimittamassa Orosiuksen maailmanhistoriassa Ottarin kuvaus kveeneistä (kainulaisista), jotka käyvät Norjassa hävitysretkillä (800-luvun loppu). Tjodolf Hviniläisen Ynglingatalissa (n.900 jKr.) vanhimmat viittaukset Fornjotr-tarustoon, joka kertoo Suomen ja Kainuun kuninkaista. 
	 1000-luvun puoliväli Lähetysaika (ristiretkiaika) alkaa. Maamme kristillistyy vähitellen. Alkuaan kreikasta tulleet lainasanat risti ja pappi todistavat kristinuskon tulleen Suomeen Itä-Roomasta. Kristinusko on vahvaa Kalannin seudulla ja 1100-luvun puoliväliin mennessä koko läntinen Suomi on pääosin siirtynyt kristilliseen hautauskäytäntöön. Pakanalliset hautaukset jatkuvat kuitenkin paikoittain mahdollisesti jopa 1200-luvulle asti, mm. Nousiaisissa. Läntinen Suomi on esineellisen kulttuurinsa suhteen yhtenäinen, Häme kristillistyy samaan aikaan kuin Varsinais-Suomikin. Karjalaan muodostuu oma itään päin suuntautunut kulttuurinsa, Pohjanmaa (Kainuu) ja nimistönsä perusteella myös Ahvenanmaa kuuluvat länsisuomalaiseen kulttuuripiiriin. 
	 1042 Venäjän suuriruhtinaan Jaroslavin poika Vladimir, Novgorodin ruhtinas, hyökkää yhdessä novgorodilaisten kanssa suomalaisia (jam [= hämäläisiä]) vastaan. Todennäköisesti hyökkäys kohdistuu Karjalaan, joka tämän jälkeen alkaa muodostua omaksi, Länsi-Suomesta erilliseksi kulttuurikokonaisuudeksi. 
	 1000-luvun puoliväli Ruotsin kuningas Emundin poika Anund hyökkää Suomeen, mutta suomalaisten myrkytettyä kaivot hänen sotajoukkonsa tuhotaan ja Anund saa surmansa. 
	 1000-luvun jälkipuolisko Ns. Nestorin kronikka mainitsee luetellessaan pohjoisen Euroopan kansoja Suomesta vain jäämit (jam), joihin he siis tässä vaiheessa vielä laskevat ilmeisesti mukaan myös varsinaissuomalaiset ja karjalaiset.
	Ruokapalsta
	Tiedätkö syöväsi tolkuttomasti lisäaineita?
	(Taloussanomat 1.3.2011)
	Titaanidioksidi, metyyliselluloosa, litolirubiini! Miksi ihmeessä näitä laitetaan ruokiin? Vähemmälläkin selvittäisiin, sanovat asiantuntijat.
	– Pakattu leikkeleliha, jonka lihapitoisuus on vain 70 prosenttia. Vettä joukossa 27 prosenttia ja suolaa 1,7 prosenttia eli aika paljon. Mutta vielä mahtuu mukaan E450, E451, E326, E250, E270 sekä glukoosia, aromeja, hiivauutetta ja sokeria, nestorikokki Jaakko Kolmonen kummastelee.
	Hän ei jaksa ymmärtää, miksi kaupan vaatiman pitkän hyllyiän takia jokapäiväiseen ruokaamme tupataan tolkuttomasti lisäaineita.
	– Isoäiti teki rieskansa ohrajauhosta, vedestä ja suolasta. Nyt kaupan hyllystä löytyvä rieska sisältää näiden raaka-aineiden lisäksi siirappia, kasvisrasvaa sekä seuraavat E:t: 200, 263, 304, 330, 412, 450, 471 ja 500.
	Kolmonen vakuuttaa, että kaiken kukkuraksi näistä kahdesta eri versiosta isoäidin rieska säilyy pidempään kuin teollisesti tehty kaupan rieska.
	– Kolme viikkoa, kuten ruisleipäkin, hän sanoo omasta kokemuksestaan.
	Kolmosen mielestä kannattaisi tehdä tuotteita, jotka eivät säily hyllyssä, vaan ne ostetaan ja syödään pois.
	Kamalin kauhistus tv-kokille ja kirjailijalle ovat energiajuomat.
	– Niissä oikein varoitellaan, että ei saa myydä raskaana oleville eikä lapsille. Muut saa myrkyttää, hän tuhahtaa.
	Kolmonen huomauttaa, että yksittäisiä lisäaineita on teollisissa tuotteissa sallitut määrät, mutta kukaan ei ole tutkinut niiden yhteisvaikutuksia tai niistä on vaiettu.
	– Glutamaatit (E620, E621, E622 jne.), nitriitti (E250) aspartaami (E951) ja kaikki väriaineet – erityisesti atsovärit, lääkäri Antti Heikkilä listaa pahimmat vihollisemme ruokapöydässä. 
	Hänen mukaansa natriumglutamaatti aiheuttaa erilaisia neurologisia oireita ja jopa aivovaurion. Erityisen haitallista natriumglutamaatti on Heikkilän mielestä lapsille ja vanhuksille. Glutamaatit ovat aromivahventeita, joilla korostetaan ruoan makua. Ruokakriitikoiden mielestä niitä tarvitaan, kun suurtuotanto ja teolliset prosessit ovat hävittäneet ruoan alkuperäisen maun.
	– Kliinisessä käytännössä olen havainnut, että aito merisuola on hyvä, Heikkilä sanoo.
	Hän on hyvin huolissaan myös lihatuotteisiin lisättävistä nitriiteistä, kuten natriumnitriitistä.
	– Sanotaan, että sitä laitetaan säilyvyyden takia, mutta sitä lisätään ulkonäön takia, jotta tuote olisi punainen eikä harmaa.
	Heikkilän mukaan nitriitti muuttuu syöpävaaralliseksi ruoansulatuksessa ja grillauksessa. Tosin grillatessa sen syöpävaarallisuuden voi estää c-vitamiinilla eli tiristämällä sitruunaa ruoan päälle.
	Lisäaineiden E-koodijärjestelmä on alun perin kehitetty Euroopan unionissa. “E” numeron edessä merkitsee, että Euroopan unioni on arvioinut lisäaineen turvalliseksi elintarvikekäyttöön.
	Suomen Ruokakulttuuriteko-palkinnon saanut Eat & Joy -kauppias Eeropekka Rislakki ihmettelee, miksi jopa täyssäilykkeisiin laitetaan lisäaineita – hyvä ettei sentään pakasteisiin.
	– Se tai pikemminkin ne (lisäaineet) tulevat mausteseoksen mukana, kuuluu usein tuottajan selitys, mutta jo yhden keskustelukierroksen jälkeen niistä päästään eroon, Rislakki sanoo.
	Tässä on seuraava suomalainen superfood!
	(MTV.fi 9.11.2010)
	Ohra on seuraava suomalainen superfood
	Superfoodit ovat yksi maailman kuumimpia ruokatrendejä ja listalle ovat päässeet muun muassa mustikka, ruis ja raaka kaakao, mutta mikä onkaan seuraava terveysvillitys?
	Vaikka goji-marjoja ja raaka kaakaota ei löydy kovin monen suomalaisen ruokakaapista, ovat esimerkiksi puolukat, mustikat ja rasvainen lohi olleet jo pitkään tavallista ravintoamme.
	Erityisen ravintorikkaiden ruoka-aineiden lista on saamassa jälleen uuden suomalaisille tutun jäsenen: seuraavaksi intoudumme ohrasta.
	Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ohran sisältämä beetaglukaani muun muassa parantaa vastuskykyä, ruuansulatusta ja vaikuttaa positiivisesti sydän- ja verisuonitauteihin.
	Ohra on reipasta lähiruokaa
	Ohra on korvaamassa kovaa vauhtia myös riisin ja kuskusin suomalaisissa keittiöissä, sillä se on sekä ekologista, terveellistä että maukasta lähiruokaa.
	Valmista maukkaasta viljasta vaikkapa risoton tapaista ohrattoa tai herkullisia uuniruokia.
	Yrttiohra
	6 dl ohraa
	1 sipuli
	nippu persiljaa tai lehtipersiljaa
	tuoretta timjamia
	1 sitruuna
	nokare voita
	suolaa ja valkopippuria
	1. Liota ohraa yön yli kylmässä vedessä. Huuhtele se ja keitä kypsäksi runsaassa suolatussa vedessä.
	2. Valuta ja huuhtele, jotta ohra pysyy irtonaisena.
	3. Kuori ja hienonna sipuli.
	4. Hienonna yrtit ja raasta mukaan sitruunankuori ja purista mukaan mehu.
	5. Paista sipulia ja ohraa voissa. Lisää lopuksi yrtit ja sitruunamehu.
	6. Mausta ohra suolalla ja pippurilla.
	Yrttiohra soveltuu hyvin myös lisukkeeksi.
	Syksyinen sieni-ohrakeitto
	3/4 dl esikypsytettyjä, rikottuja ohrasuurimoita
	11 dl vettä
	1 kasvisliemikuutio
	1 iso sipuli
	2 porkkanaa
	1 rs (200 g) herkkusieniä tai esikäsiteltyjä metsäsieniä
	1 rkl öljyä
	2 tl kirveliä
	ripaus mustapippuria
	1 dl kasvirasvaa
	(1/2 tl suolaa)
	persiljaa
	1. Keitä ohrasuurimot lähes kypsiksi (eli noin 15 minuuttia) kasvisliemikuutiolla maustetussa vedessä.
	2. Kuori ja hienonna sipuli. Kuori myös porkkanat ja leikkaa ne ohuiksi viipaleiksi. Puhdista ja viipaloi sienet.
	3. Kuullota hienonnettu sipuli öljyssä. Lisää joukkoon porkkana- ja herkkusieniviipaleet. Jatka kuullottamista muutama minuutti. Lisää sieni-kasvisseos keittoon ja keitä vielä noin 10 minuuttia. Mausta kirvelillä ja mustapippurilla.
	4. Lisää lopuksi kasvirasva ja kuumenna, mutta älä keitä. Tarkista suola. Koristele persiljalla. Tarjoa sipuli-juustoleivän kanssa.
	Muita ohjeita:
	Kesäkurpitsaa provencelaiseen tapaan 
	500 g pientä kesäkurpitsaa
	suolaa
	2-3 rkl oliiviöljyä
	1 keltasipuli silputtuna
	1-3 valkosipulin kynttä
	3 keskikokoista tomaattia kuorittuna ja lohkottuna (tomaattimurskaa tai jauhettuna pakastettua tomaattia)
	1 rkl persiljasilppua
	1 tl timjamia 
	1 tl oreganoa
	¼ tl rosmariinia
	2 rkl kuivaa valkoviinia tai vettä
	suolaa ja vasta jauhettua pippuria 
	Kesäkurpitsat pestään, kanta poistetaan ja leikataan puolen sentin paksuisiksi viipaleiksi. Ripsottele kurpitsanviipaleille suolaa ja anna niiden olla jääkaapissa puoli tuntia. Huuhdo suola kylmällä vedellä ja kuivaa viipaleet paperilla. 
	Puolet öljystä kuumennetaa paistinpannulla ja kurpitsaviipaleet ruskistetaan kevyesti ja siirretään syrjään. Öljy kaadetaan pois ja uutta öljyä otetaan tilalle. Sipuli kuullotetaan pehmeäksi, valkosipuli lisätään. Hämmennetään minuutin verran, tomaatit, yrtit, viini ja kesäkurpitsa lisätään. Keitetään vielä 10 minuuttia ja maustetaan pippurilla ja suolalla. Kesäkuroitsan tulee olla "purtavaa". Tähän ruokaan voidaan kypsentää muitakin vihanneksi kesäkurpitsan lisäksi. Mukaan käyvät vihreä ja punainen paprika, kurkku, porkkana, myös sipulin määrää voi lisätä.
	Tämä on mainio pakasteruoka ja sopii hyvin "kastikkeeksi" perunalle, lihapullille, pihveille ja kalalle.
	Spagettikastike 
	tofukuutioita
	varsiselleriä
	2 porkkanaa
	puoli omenaa
	2 kuorittua ja murskattua tomaattia
	suolakurkkua
	tuoretta basilikaa
	tuoretta mäkimeiramia
	jalapeno-paprikaa
	oreganoa
	chilipippuria
	timjamia 
	Viipaloi varsiselleri ja raasta porkkanat ja omena. Kuutioi suolakurkku. Ruskista tofukuutioita erikseen hetki. Lisää vihannekset pannulle ja freesaa. Lisää tomaattimurska ja mausteet ja anna hautua pehmeäksi.
	Mausteikas vihannespata 
	gluteiinia tai tofukuutioita
	porkkanaa
	vihreitä papuja
	kukkakaalia
	kesäkurpitsaa
	tomaattia
	soijakastiketta
	hunajaa
	öljyä
	rosmariinia
	timjamia
	basilikaa
	kuminaa
	currya
	tuoretta tai kuivattua inkivääriä
	chilipippuria 
	Raasta porkkana ja paloittele muut vihannekset. Laita kasarin pohjalle tilkka öljyä ja kuumenna yrttimausteita öljyssä. Lisää tofukuutiot tai gluteiini ja paista niitä hetki. Lisää raasteet ja vihanneskuutiot ja freesaa. Lisää teelusikallinen soijakastiketta ja veitsenkärjellinen hunajaa. Lisää vähän vettä. Laita pata 125-asteiseen uuniin muhimaan noin 20 minuutiksi.
	Punajuuripihvit 
	punajuuria
	maissijauhoa tai muita jauhoja
	yrttisuolaa
	kasviöljyä
	maitoa
	rakuunaa
	basilikaa
	ranskankermaa 
	Keitä punajuuret ja kuori ne. Leikkaa ne noin yhden sentin paksuisiksi viipaleiksi. Sekoita jauhot ja yrttisuola tasaiseksi seokseksi. Kierittele punajuurisiivut jauhoseoksessa. Paista jauhotetut siivut paistinpannulla öljyn ja voin sekoituksessa. Kaada päälle maitoa ja anna hautua hetki. Mausta pihvit yrteillä ja ranskankermalla. Samalla tavoin voit tehdä pihvit kesäkurpitsasta. Sitä ei kuitenkaan pidä keittää. 
	Lämmin vadelmajuusto 
	1 l vadelmia
	3 munaa
	2 rkl sokeria
	1 tlk raejuustoa
	2 rkl perunajauhoja
	2 dl kevytkermaa
	1 dl maitoa
	pinnalle tomusokeria 
	Voitele uunivuoka. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Sekoita perunajauhot raejuustoon ja lisää muna-sokerivaahtoon. Sekoita kerma, maito ja vadelmat joukkoon. Kaada seos vuokaan ja kypsennä 175 asteessa noin puoli tuntia. Sirota jäähtyneen vadelmajuuston pintaan sihdin läpi tomusokeria. Tarjoa heti.
	Kaalilaatikko (4-6:lle)
	2 kg kaalia
	5 dl vettä
	1 lihaliemikuutio
	suolaa, maustepippuria ja meiramia
	3 dl kokonaisia ohrasuurimoita
	6 dl vettä
	5 dl täysmaitoa (voi korvata vedellä, mikäli maito ei sovi ruokavalioon)
	1 lihaliemikuutio
	1 tl suolaa
	400 g jauhelihaa
	50 g voita
	loraus siirappia tai muutama ruokalusikallinen sokeria
	korppujauhoja
	voinokareita
	1. Paloittele kaali ja pane palaset isoon kattilaan. Lisää vesi, lihaliemikuutio ja mausteita. Keitä kannen alla 50 mi-nuuttia.
	2. Mittaa toiseen kattilaan ohrasuurimot, vesi, maito, lihaliemikuutio ja suola. Keitä hiljalleen kannen alla puoli tuntia.
	3. Lisää jauheliha kaalikattilaan ja painele se levyksi kaalin päälle. Jatka kypsentämistä kannen alla 10 minuuttia.
	4. Ripottele mausteita jauhelihan päälle, painele liha kauhalla muruiksi ja sekoita.
	5. Kaada ohra kaalikattilaan.
	6. Lisää 50 g voita ja siirappia tai sokeria. Sekoita. Tarkista maku ja lisää mausteita tarvittaessa.
	7. Kaada voideltuun uunivuokaan. Ripottele pinnalle korppujauhoja ja pane muutama voinokare.
	8. Paista 200 asteessa 15 minuuttia. Vähennä lämpöä 150 asteeseen ja jatka hauduttamista tunnin verran. Kaalilaa-tikko maistuu puolukkasurvoksen tai -hillon kanssa.
	Kesäkurpitsa – jauhelihamussaka
	500 g kesäkurpitsaa 
	voita tai öljyä 
	400 g jauhelihaa 
	1 sipuli 
	4 tomaattia 
	2-4 valkosipulin kynttä 
	1-2 rkl tomaattisosetta 
	½-1 dl punaviiniä 
	suolaa 
	mustapippuria 
	oreganoa 
	Kuorrutus: 
	3 dl maitoa 
	nokare voita 
	2 rkl vehnäjauhoja 
	suolaa
	mustapippuria 
	1 ½ dl juustoraastetta (emmentalia) 
	1. Viipaloi kesäkurpitsat ja paista niitä isossa pannussa tai paistokasarissa voissa tai öljyssä, kunnes ne alkavat hiu-kan pehmetä. Siirrä ke¬sä¬kurpitsat kulhoon ja mausta kevyesti suo¬lalla ja mustapippurilla. 
	2. Ruskista pannussa jauheliha ja sipuli. Lisää kuutioidut tomaatit, valkosipuli, tomaattisose ja tilkka viiniä. Hauduta hetki, jotta tomaatit hiukan soseutuvat. Mausta maun mukaan. 
	3. Valmista kastike. Sekoita pienessä pinnoitetussa kattilassa kylmä maito, nokare voita sekä vehnäjauhot. Kuumenna kiehuvaksi koko ajan sekoittaen ja anna porista miedolla lämmöllä viitisen minuuttia. Sekoita joukkoon desilitra juus-toraastetta sekä mausteita maun mukaan. 
	4. Levitä kesäkurpitsaviipaleet ja jauhelihaseos kerroksittain uunivuokaan ja kaada päälle kastike. Sirottele pinnalle loppu juustoraaste. 
	5. Kypsennä 200-asteisessa uunissa 30–40 minuuttia eli kunnes pinta saa kauniin värin. Anna hetki vetäytyä, jotta maut tasaantuvat
	Ulkosuomalaishoroskooppi
	Laatinut Sipsu Suomalainen, Italia
	Hei kaikki ulkosuomalaiset! Tässä teille tämän vuoden 2011 kevään horoskooppi.
	OINAS
	Maaliskuun puolella syntyneillä oinailla on onnekas alkukevät.  Kokeile mm. onnenpelejä. 
	Huhtikuussa tulisi olla varovainen liikenteessä sekä kommunikoinnissa: varsinkin mitä tulee internetiin, ja puhelimeen.
	Saattaa olla, että tulee sanottua vähän mitä tahansa, ja siitä seuraa satikutia.... pahimmillaan vasta elokuussa, kun itse olet jo unohtanut koko jutun. 
	Huhtikuun puolella syntyneiden ei tule ottaa romanssia vakavasti eikä myöskään luvata liikoja. (voi tulla satikutia).
	Liiallinen itsensä esille tuominen saattaa ärsyttää muita. 
	HÄRKÄ
	Kaikki, mikä liittyy markkinointiin, itsensä esille tuomiseen, esiintymiseen ja kommunikointiin, saa tänä keväänä vihreän valon. 
	Esiintyvillä taiteilijoilla on uransa etenemis- mahdollisuuksia. (muusikoilla, näyttelijöillä ja tv-esiintyjillä).
	Jotkut toukokuun härät haaveilevat silmät auki aina maaliskuun loppuun, ja vasta huhtikuussa alkaa hahmottua kuva todellisuudesta. 
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