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Johtokunnan tervehdys
Jouluun on enää reilu viikko, mikä
merkitsee myös sitä, että lähestytään
huimaa vauhtia vuotta 2012. Tämä on
taas sitä aikaa vuodesta, jolloin tulee
ajatelleeksi kulunutta vuotta ja kaikkea
sitä, mitä se toi tullessaan.
Vuonna 2011 otin vastaan aivan uuden haasteen – tulin nimittäin valituksi seuran johtokuntaan, joten olen ollut myös aktiivisemmin seuran toiminnassa mukana. Samalla minusta tuli
johtokunnan nuorin jäsen. Edustan eri
sukupolvea muihin seuran jäseniin
verrattuna, ja olen toistaiseksi ainut
toisen polven ulkosuomalainen, joka
on ollut johtokunnan tehtävässä mukana. Toivon, että siinä, missä minulta
puuttuu kokemusta siitä, miten asiota
hoidetaan, voisin tuoda esille erilaisia
näkökulmia ja ideoita seuran toiminnan suhteen.
Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Presidentin valintatavasta
Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18
vuotta.
Suomen Perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen
kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi
enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.
Presidentti valitaan tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee
hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua
sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen
ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan
presidentiksi.
Lisätietoja presidentinvaalista saat osoitteesta vaalit.fi ja
www.facebook.com/vaalit.fi
Ennakkoäänestyspaikat ulkomailla:www.vaalit.fi
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Mutta minkähänlaisia haasteita ensi
vuosi tuo tullessaan? Edessä on elämänmuutoksien aika. Arkkitehdin
opinnot ovat vaativia, ja sen ymmärtää
konkreettisemmin opintojen edetessä
kohti loppusuoraa ja gradun tekemistä. Yliopistosta valmistuminen tarkoittaa sitä, että edessä on päätösten aika.
Milloinkaan ennen “mitä minusta isona tulee” kysymys ei kuulostanut ajankohtaisemmalta!
Ennen kuitenkin kaikkea tätä , uuden
vuoden haasteita ja niiden pohtimista,
on aika nauttia joulusta. Muutamaksi
päiväksi kenelläkään ei ole kiirettä
minnekään. Koko perhe on koolla kotona. Voi kuin odotan aattoiltaa! Voin
nähdä sen sielujeni silmin. Lahjat on
jaettu, joulupoydän herkut syöty. Sisarusten kanssa pelaamme uutta lautapeliä, jonka joku meistä on saanut lahjaksi. Illan päätteeksi voi käpertyä kissa
sylissä sohvannurkkaan ja uppoutua
uuteen kirjaan, jouluteetä juoden ja
suklaata mutustellen. Tämmöisistä
hetkistä on minun joulut tehty. Vaikka
kuinka elämä muuttuu ja tuo uusia
haasteita mukanaan - jotkut asiat pysyvät samoina vuodesta vuoteen- ja se
on hyvä niin.
Mukavia jouluhetkiä teillekin!
Eleanna Breza
Sihteeri
Seuran ja jäsenten toimintaa
Kuukausitapaamiset
Marraskuun kuukausitapaaminen pidettiin sunnuntaina 6.11. ja se vietettiin Thessalonikin rantakadulla sijaitsevassa MANGIO mesedopoliossa.
Ilta vierähti nopeasti hyvässä seurassa
ja hyvän ruoan parissa.
Illan emäntänä toimi Satu Vuorinen.
Seuran pikkujoulut
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran pikkujoulut järjestettiin lauantaina 26.11
”Cafe Bazaar”:ssa Thessalonikissa.
Nelisenkymmentä henkeä oli saapunut
viettämään tätä vuosittaista juhlaa,
nauttiakseen jouluisesta buffeesta ja
hyvästä seurasta.

Tämän vuonna oli paikalla myös tiski- Juhlien kohokohta oli tietysti Korvatunturin Joulupukin vierailu. Lapsia ei
jukka ja tanssittiinkin!
näyttänyt paljoakaan jännittävän, vaan
Thessalonikin Suomi-koulun joulujuh- he osallistuivat oikein reippaasti
keskusteluun Joulupukin kanssa. Kiitos
lat ja 15 vuotta ja risat -vuosijuhlat
Joulupukille vierailusta koulussamme!
vanhempainyhdistyksen
Lauantaina 10.12. aamupäivällä ko- Koulumme
koonnuimme Suomi-koulumme juhlien aloitteesta ja yhdessä Pohjois-Kreikan
viettoon. Päivä oli tosi aurinkoinen ja Suomi-seuran kanssa, olimme hakeopettajallemme,
Outille,
lämmin, ei todellakaan siis jouluinen, neet
mutta ilmeisesti kaikki olimme virittäy- Helsingin Suomi-Seurasta hopeista
kiitokseksi
Outille
tyneet jouluun sillä seurauksella, että ansiomerkkiä
tunnelma salissa oli lopulta oikein kor- kaikesta siitä työstä, mitä hän on
kealla. Eikä loppujen lopuksi edes juh- koulumme ja koko Suomi-yhteisön
lasaliin järjestetty kreikkalaisen koulun eteen tehnyt. Kunniakonsulimme
Marko luovutti ansiomerkin ja kunniakirjanäyttelykään menoa haitannut!
Perinteisten joulujuhlien lisäksi juhlim- kirjan liikuttuneelle Outille. Onneksi
me koulun yli 15 vuotista taivalta. Pal- olimme saaneet yllätyksen pysymään
jon on näihin 15 vuoteen mahtunut! salassa Outilta viimeiseen hetkeen
Välillä on ollut huolta, riittääkö oppi- asti! Kiitämme Helsingin Suomi-seuraa
laat ja joinakin vuosina taas, onko ansiomerkin myöntämisestä ja toivomeillä opettajia. Kaikki on kuitenkin tamme Outille voimia ja innostusta
aina järjestynyt, ja toki nämä vuodet jatkaa hyvää työtä koulumme eteen ja
ovat olleet, enemmän kuin huolia, toivotamme hänelle menestystä kaitäynnä ihania, rakkaita muistoja kessa, mitä hän tekee.
tapahtumista, yhteisestä yrittämisestä Toivotan vielä koulumme puolesta kaija koulun toiminnassa mukana olleista kille Venttiilin lukijoille oikein hyvää
joulua ja onnea tulevalle vuodelle!
ihmistä.
Juhlien alussa Arianna ja Nikos toivottivat juhlavieraat tervetulleiksi. Paikalle Jaana Karhunen
oli tullut koululaisten ja heidän van- Thessalonikin Suomi-koulu
hempiensa lisäksi koulun entisiä oppi- Vanhempainyhdistyksen puheenjohtalaita, seuramme jäseniä ja pistäytyipä ja
juhlissa kreikkalaisen koulumme rehtorikin. Yhteislaulujen lisäksi juhlien oh- Kahden kotimaan välissä - dokumentti
jelmassa oli oppilaiden esittämiä joulurunoja ja vallan hauska joulukuvaelma. Suomen Suurlähetystö yhteistyössä
Uudet oppilaamme Max, Ayda ja Teo- Thessalonikin Elokuvamuseon, Koýinta
man osallistuivat ohjelmaan kuin van- Productionin ja Pohjois-Kreikan Suomihat tekijät. Alexia ja Senni esittivät seuran kanssa järjestivät dokumentomat runonsa oikein herkästi, ja muka- tielokuvan, "Kahden kotimaan välissä",
na lavalle tuli myös pikku-Sakis, uuden esityksen
Thessalonikin
äiti-lapsi – ryhmämme jäsen. Jaakko ja Elokuvamuseon tiloissa sunnuntaina
Anni ja muut isommat lapset, kuten 11. joulukuuta.
myös vanhemmat, joilla oli pieni rooli
juhlaohjelmassa, selviytyivät myös Oli niin kaunista kaikkialla
osuuksistaan mallikkaasti.
Allekirjoittanut piti juhlissa pienen pu- Useasti lapsuudessa me lapset pääsimheen vuosipäivämme kunniaksi. Ääne- me isän ja äidin kanssa joulukirkkoon.
ni tärisi, liikutuksesta se kai johtui, ja Kirkkomatka taittui hevosella rekikyytärkein asia, minkä halusin sanoa, oli dissä. Koko perhe ei tietenkään mahtukorostaa lapsille, että kaiken muun nut rekeen. Siksi piti vuorotella. Siksi
lisäksi, mitä he koulussa oppivat, niin minäkään en päässyt joka joulu kirktoivon, että koulumme toiminta antaa koon. Isä ja äiti nousivat jo varhain naheille mallia elämään niin,
että vettatöihin, jotta ehtisivät ajoissa kirkpienelläkin porukalla voi saada ihmeitä koon. Jumalanpalvelus alkoi kuudelta
aikaan, jos on yhteinen hyvä päämäärä aamulla. Matkalla ei silloin näkynyt auja tekee työtä sen eteen.
toja ollenkaan. Jo kotikylältä alkoi pit-
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kä hevosjono. Hevoset juosta hölkyttäen tottelivat ajomiestä. Voi sitä kulkusten kilinää. Meillä on lämmin reessä
vilttien ja fällyjen alla. Äiti oli huolella,
lämpimästi meidät rekeen pukenut.
Kaulahuivi oli kierretty päähän niin, että vain silmät näkyivät. Kenkien päällekin äiti oli laittanut isot villasukat. Äidillä oli yllänsä päällimmäisenä tumma
ristikuvioinen, iso huivi. Minua vähän
pelotti kyydissä, koska reen takana läähätti kylän hevonen. Mutkainen kirkkotiematka tuntui kestävän liian kauan. Jalat puuttuivat pitkästä istumisesta reessä. Isällä oli kuskinpenkillä kylmin paikka. Hänellä oli karvalakki syvällä päässään ja puoliturkistakki yllään kaulukset ylös nostettuina, karvakintaat käsissään ja äidin tekemät sarkahousut jalassaan.
Kirkon kiviaidassa oli hevosia varten
omat paikat. Oli komeaa katsella pitkää hevosrekijonoa. Isä antoi heinätukon hevosen eteen reestä. Hevosen
selkään isä heitti sen oman viltin. Pitkässä ihmisjonossa me kävelimme kirkkotietä valaistua joulukirkkoa kohti.
Urut soivat. Penkit alkoivat täyttyä nopeasti. Vanhempamme, aikansa tähyiltyään kirkossa, päätyivät viimein suuren kaminan vieressä olevaan penkkiin. Se oli silloin enää ainoa tyhjä
penkki. Siihen me kaikki mahduimme
istumaan. Mutta siinä oli liian kuumat
oltavat. Äiti ja isä aukaisivat takkejaan,

ja meiltä lapsilta vähennettiin vaatteita. Muistan, kuinka vanha tuuheakulmainen kirkkovehtari lisäsi suuria halkoja kaminaan. Hän aukaisi pitkällä hii-

lihangolla pesäluukun. Tunsin paistuvani. En muista papin pitkästä saarnasta oikein mitään. Silmilläni tutkin kirjon
seiniä ja korkeata tähtikattoa. Oli niin
kaunista kaikkialla. Alttaria katsellessani tunsin pyhää kunnioitusta Jumalaa
kohtaan. Kirkkokansan noustessa seisaalleen Enkeli Taivaan virren viimeisen säkeistön soidessa muistan, kuinka
pikkusiskonikin alkoi laulaa kauniilla
lapsen kirkkaalla äänellä ja hyvällä ulkomuistilla. Vanhempamme siinä kyyneliin asti liikuttuivat.
Kotimatkalla oli hurjaa menoa. Isännät
hoputtivat hevosiaan kilpaa. Koko matka oli taas pitkää hevosrekijonoa. Matkan taittuessa ja ilmankin lauhtuessa,
me kyydissä olijat innostuimme laulamaan Kulkuset, kulkuset, ne riemuin
helkkäilee... Kotiin päästyämme olimme väsyneitä, mutta myöskin kokemastamme onnellisia ja entistäkin rikkaampia joulun vietosta.

kopankkitunnuksilla voit tarkistaa
tietosi.
Presidentinvaalissa on äänioikeutettu
asuinpaikasta riippumatta jokainen
Suomen kansalainen, joka viimeistään
ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
Suomen Perustuslain 54 §:n mukaan
tasavallan presidentin valitsee Suomen
kansa välittömällä (suoralla) vaalilla
syntyperäisistä Suomen kansalaisista
kuuden
vuoden
pituiseksi
toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan
valita presidentiksi enintään kahdeksi
peräkkäiseksi toimikaudeksi.
Presidentti valitaan tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai.
Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä
(ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä,
tulee hän valituksi presidentiksi. Jos
näin ei käy, toimitetaan kahden viikon
kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahHyvää Joulua ja Onnellista Uutta den ensimmäisessä vaalissa eniten ääVuotta.
niä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut
Asta Koskela-Dimitriadou
ehdokas valitaan presidentiksi.
Lisätietoja presidentinvaaliista saat
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministe- osoitteesta
www.vaalit.fi
ja
riö tiedottavat
www.facebook.com/vaalit.fi
Presidentinvaali 2012 - ennakkoäänes- Suomalaistapahtumia Kreikassa
tys ulkomailla
(www.finland.gr, 19.12.2011)
Tarja Turunen Kreikassa
Voit äänestää ulkomailla ensimmäisessä vaalissa 11.-14. tammikuuta ja mahdollisessa toisessa vaalissa 25.-28.
tammikuuta 2012.
Jotta saat äänioikeusilmoituksen, tarkista, että osoitetietosi ovat ajan tasalla.
Väestörekisterikeskus lähettää noin
kolme viikkoa ennen vaalia henkilökohtaiset ilmoitukset äänioikeudesta
niille äänioikeutetuille, joiden osoite
on tiedossa.
Vaikka äänestäminen on mahdollista
myös ilman ilmoitusta, kehotamme
kaikkia Suomen kansalaisia huolehtimaan siitä, että osoitetiedot ovat väestörekisterikeskuksen tiedossa. Ulkomailla asuva suomalainen voi tehdä
muuttoilmoituksen verkossa.
Mikäli et ole varma, mitä tietoja
sinusta järjestelmään on talletettu,
niin muun muassa suomalaisilla verk-
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Tarja Turunen konsertoi Thessalonikissa 28.1.2012, Principal Club Theater:ssa ja Ateenassa 29.1.2012, Fuzz
Club:lla.
Suomi-Seura ry ja USP tiedottavat
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)
Ulkosuomalaiparlamentin istunto 2012
Istunnon ajankohta on muuttunut. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö
on yhdessä sihteeristön kanssa tarkentanut seuraavan istunnon päivämääriä.
Seuraava istunto pidetään Helsingin
yli-opistolla perjantaina ja lauantaina,
26.-27.10.2012.
Istunnon ajankohta määräytyy ensisijaisesti sen mukaan miten yliopistolla
on opetusta. Viikolla 43 opetuksessa
on tauko, joten tilojen saanti on turvattu. Puhemies Ville Itälän työ Euroo3

pan Parlamentissa, joka sillä viikolla
kokoontuu Strasbourgissa, Ranskassa,
vaikuttaa myös istunnon ajankohtaan.
Istunnon korjatut määräajat ovat siten
seuraavat:
14.9.2012: Osallistujien nimet tulee viimeistään ilmoittaa sihteeristölle (kuusi
viikkoa ennen istuntoa)
26.7.2012: Yhteisöjen viimeinen ilmoittautumispäivä ja aloitteiden viimeinen
jättöpäivä
Tämä määräaikahan on keskellä kesää.
Monet yhteisöt ovat jo lopettaneet
toimintansa toukokuussa ja jäsenet
ovat lomalla. Sihteeristö haluaakin painottaa, että tämä on viimeinen mahdollinen ilmoittautumis- ja jättöpäivä.
Aloitteet ja ilmoittautumiset voi jättää
hyvissä ajoin ja sen vuoksi kutsujen lähetys on aikaistettu helmikuuhun
2012, jotta kevään aikana voidaan järjestöissä pohtia aloitteita ja osallistumista ilman kiireitä. Työjärjestyksen
mukaan kutsut on lähetettävä viimeistään kuusi kuukautta ennen istuntoa,
eli tässä tapauksessa 26.4. Nyt kutsut
lähetetään siis jo pari kuukautta aikaisemmin.
Aloitteet seuraavaan istuntoon
Aloitteitahan voi jättää koko parlamenttikauden aikana, vaikka jo nyt.
Sihteeristö auttaa mielellään aloitteiden laatimisessa. Enemmän ohjeita
löydät tästä
Vuoden 2011 uusia sanoja
Koonnut Jaana Karhunen
Olen kerännyt uusia sanoja, joihin olen
törmännyt kuluneena vuonna. Näihin
tutustumalla pääsee perille myös joistakin vuoden 2011 muoti-ilmiöistä!
ABC-ilmiö nimetty S-ryhmän huoltoasema-, ravintola- ja kauppapalveluita
tarjoava ABC-ketjun mukaan, joka on
käytännössä syrjäyttänyt vanhat huoltoasemat.
Arabikevät tai arabien kevät on mielenosoitusten ja kansannousujen aalto,
joka alkoi Tunisian vallankumouksesta
vuodenvaihteessa 2010–2011.
Doula (kreik. naisorja, palvelijatar)
koulutettu synnytystukihenkilö, vapaaehtoinen avustaja. Yleensä doulat tukevat äitejä, jotka ovat yksin tai joiden
mies ei jostain syystä pysty olemaan
synnytyksessä mukana.

Eeppinen sanan merkitys on laajempi
kuin voisi ajatella, todella hauska, ja se
tarkoittaa myös samaa kuin mahtava,
erinomainen.
Ekososiaalisuus on kokonaisvaltaista
ihmisen elinympäristöön vaikuttamista.
Hipsteri nuori aikuinen, joka on kiinnostunut valtavirrasta poikkeavasta
muodista ja kulttuurista.
Ilmaveivi on maalin tekotapa jääkiekossa. Mikael Granlund teki MM-kisoissa näyttävän ilmaveivin. Sanaa on
sittemmin käytetty esimerkiksi poliittisessa puheessa muilta piilossa tekemisen merkityksessä.
Jytky Yllättävä, odottamaton ja suuri
tapahtuma tai uutinen. "Nyt tuli iso
jytky" sanoi Timo Soini perussuomalaisten otettua murskavoiton eduskuntavaaleissa 2011.
Karppaus vähähiilihydraattisen ruokavalion noudattaminen
Karppi yllämainitutn ruokavalion noudattaja
Karppileipä leipä jossa on alhainen hiilihydraattipitoisuus
Korvavalokuuloke tai kirkasvalokuuloke kaamosmasennuksen hoitoon, kirkasvalokuulokkeet lisäävät valon määrää tuomalla korvan kautta valon lähelle hoidettavaa kudosta, eli aivoja.
Kotoilu eli homing on maailmanlaajuinen trendi, joka sisältää kodista nauttimista ruoanlaiton, sisustuksen, käsitöiden ja elämänhallinnan eri muodoissa.
Koutsi (engl coach) valmentaja
Kreikan-tauti Euroopan unionia ravisuttanut Kreikan talouskriisi.
Lutkamarssi on mielenosoituksen
muoto , joka alkoi keväällä 2011 Kanadan Torontossa ja on myöhemmin levinnyt muihin maihin. Lutkamarssille
osallistutaan henkilökohtaisen koskemattomuuden puolesta ja raiskauksen
uhrien syyllistämistä vastaan.
Meemi netti-ilmiö
Movember –viikset Kunkin vuoden
Marraskuussa Movember pyytää miehiä ympäri maailman kasvattamaan
viikset tarkoituksenaan kerätä tarvittavia varoja ja jakaa tietoa miesten terveysongelmista, erityisesti eturauhassyövästä.
Munamies on näyttelijä Riku Niemisen
luoma ja esittämä sketsihahmo, joka
tuli tunnetuksi MTV3:lla esitetyn
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Putous-ohjelman toisella tuotantokaudella kevättalvella 2011
-neutraali
• Sukupuolineutraali ei seksististä,
esim. sukupuolineuraali kielenkäyttö
• Lajineutraali joka ei ole riippuvainen
lajista
• Lukumääräneutraali esim lukumääräneutraali suhde, ks polyamoria alla
• Ikäneutraali esim ikäneutraali koulutus, ei ikärajoja koulutukseen
Persu
Perussuomalaiset-puolueen
kannattaja
Pikarakas pikaisesti heti eron jälkeen
löydetty uusi kumppani
Pilvipalvelin pilvipalvelut ovat yksinkertaistettuna netin kautta jaettavia
ohjelmapalveluita (esim Google Aps)
Polyamoria on ajattelu- ja elämäntapa,
jossa henkilöllä voi olla yhtäaikaisesti
useampia seksuaalisia tai romanttisia
piirteitä sisältävä ihmissuhde.
Raamisopimus on palkansaaja- ja työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimus,
jossa on päätetty muun muassa palkankorotusten rajoista
Rahoituksenvakautusmekanismi Euroopan rahoituksenvakausmekanismi
(ERVM; engl. European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM) on Euroopan komission alainen hätärahoitusohjelma, joka kerää markkinoilta rahaa
käyttäen Euroopan unionin budjettia
vakuutena.
Risupaketti on Suomen poliittisessa sanomalehtityössä käytetty halveksiva
nimitys energiapoliittiselle ratkaisulle
Suomessa, jossa osaksi suurempaa
energiaohjelmaa kytketään tavoite lisätä energiapuun käyttöä.
Superruoka (engl. superfood) terveyttä
edistävä ruoka, esim. mustikat ja ruisleipä
Taivas varjele Antero Mertarannan jääkiekon MM-kisojen selostuksesta elämään jäänyt lausahdus.
Tuorekosmetiikka kosmetiikkatuotteita, joihin käyttäjä itse sekoittaa tehoaineet ennen ensimmäistä käyttökertaa.
TYKY-toiminta Tyky (sanasta työkyky)
tai tykytoiminta on toimintaa, jolla
työnantaja, työntekijät sekä työpaikan
yhteistyöorganisaatiot
yhteistyössä
pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työpaikalla mukana olevan työja toimintakykyä työuran kaikissa vaiheissa.
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Uusyhteisöllisyys sitoutumista virtuaaliyhteisöihin
Valelääkäri henkilö joka on toiminut
lääkärin virassa ilman asianmukaista
tutkintoa.
Verkkonäkyvyys (esim. yrityksen tai
poliitikon) näkyminen verkossa ja sen
sosiaalisessa eli yhteisöllisessä mediassa; käytössä myös samaa tarkoittava
kuvailmaus digitaalinen jalanjälki
Vihapuhe varsinkin vähemmistöihin tai
julkisuuden henkilöihin kohdistuva uhkailu ja mustamaalaus erityisesti verkossa, jossa on myös mm. maahanmuuttovastaisuutta lietsovia vihasivustoja.
Väliaikaisravintola, pop up-ravintola
tarkoittaa väliaikaisravintolaa siinä
mielessä kuin niitä on syntynyt 2000luvulla. Niihin liittyy usein olennaisena
osana taide. Ravintolapäivänä taas voi
kuka tahansa perustaa ravintolan vaikka omaan kotiin.
Lähteet:
Suomensuojelija-blogi ja fb sivut
Urbaani sanakirja
Wikipedia
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Tutkija: Naton vastustus on viesti uudelle presidentille
(Helsingin Sanomat 22.12.2011)
Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö,
tohtori Juho Rahkonen arvioi, että kansalaiset haluavat presidentinvaalien alla lähettää uudelle presidentille viestin: Natoon on turha haikailla.
Rahkonen käsittelee keskiviikkona julkaistua HS-Gallupia tänään Perässähiihtäjä-vaaliblogin kommenttipalstalla. HS-Gallupin mukaan Suomen Natojäsenyyden vastustus on nousussa. Peräti 68 prosenttia vastaajista ilmoitti
vastustavansa jäsenyyttä.
"Mielestäni selitystä kannattaa hakea
yleisestä epävarmuudesta ja nationalismin noususta: nyt kun ulkopuolinen
maailma näyttää olevan pelkkää kriisiä
kriisin perään, suomalaiset ovat entistä
haluttomampia osallistumaan mihinkään kansainvälisiin yhteistyökuvioihin
ja sitoumuksiin", Rahkonen kirjoittaa.

Seuramme sihteeri, Eleanna Breza, osallistui lutkamarssiin Turussa elokuussa 2011.
(ks artikkeli Vuoden 2011 uusia sanoja)

HS-gallupin mukaan etenkin kokoomuksen äänestäjien keskuudessa mielialat ovat muuttuneet. Perinteisesti
Natoon myönteisesti suhtautuvan
puolueen kannattajista yli puolet (54
prosenttia) vastustaa nyt liittoutumista.
Rahkonen aprikoi, että suomalaiset
pelkäävät Nato-jäsenyyden vaikuttavan kielteisesti Suomen ja Venäjän
suhteisiin.
"Tärkeimpiin vientimaihimme lukeutuvaa naapuria ei haluta turhaan provosoida, varsinkin kun Venäjän markkinoiden läheisyys saattaa ainakin lievit-
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tää mahdollisesti edessä olevaa talouden taantumaa."
EUROOPAN UNIONI
Kriisi vaatii EU:n poliittista yhdentymistä (Helsingin Sanomat 22.12.2011)
Martti Koskenniemi
Kirjoittaja on kansainvälisen oikeuden
professori Helsingin yliopistossa.
Usein ajatellaan, että EU:n kriisissä on
valittava kahden vaihtoehdon väliltä:
on joko tiivistettävä talousliittoa tai sit-
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palattava kansallisvaltioiden maailmaan. Tämä on väärin.
Valittavana on myös kolmas vaihtoehto, joka korostaa nykyisten ongelmien
poliittista luonnetta. Ratkaisua on haettava Euroopan unionin poliittisen
toimintakyvyn ja hyväksyttävyyden lisäämisestä. Vain näin voidaan päästä
eroon kriisiä pahentavasta byrokraattisten osaratkaisujen kierteestä.
Nykyisen talousliiton ja finanssipolitiikan varassa EU jäsentyy mekanismiksi,
jolla reagoidaan markkinoiden toimintaan. Nykymenolla jatkettaisiin kertapäätöksiä, jotka eivät silti koskaan tyydyttäisi markkinoita. Jokaisen huippukokouksen jälkeen korkotaso notkahtaisi mutta jatkaisi sitten taas nousuaan. Investoijat ja luottolaitokset ilmaisisivat kerta toisensa jälkeen pettymyksensä sovittuihin toimiin.
Tätä on turha hämmästellä. Ongelma
johtuu siitä, että kyseessä ei lopultakaan ole taloudellinen vaan poliittinen
kriisi.
Markkinoille ei riitä – eikä voi riittää –
mikään, ennen kuin Euroopan kilpailukyky on saatu kilpailijamaiden tasolle.
Tämä vaatisi nykyisen sosiaaliturvan ja
työlainsäädännön purkamista. Siihen
ei kuitenkaan päästä ilman alkamassa
olevan yhteiskunnallisen konfliktin
merkittävää kiristymistä.
Voimistuvat protestit voidaan kohdistaa vain kansallisiin hallituksiin – jotka
puolestaan eivät voi vastata niihin,
koska niiden kädet on jo sidottu Euroopan tasolla. Kurjistuvilla reuna-alueilla populismi voimistuu ja kärjistyy
fasismin vaaraksi. Tehokasta poliittista
vastapainoa näille ei ole näköpiirissä.
Nyt lauenneessa konfliktissa ovat vastakkain toisaalta halu ylläpitää ja vahvistaa hyvinvointivaltiota ja toisaalta
pyrkimys parantaa kilpailukykyä kustannuksia leikkaamalla. Ellei konfliktiin
vastata poliittisesti, eurooppalaista
kansalaisyhteiskuntaa uhkaa jääminen
väkivaltaisen populismin panttivangiksi.
Kumpikaan esillä olleista vaihtoehdoista – paluu kansallisvaltioihin tai tiivis
talousliitto – ei kykene poistamaan tätä vaaraa. Molemmat ovat pikemminkin oireita pitkän aikavälin poliittista
ratkaisua hakevan näkökulman puutteesta. Poliitikkojen keskustelu kohdistuu teknisiin detaljeihin, kuten vakaus-

mekanismin päätöksentekomenettelyyn.
Globaalien markkinoiden synnyttämään kriisiin voidaan vastata vain poliittisen yhdentymisen avulla. Tähän
tarvitaan kolme instituutiota: vahva
eurooppalainen hallitus, vahva parlamentti ja vahva perustuslaki.
Vain vahva keskusvalta voi päättää
niistä Euroopan sisäiseen tulonjakoon
liittyvistä toimista, jotka ovat tarpeen
Euroopan talouden tasapainottamiseksi luopumatta koko EU:n kattavan hyvinvoinnin periaatteesta.
Alussa olisi välttämätöntä toimia pohjoisen ja etelän välisen hyvinvointikuilun poistamiseksi. Tämä merkitsisi lyhyen aikavälin uhrauksia pohjoisen rikkaissa maissa sekä valtiokoneiston ja
yhteiskunnallisten instituutioiden uudistamista etelässä.
Markkinoiden vaatimuksiin reagoitaisiin maltillisesti, säilyttämällä pitkän aikavälin poliittinen tavoite eli demokraattinen hyvinvointiyhteiskunta.
Jotta tähän vaadittavat päätökset saataisiin tehdyksi, eurooppalaisen keskusvallan tulisi olla demokraattisesti
valittu. Parlamentin pitäisi päättää tarpeellisista toimista taloudellisen ja yhteiskunnallisen kuilun poistamiseksi.
Komissio ja neuvosto toteuttaisivat nämä toimet.
Eri elinten toimivalta ja jäsenmaiden
liikkumavara tulisi ratkaista perustuslaissa, johon myös kirjattaisiin – budjettikurin ohella – aatteellinen pyrkimys hyvinvointiin sekä Euroopan tasolla toimivan poliittisen järjestelmän ja
kansalaisyhteiskunnan aikaansaamiseen.
Tämä kaikki voi kuitenkin toteutua vasta, kun ymmärretään, ettei nykyisissä
ongelmissa ole kyse taloudellisesta
vaan poliittisesta kriisistä, jossa panoksena on demokratian ja vapauden säilyminen Euroopassa. Ratkaisuun ei
päästä jättämällä päätökset byrokraateille tai pankkiireille.
Tavoitteet tulee hahmottaa vuosien eikä viikkojen päähän, ja niiden tulee
vahvistaa sitä, mikä Euroopassa ja eurooppalaisille on arvokasta: hyvinvointia, tasa-arvoa ja moniarvoisuutta. Näitä ei ole mahdollista turvata ilman vahvaa ja demokraattista eurooppalaista
keskusvaltaa.
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TALOUSUUTISET
Nokian Lumiasta Vuoden puhelin Britanniassa (Kauppalehti 18.11.2011)
Britannian johtavan kännykkäjulkaisun
lukijat ovat valinneet Nokian Lumia
800:n Vuoden puhelimeksi.
Nokian Windows Phone -uutuudelle

Nokia Lumia

sataa nyt mannaa Britanniassa. Lumian
ennakkomyynti ylitti kaikki odotukset
ja nyt puhelin on Lontoossa valittu
Vuoden tuotteeksi.
Valinnan tekivät maan suurimman mobiilialan julkaisun, What Mobilen tuhannet lukijat. Lukijoiden piti valita
suosikkipuhelimensa, sovelluksen ja ja
verkkosivunsa lokakuussa.
What Mobilen toimittaja Richard Melville ei ihmettele valintaa.
- Ei ole salaisuus, että Nokia tekee loistavia puhelimia, mutta uudella Windows Phone Mango -käyttöjärjestelmällä, loistavalla muotoilulla ja kilpailukykyisellä hinnalla Lumia 800 tuntuu
todelliselta innovaatiolta sekä tekniikasta kiinnostuneiden kuluttajien että
tavallisten puhelimenkäyttäjien keskuudessa.
Lumian myynti alkoi Britanniassa keskiviikkona
Mannertenvälinen
lentorahtikeskus
Suomeen 200 miljoonalla eurolla
(Kauppalehti 29.11.2011)
Humppilaan kaavaillulla lentokentällä
tähdätään mannertenvälisten lentorahtien väliasemaksi.
Suomeen kaavaillaan uutta lentorahtiin ja tilauslentoliikenteeseen keskittyvää lentokenttää.
Humppilaan suunnitellun lentokenttähankkeen kustannusarvio on noin 200
miljoonaa euroa. Nelisen vuotta vireillä ollut hanke toteutettaisiin yksityisellä rahoituksella. Arvioiden mukaan
kenttä voisi olla valmis nopeimmillaan
jo vuonna 2020.
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Kenttä rakennettaisi Lounais-Hämeessä Forssan lähistöllä sijaitsevaan
Humppilaan valtateiden kaksi ja yhdeksän risteyksen tuntumaan. Kenttä
olisi mannertenvälisen suurlentorahdin välipysäkki ja samalla kohennettaisiin suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä.
Kenttä hyödyntää Suomen sijaintia Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen lentoreitin puolivälissä. Suomi sijaitsee noin
kahdeksan tunnin etäisyydellä sekä Kiinan suurkaupungeista että Yhdysvaltojen itärannikosta. Toiseksi kenttä palvelisi mannertenvälisen rahtiliikenteen
jatkoyhteyksiä Suomesta muualle Eurooppaan.
Lentokentän taustalaskelmat perustuvat ilmaliikenteen kasvuun. Lähitulevaisuudessa erityisen voimakkaassa
kasvussa uskotaan olevan lentorahtitoiminnan Aasiasta muualle maailmaan.
Rahtiliikennettä
kasvattaa
muun muassa nettikaupan yleistyminen ja siihen liittyvän tavarantoimituksen nopeus, koska suuri osa internetkaupasta perustuu siihen, ettei kaupoilla ole suuria välivarastoja tai varastoja lainkaan.
Lentokentän ohella Humppilaan tulisi
jättimäinen logistiikkakeskus, jonka sisään voitaisiin ajaa suoraan junalla.
Rautatieyhteys kentälle saadaan vieressä kulkevalta Turun-Tampereen-radalta.
Humppilan lentokentän mahdollisuuksia perustellaan Helsinki-Vantaan asemalla merkittävänä keskuksena Aasian
matkustajaliikenteessä.
Lentokenttäselvitystä tehneen Airtouch Oy:n mukaan Suomella olisi hyvät mahdollisuudet kilpailla myös rahtiliikenteen solmukohtana.
Jo nyt Suomen yli kulkee noin 50 lentoa vuorokaudessa idän ja lännen välillä, joista iso osa mannertenvälisiä suuria rahtilentokoneita, jotka eivät toistaiseksi laskeudu Euroopassa.
Humppilan etuna kentälle on riittävän
laajat maa-alueet. Se mahdollistaa taas
lentokoneiden pitkät loivat lähestymisja nousukulmat ilmatilassa sekä pitkän
kiitorata, jolla voi kerätä vauhtia mahdollisimman vähäisellä polttoainekulutuksella.
Forssan tuntumassa sijaitsevan Humppilan harvaan asutun alueen mahdolli-

suuksia lentokentän sijaintipaikkana
alettiin tutkia nelisen vuotta sitten.
Hämeen maakuntaliitto hyväksyi aiemmin tässä kuussa Hämeen maakuntakaavan ehdotuksen, johon sisältyy
kansainvälinen lentokenttäaluevaras
Humppilassa. Viimeisimmät selvitykset
lentokentästä valmistuvat tämän vuoden loppuun. Yksi merkittävimmistä
hanketta koskevista selvityksistä on
juuri valmistunut AirTouch Oy:n tekemä lentoselvitys erityisesti raskaasta
lentorahtiliikennetoiminnasta.
Pyhäjoki: Ydinvoimala-päätös on lottovoitto (Kauppalehti 5.10.2011)
Suomen seuraavalla ydinvoimalapaikkakunnalla Pyhäjoella suupielet kääntyivät ylöspäin, kun Fennovoima tiedotti, että Pyhäjoki on valittu Suomen
seuraavaksi ydinvoimalapaikkakunnaksi.
– Olimme Fennovoiman toimistolla
seuraamassa tilaisuutta, ja kun screenille ilmestyi Pyhäjoki, niin eipä sitä
sen jälkeen oikein mitään muuta kuullutkaan. Sen verran siinä meteli nousi,
kertoo Pyhäjoen kunnanhallituksen
puheenjohtaja Matti Pahkala.
Toinen vaihtoehto ydinvoimalalle oli
Lapissa sijaitseva Simo. Simon kunnanjohtaja Esko Tavian mukaan kunnassa
on uskottu jo vuodesta 2007 asti, että
paikkakunnalle ydinvoimala rakennetaan. Silti kielteinen päätös on kunnanjohtajan mukaan päätös muiden joukossa.
– Kyllä elämä jatkuu, mutta jos päätös
olisi ollut se, että laitos tänne olisi tullut, olisi se ollut jytkyjen jytky, Tavia
toteaa.
Simon kunta teetätti ydinvoimalasta
laajan taloudellisen selvityksen, jonka
mukaan kunnan veroprosentti olisi laskenut ydinvoimalan myötä lähes kolme prosenttiyksikköä.
Kiinteistöverotulot olisivat kasvattaneet kunnan kassaa huimasti, velkamäärä olisi laskenut ja alueen rakentajat sekä yrittäjät olisivat hyötyneet
ydinvoimalasta merkittävästi.
Nyt nämä taloudelliset hyödyt saa Pyhäjoki, vajaat 200 kilometriä Simoa
etelämpänä Pohjois-Pohjanmaalla.
Pyhäjoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Pahkala sanoo, että päätös on
kunnalle lottovoitto. Kunnassa on kui-
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tenkin ymmärretty heti alkuvaiheessa,
ettei voimala ala jauhaa rahaa kunnan
kirstuun heti.
– Alkuvaiheessa joudumme panostamaan, sillä palvelut pitää turvata ja
asuntoja rakentaa. Myönteiset vaikutukset tulevat myöhemmin, mutta ne
ovat merkittävät, jopa 50 vuotta. Kiinteistöveroja emme kuitenkaan heti
saa, Pahkala sanoo.
Fennovoiman myönteinen arvio on, että Pyhäjoen ydinvoimalasta saadaan
sähköä kaapeliin vuonna 2020.
Suomalaiselle rakentamiselle ydinvoimalapäätös tulee kreivin aikaan, sillä
globaali taantuma kolkuttelee ovella.
Taantuman aikana rakentaminen
nouseekin yhdeksi merkittävimmäksi
kansantalouden veturiksi.
Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja
Tarmo Pipatti sanoo, että yksittäisenä
projektina Pyhäjoen ydinvoimala tuottaa rakennusteollisuudelle vuodessa
250 miljoonaa euroa.
– Tämä on hieno asia, Pipatti sanoo.
Pipatin mukaan Fennovoimalla on jatkossa suuri rooli suomalaisen rakennusteollisuuden kannalta, sillä se valitsee laitostoimittajan ja urakoitsijat.
– Pitäisi turvata niin, että myös suomalaiset rakentajat pystyvät vastaamaan
kovaan kilpailutilanteeseen, Pipatti sanoo.
Ydinvoimalan infratyöt on määrä aloittaa vuoden 2012 lopussa maa-ja vesirakentamisella, jonka jälkeen rakennustyöt etenevät järeämpään suuntaan.
– Ydinvoimalan pitää kestää muun
muassa lentokoneen törmäys eli kyse
on järeästä rakentamisesta. Rakentaminen jakaantuu usealle eri vuodelle ja
siihen kuuluu talo- ja teollisuusrakentamista, Pipatti sanoo.
Fennovoima on lähettänyt tarjouspyynnöt ranskalaiselle energia-alan
teollisuuskonsernille Arevalle ja japanilaiselle monialayritys Toshiballe. Laitostoimittaja on selvillä 2012–2013.
Fennovoima arvioi Pyhäjoelle rakennettavan voimalan hinnaksi neljästä
kuuteen miljardia euroa laitosvaihtoehdosta ja sen toteuttamistavasta riippuen.
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KOULUTUS ja KULTTUURI
Tunnettu yhdysvaltalaistutkija ylistää
suomalaiskouluja
(Helsingin Sanomat 17.10.2011)
Tunnettu yhdysvaltalaistutkija hehkuttaa suomalaista koulutusjärjestelmää
ja opettajia. New Yorkin yliopiston kasvatuksen tutkimuksen tutkijaprofessori
Diane Ravitch nostaa Suomen esimerkiksi siitä, miten asiat tehdään kouluissa oikein ja juuri päinvastoin kuin Yhdysvalloissa. Kirjoitus on julkaistu Education Week- ja Washington Post -lehtien verkkosivuilla.
Suurin syy suomalaisoppilaiden menestykseen vaikkapa Pisa-vertailuissa
on Ravitchin mukaan se, että opettajille annetaan paljon vastuuta opetussuunnitelman toteuttamisessa ja soveltamisessa.
"Suomalaisopiskelijat eivät tee standardoituja testejä ennen kuin ylioppilaskirjoituksissa. Opettajat suunnittelevat itse kokeet, he tuntevat oppilaansa
ja heidän tarpeensa. Kansallinen opetussuunnitelma antaa opettajille vain
suuntaviivat", hän kirjoittaa.
"Opettajat suunnittelevat itse kokeet,
he tuntevat oppilaansa ja heidän tarpeensa. "Tutkija Diane Ravitch
Ravitch on noussut tunnetuksi koulutusjärjestelmän kriitikoksi Yhdysvalloissa viime vuonna julkaistun kirjansa The
Death and Life of Great American
School System myötä. Hän on arvostellut erityisesti oppilaiden yhdenmukaista testausta sekä yksityiskouluja, jotka
saavat julkista rahoitusta.
Suomalaista julkisen palvelun koulujärjestelmää Ravitch kiittää siitä, että lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyvään koulutukseen asuinpaikasta ja
taustasta riippumatta. Hän mainitsee
myös Suomen alhaisen, neljän prosentin lapsiköyhyyden; Yhdysvalloissa köyhyysrajan alapuolella elää 22 prosenttia lapsista.
Suomalaiskoulut tuovat Ravitchille
mieleen parhaat yksityiskoulut Yhdysvalloissa. "Niissä on paljon taideaineita, leikkimistä ja pelaamista", hän kirjoittaa. Ravitch kehuu myös koulutilojen arkkitehtuuria ja valoisuutta sekä
pieniä luokkakokoja.
Tapaamiensa suomalaisopettajien hän
kertoo olleen hämmentyneitä, kun hän

kertoi heille kotimaansa koulujärjestelmästä.
"He olivat yllättyneitä, että 'opettajilla'
saattaa olla vain viikkojen koulutus eikä lainkaan maisterintutkintoa. He eivät myöskään ymmärtäneet opettajien
tuluspalkkion ideaa. Sitä, miksi opettajille pitäisi maksaa enemmän, jos heidän oppilaansa pärjäävät muita paremmin kokeissa."
Ravitch tuskailee, että yhdysvaltalaisen
koulujärjestelmän uudistajat suorastaan järkyttyvät, kun heille mainitsee
suomalaisen koulumallin. Hänen mukaansa uudistajat eivät usko, että koulut voisivat menestyä ilman yhdenmukaisia kokeita, joissa on kovat panokset.
Ravitch ei myöskään hyväksy väitettä,
ettei Suomen mallia voitaisi soveltaa
Yhdysvalloissa maan etnisten ryhmien
moninaisuuden takia. "Sehän antaisi
ymmärtää, etteivät mustat tai latinot
hyötyisi hyvistä opettajista, pienistä
luokista tai taideaineiden ja harrastusten suuresta määrästä."
Ravitch katsoo, että siinä missä yhdysvaltalainen järjestelmä valmentaa koululaisiaan globaalia kilpailua varten,
Suomessa tavoitteena on kehittää lapsia ihmisinä.
"Suomi saa aiheellisesti huomiota kansakuntana, joka kohtelee lapsiaan arvokkaana luonnonvarana ja kunnioittaa aikuisia, joille opettaminen on työ
ja intohimo."
Kääntäjäpalkinto kreikkalaiselle María
Martzoúkoulle
(Helsingin Sanomat 22.11.2011)
Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto
on myönnetty kreikkalaiselle kääntäjälle María Martzoúkoulle. Hän on tehnyt
suomalaista kirjallisuutta laajasti näkyväksi Kreikassa: muun muassa viisi Mika Waltarin teosta, Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan, Sofi Oksasen
Puhdistuksen, Kalevalan sekä lastenkirjallisuutta ja runoutta.
"Pentti Saarikosken runot olivat kaiken
alku", Martzoúkou sanoo. "Historiallisten romaanien kääntäminen on myös
raskasta, sillä ennen käännöstyötä on
luettava paljon taustakirjallisuutta ja
historiaa. Esimerkiksi Waltarin kirjoja
kääntäessäni aikaa kuluu kahdesta kolmeen vuotta."
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Martzoúkou työskentelee Suomen
Ateenan-instituutissa kääntäjänä ja
kielitieteilijänä. Valkoisen ruusun ritarikunnan mitali hänelle myönnettiin
vuonna 1996.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi
valtion ulkomaisen kääntäjäpalkinnon
tänä nyt 37. kerran. Palkinto jaetaan
vuosittain ansioituneelle suomalaisen
kirjallisuuden kääntäjälle kirjallisuuden
vientiorganisaation FILIn ehdotuksen
perusteella.
Le Havre ja Hyvä poika palkittiin Chicagon elokuvafestivaaleilla
(Good news! from Finland 18.10.2011)
Suomalaiselokuvat Le Havre ja Hyvä
poika palkittiin pääpalkinnoilla Chigacon elokuvafestivaaleilla Yhdysvalloissa.
Aki Kaurismäen elokuva Le Havre palkittiin Gold Hugo -pääpalkinnolla kansainvälisten elokuvien sarjassa. Zaida
Bergrothin ohjaama Hyvä poika vei
voiton puolestaan uusien ohjaajien
sarjassa.
Tuomaristo perusteli Le Havren voittoa
Aki Kaurimäen mestarisella ohjauksella
sekä tämän tyylitellyllä, mutta hyvin
inhimillisellä kuvauksella laittomasta
maahanmuutosta. Elokuva on aiemmin palkittu muun muassa Münchenin
elokuvafestivaaleilla.
Hyvä poika sai puolestaan kiitosta psykologisesta näkemyksestään. Elokuvan
henkilöt kuvataan itsekkäinä, mutta
muista riippuvaisina ihmisinä. Bergroth
teki vaikutukseen tuomaristoon kyvyllään luoda henkilöhahmoja ja ympäristöjä uskottavilla, mutta järkyttävillä tavoilla.
Chicagon kansainväliset elokuvajuhlat
järjestettiin nyt 47. kerran. Festivaaleilla näytettiin yli 180 elokuvaa, dokumnettia ja lyhyt elokuvaa.
www.chicagofilmfestival.com
Michael Monroen levy brittilehden
vuoden albumiksi
(Helsingin Sanomat 10.11.2011)
Michael Monroe on voittanut brittiläisen Classic Rock -lehden palkinnon
vuoden albumista. Monroen levy Sensory Overdrive jätti lukijaäänestyksessä taakseen esimerkiksi Foo Fightersin
ja Motörheadin uudet julkaisut.
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Suomalaisartisti kävi pokkaamassa
tunnustuksen keskiviikkona Classic
Rock Awards -tapahtumassa Lontoossa.
Palkintogaalaa isännöi Kiss-konkari Gene Simmons. Tapahtumaan osallistuivat muiden muassa Deep Purple, Motörheadin Lemmy Kilmister, Jimmy Page ja Pete Townshend.
Vastikään elämäkertakirjan julkaissut
Mike Monroe tekee loppuvuodesta
Britannian-kiertueen. Kotimaassa hänen bändinsä soittaa uudenvuodenaattona ja edellisenä iltana Helsingin
Nosturissa.
Loirille taiteen valtionpalkinto
(Iltalehti 1.12.2011)
Suomen kaikkien aikojen suosituimpiin
taiteilijoihin lukeutuva Vesa-Matti Loiri
on saanut taiteen valtionpalkinnon.
Palkitsemisperusteluissa painotetaan
Loirin kykyä olla sekä poikkeuksellisen
suosittu koomikko että vahvojen draamaroolien tekijä. Perustelujen mukaan
Loirin taiteilijanura edustaa tinkimättömän taiteilijan näkemyksen mukaista etsimistä, kokeilua ja löytämistä.
Lisäksi Loiri on menestynyt loistavasti
laulajana.
- Laulava näyttelijä tai näyttelevä laulaja ei sinänsä ole ollut kotimaisessa
kulttuurikentässä erityisen harvinainen
ilmiö, mutta Vesa-Matti Loirin suosio
nostaa hänet kaltaistensa taiteilijoiden
joukossa omaan luokkaansa, perusteluissa kehutaan.
Taiteen valtionpalkinnot saivat myös
äänitaiteilija Simo Alitalo ja taiteilijaryhmä Tehdas ry.
Taiteen keskustoimikunnan myöntämät palkinnot ovat kukin arvoltaan
15.000 euroa.
Suomalaisen saksofonistin levytys päätyi Billboard-listan ykkösalbumille
(Helsingin Sanomat 10.10.2011)
Saksofonisti Eero Koivistoinen on päätynyt tämän hetken Yhdysvaltain levymyyntilistoille.
Amerikkalaisen hiphop-artistin J. Colen
ensimmäisellä albumilla on yksi kappale, jonka puolittaisena pohjana on Koivistoisen vanha levytys, vuonna 1973
julkaistu Bells-kappale.

Syyskuun 27. julkaistu Cole World: The
Sideline Story nousi suoraan Billboardlehden virallisen albumilistan ykköseksi ja jätti saman viikon uutuuksista taakse muun muassa rockyhtye Wilcon levyn The Whole Love.
Hiphop-vaikuttaja Jay-Z:n perustamalla
levymerkillä julkaistua Cole Worldia
myytiin Yhdysvalloissa ensimmäisen
viikon aikana 218 000 kappaletta.
Koivistoinen ei tiedä, kuinka hänen säveltämänsä, sovittamansa ja tuottamansa Bells päätyi J. Colen käsiin, mutta kaikki luvat sen samplaamiseen ovat
kunnossa.
"Sain toukokuussa kyselyn, mutta silloin ei ollut tietoa, millä levyllä sitä
käytettäisiin. Minulla ei ollut mitään
samplaamista vastaan, ja kai minä
saan siitä jonkinlaisen korvauksen.
Olen Bellsin säveltäjä ja kustantaja,
mutta masternauhan omistaa nykyään
Suomen Warner."
J. Cole on samplannut Bells-kappaleesta osia balladimaiselle Breakdownille.
Hän tarinoi siinä muun muassa isästä,
jota hänellä ei ole ollut, sekä äidistä,
joka kamppailee huumeongelman
kanssa.
Breakdown kappale Youtube:ssa
www.youtube.com/watch?v=N5iq2prp
0Es
Esa-Pekka Salosen viulukonsertto palkittiin Yhdysvalloissa
(Good news! from Finland, 28.11.2011)
Säveltäjä ja kapellimestari Esa-Pekka
Salosen viulukonsertto on palkittu arvostetulla Grawemeyr-palkinnolla Yhdysvalloissa. Palkinnon arvo on satatuhatta dollaria eli noin 76 000 euroa.
Palkinnon myöntää vuosittain Louisvillen yliopisto. Kyseessä on yksi maailman suurimpia ja merkittävimpiä sävellyspalkintoja. Salosen viulukonsertto valittiin voittajaksi 165 ehdokkaan
joukosta.
— Olen syvästi, nöyrästi kiitollinen, Salonen kommentoi voittoaan Helsingin
Sanomille.
Viulukonserton kantaesitys nähtiin
Esa-Pekka Salosen johtamana Los Angelesissa vuonna 2009, jolloin Salonen
toimi vielä Los Angelesin filharmonikkojen taiteellisena johtajana. Solistina
esiintyi Leila Josefowicz. Josefowicz
toimii solistina myös viulukonserton

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

ensilevytyksessä, joka nauhoitetaan
Radion sinfoniaorkesterin kanssa toukokuussa 2012.
Vuonna 1979 uransa aloittanut Salonen toimii tällä hetkellä Lontoon philharmonia-orkesterin ylikapellimestarina ja taiteellisena johtajana.
Viime vuonna Grawemayer-sävellyspalkinnon voitti hollantilainen Louis
Andriessen. Aikaisempiin voittajiin
kuuluu myös Kaija Saariaho.
Voittoisa viulukonsertto:
www.youtube.com/watch?v=oP4ru49
dUlM
Maailman ihanin tyttö USAssa
(Yle 14.11.2011)
Miina Savolaisen palkittu Maailman
ihanin tyttö -valokuvanäyttely kiertää
parhaillaan Yhdysvalloissa. Lastenkotilapsien terapia- ja kasvatusmuotona
toimineet Savolaisen kuvat liikuttivat
yhdysvaltalaisyleisöä Washingtonissa.
Washingtonissa Suomen suurlähetystössä yhdysvaltalaiset saivat tutustua
lastenkotilasten valokuviin taiteilijan
itsensä opastuksella.
- Ajattelin, että täytyy löytyä toinen tapa kertoa lapselle, ettei huono kohtelu
ole hänen syytään ja että hän on arvokas, kertoi sosiaali- ja taidekasvattajan
koulutuksen saanut valokuvataiteilija
näyttely-yleisölle Washingtonissa.
Tytöt saivat itse valita kuvausasun ja paikan
Savolainen kehitti voimauttavan valokuvan menetelmän osana terapia- ja
kasvatustyötä. Hän kuvasi tyttöjä kymmenen vuoden ajan heidän itse valitsemissaan ympäristöissä ja asuissa.
- Kaltoin kohdeltu lapsi ei välttämättä
näe mitään hyvää itsessään. Kun sitten
löytyykin sellainen kuva jota hän rakastaa katsoa, että minä olen siinä, se
tuntuu ihanalta, kuvaa Savolainen kuviensa voimaannuttavaa vaikutusta.
Mun sielu on näissä kuvissa
Miina Savolaiselle kertyi kuvia kaikkiaan 70 000 kappaletta ja ajokilometrejä halki Suomen yli 200 000. Vaiva ei
ollut turha.
- Kuvissa näkyy ensimmäistä kertaa se,
joka mä ihan oikeasti olen. Mun sielu
on näissä kuvissa, eräs kuvatuista tytöistä luonnehtii.
Yhdysvaltalaisyleisö vaikuttui voimakkaista valokuvista, osa liikuttui kyyne9

liin asti.
- En ole koskaan nähnyt mitään tällaista, jossa mennään näin syvälle nuorten
auttamisessa. Näytetään heidän kasvunsa ja heidän itse valitsemansa kauneuden paikka, luonnehti näyttelykokemustaan varttunut rouva.
Herra yleisön joukosta löysi kuvista
paljon sanomaa.
- Pääviesti on tajuta, että meissä jokaisessa on sisäistä kauneutta ja voimaa.
Ja että haaveemme ovat oikeita ja vaalimisen arvoisia asioita.
- Kukaan tytöistä ei esittänyt itseään
uhrina, totesi nuorehko amerikkalaisnainen. He kaikki halusivat näyttäytyä
yksilöinä ja minusta se oli hyvin kaunista.
Maailman ihanin tyttö on vuodesta
1998 alkaen jatkunut yhteisöllinen valokuvahanke, jonka Miina Savolainen
on toteuttanut yhteistyössä kymmenen lastenkodissa kasvaneen nuoren
naisen kanssa. Savolaisen monin tavoin palkittu, samanniminen valokuvakirja aiheesta, julkaistiin vuonna 2008.
Valokuvanäyttely kiertää nyt Yhdysvaltoja. Washingtonista näyttely jatkaa
New Yorkiin YK:n päämajaan. Ensi kesänä on vuorossa Kanada.
TUTKIMUS JA TERVEYS
Joka kolmas EU-kansalainen kärsii mielenterveyden häiriöstä
(Helsingin Sanoat 7.10.2011)
Euroopassa on kaksi masentunutta
naista jokaista masentunutta miestä
kohden. Kaikkiaan masennuksesta kärsi EU-maissa vuonna 2010 noin seitsemän prosenttia väestöstä.
Tiedot selviävät tuoreesta suurtutkimuksesta, joka selvitti mielenterveyden häiriöiden yleisyyttä Euroopassa.
Tuloksissa arvioidaan, että 38 prosenttia eurooppalaisista kärsi vuonna 2010
jonkinlaisesta mielenterveyden häiriöstä.
"Saksassa on todettu joissakin tutkimuksissa 70 prosentin ihmisistä kärsivän jonkinlaisesta fyysisestä sairaudesta tai vammasta. Siihen verrattuna luku ei ole suuri", raportin tekoon osallistunut saksalainen tutkija Frank Jacobi vertaa.

Hän ei ole valmis nimeämään Eurooppaa poikkeuksellisen mielisairaaksi
maanosaksi.
"Sanoisin pikemmin, että mielenterveydellä on suurin rooli juuri kehittyneissä maissa. Muita tauteja on vähemmän."
Yleisimmäksi mielenhäiriöiden luokaksi
paljastuivat ahdistuneisuushäiriöt, joista kärsii arviolta 14 prosenttia EU:n
asukkaista. Luokkaan kuuluvat paniikkihäiriöt ja erilaiset pelkotilat, kuten
mainittu sosiaalisten tilanteiden pelko.
Muita yleisiä häiriöitä olivat masennus,
unettomuus sekä alkoholi- ja huumeriippuvuudet.
Uusi testi paljastaa Alzheimerin vuosia
ennen puhkeamista
(Mediuutiset 14.12.2011)
VTT:n tutkimusryhmä on kehittänyt
testin, jonka avulla Alzheimerin tauti
voidaan paljastaa jopa vuosia ennen
taudin puhkeamista.
Testissä etsitään verinäytteestä tiettyjä molekyylimerkkiaineita, jotka kielivät tautiriskistä.
Tutkijoiden mukaan määritys voi täydentää lääkärin tekemää kliinistä arviointia ja sen avulla voidaan tunnistaa
henkilöt, joilla on merkittävä riski sairastua ja tarve lisäseurantaan.
Oksidatiivinen stressi vaikuttaa taudin
syntyyn
Tutkimusryhmä hyödynsi metabolomiikkaa, joka on tehokas menetelmä
pienikokoisten aineenvaihduntatuotteiden määrittämiseen. Havaintojen
perusteella kartoitettiin Alzheimerin
taudin etenemiseen liittyvä veren aineenvaihduntatuotteiden profiili keräämällä verinäytteet henkilöiltä, jotka
oli diagnosoitu Alzheimerin tautia sairastaviksi, MCI-potilaiksi tai terveiksi
verrokeiksi.
Tutkimukseen osallistuneista 143 MCIpotilaasta 52 potilaan tila eteni Alzheimerin taudiksi 27 kuukautta kestäneen
seurantajakson aikana. Tutkimuksessa
löydetyistä kolmesta aineenvaihdunnan merkkiaineesta kehitettiin Alzheimerin taudin etenemisen ennustava
malli.
Aineenvaihduntareittien analysoinnin
yhteydessä tutkijat havaitsivat, että
pentoosifosfaattireitti liittyy Alzheimerin taudin etenemiseen, mikä osoittaa
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hypoksian (keskushermoston hapenpuute) ja oksidatiivisen stressin (solujen hapetuspelkistystilan epätasapaino) merkityksen taudin synnyssä.
Ainutlaatuisen tutkimusasetelman ansiosta tutkijat löysivät ne molekyylimerkkiaineet, joiden avulla voitiin tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa ne
MCI-potilaat, joiden sairaus eteni myöhemmin Alzheimerin taudiksi.
Vaikka Alzheimerin tautia ei tällä hetkellä voida ehkäistä, varhainen taudin
havaitseminen on silti erittäin tärkeää
sairauden puhkeamisen viivyttämiseksi
lääkehoidon ja elämäntapamuutosten
avulla tai uusien Alzheimerin tautiin
käytettävien lääkkeiden tehon arvioimiseksi.
Tutkijoiden mukaan Alzheimerin taudin etenemiseen liittyvien varhaisten
aineenvaihduntareittien selvittäminen
voi myös auttaa kehittämään uusia
hoitokeinoja.
Tutkimus on julkaistu Translational
Psychiatry -lehdessä.
Suomalaislääkärin keksintö tehostaa
vieridiagnostikkaa
(Mediuutiset 13.12.2011)
Turkulainen TeleChemistry on kehittänyt vieritestaukseen soveltuvan laboratorioanalysaattorin, joka antaa yli 20
tavallisimman laboratoriokokeen tulokset alle puolessa tunnissa.
TeleChemistryn uutta nestemikroprosessori- ja laserteknologiaa hyödyntävä analysaattori perustuu kaarinalaisen lääkäri Niilo Kaartisen keksintöihin.
– Laitteella saadaan yhtä tarkkoja tuloksia kuin isojen yksiköiden analysaattoreilla. Näytteen laatu saadaan pysymään erittäin hyvänä, koska sitä ei tarvitse kuljettaa. Esimerkiksi verinäyte
alkaa pilaantua heti näytteenottohetkestä lähtien, Kaartinen kertoo.
TeleChemistryn toimitusjohtaja Jan
Østrupin mukaan sanoo laite nopeuttaa ja helpottaa lääkärin työtä, kun
testitulokset ovat nopeasti käytettävissä diagnoosin tekemiseen.
– Tämä karsii potilaan osalta turhia yhteydenottoja ja vastaanottokäyntejä.
Sairauden hoito saadaan nopeammin
aloitettua. Tällä tavalla myös turhien
lääkkeiden syönti vähenee.
TeleChemistryn laitteen tuotanto on
tarkoitus toteuttaa yhdessä Turun alu10

een muiden diagnostiikka-alan yritysten ja alihankkijoiden kanssa. Laite on
tuotannossa vuoden 2013 aikana.
Erilaiset vieritestaukset ovat lisääntyneet viime vuosina esimerkiksi terveyskeskuksissa.
Biotien kokaiiniriippuvuuslääkkeestä
tutkimus Yhdysvalloissa
(Mediuutiset 13.12.2011)
Yhdysvaltain terveysviraston huumeriippuvuuksien tutkimuskeskus National Institute on Drug Abuse (NIDA)
aloittaa tutkimuksen Suomalaisen Biotien nepikastaatilla kokaiiniriippuvuuden hoidossa.
NIDA rahoittaa satunnaistetun, kaksoissokkoutetun ja lumekontrolloidun
tutkimuksen, joka tehdään 180:lla hoidon tarpeensa tunnistavalla kokaiiniriippuvaisella potilaalla.
Lääkehoidon kesto tutkimuksessa on
11 viikkoa. Tutkimus tehdään noin
12:ssa yhdysvaltalaisessa huumeriippuvuuksien hoitoon erikoistuneessa
yksikössä.
Biotie ja NIDA ovat aiemmin tehneet
yhteistyötä, jossa on selvitetty nepikastaatin ja eri huumeiden yhteisvaikutuksia kokeellisissa malleissa. Biotie
säilyttää kaikki oikeutensa nepikastaattiin ja on oikeutettu käyttämään
NIDA:n tekemistä tutkimuksista saatuja tietoja ja tuloksia tulevaisuudessa
mahdollisesti tehtävissä myyntilupahakemuksissa.
Tutkimuksen odotetaan käynnistyvän
ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja kestävän noin kaksi vuotta.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Televisiota voi nyt katsella Facebookissa (Digitoday 1.12.2011)

Maxivision kehuu, että kyseessä on
Suomen ensimmäinen palvelu, jossa
on yhdistetty televisio ja sosiaalinen
media. Vastaavaa ei Maxivisionin mukaan ole nähty myöskään kansainvälisillä markkinoilla.
Tähän asti netissä on voinut katsella
tv-ohjelmia tai niistä osia YouTubeklippeinä tai tv-kanavien verkkopalveluissa.
Maxivisionissa rajoituksena on, että
palvelua voi toistaiseksi käyttää enintään 300 käyttäjää yhtä aikaa.
Palvelu on maksuton. Tv:n nettikatselu
edellyttää Facebookiin rekisteröitymistä.
– Haemme Facebook-TV:n avulla uusia
asiakkaita ja katsojia, joiden mielestä
telkkarin katsominen kimpassa olohuoneen sohvalla ei aina ole se houkuttelevin vaihtoehto, Maxisatin liiketoimintajohtaja Hannu Impola sanoo
tiedotteessa.
Facebook-TV on Impolan mukaan
avaus Maxivisionin uusien palveluiden
sarjalle. Impola lupaa lähitulevaisuudessa lisää tv-katseluun liittyviä innovaatioita. Netti ja sosiaalinen media nivoutuvat yhteen television kanssa.
Nokialle löytyi uusi soittoääni
(Digitoday 10.10.2011)
Italialainen tiskijukka ja äänisuunnittelun opiskelija voitti Nokian soittoäänikilpailun.
Nokian soittoäänikilpailun voitti italialainen Valerio Alessandro Sizzi. Hän teki oman 24 sekunnin versionsa Nokian
legendaarisesta Nokia Tune- soittoäänestä.
Soittoäänellä on mahdollisuus päästä
maailmanlaajuiseen levitykseen ja yli
sataan miljoonaan päätelaitteeseen.
Voittaja on 22-vuotias italialainen äänisuunnittelun opiskelija. Hän on kotoisin Milanon lähistöltä. Hän saa palkinnoksi 10 000 dollaria.
Soittoäänikilpailu houkutteli Facebooksivuille 1,4 miljoonaa kävijää. Kilpailuääniä kuunneltiin yli 11 miljoonaa kertaa. Kilpailuun osallistui alun perin yli
6200 soittoääntä.

Tv-viihdepalvelu Maxivision avaa tänään Facebook-TV-palvelun, jossa Facebookin nettisivuilla voi seurata suomalaisia televisio-ohjelmia.
Facebookissa asioimisen lomassa voi
ryhtyä seuraamaan suomalaisia tv-kanavia. Maxisat-konserniin kuuluva viihdepalvelu Maxivision avaa tänään Facebook-TV-palvelunsa, jossa Facebook- Akkuserin kierrätysteknologia palkittiin
sivuilta voi seurata televisio-ohjelmia Madridissa (Good news! from Finland,
suorana lähetyksenä.
11.10.2011)
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Ongelmajätteiden kierrätykseen erikoistunut Akkuser Oy on palkittu eurooppalaisella Responsible Care -palkinnolla. Palkinto myönnettiin yrityksen paristojen ja kannettavien akkujen
kierrätysteknologialle.
Responsible Care -palkinnot jaettiin
kolmelle yritykselle eurooppalaisen kemian järjestön Ceficin vuosikokouksessa Madridissa. Akkuser voitti kilpailun
pienten ja keskisuurten yritysten sarjan. Palkinnon perusteluissa kiitetään
yrityksen yhdistävän menestyksellä
korkean teknologisen osaamisen ympäristöliiketoimintaan. Yrityksen patentoima, päästötön dry-technology menetelmä on energiatehokas verrattuna perinteisiin, paristojen ja akkujen
sulattamiseen perustuviin menetelmiin.
Akkuserin teknologialla pystytään kierrättämään yli 90 prosenttia paristojen
ja akkujen sisältämistä materiaaleista.
Yrityksen tuotantolaitos pystyy käsittelemään ja kierrättämään kaikki Suomesta kerättävät paristot ja akut. Laitokselle tuodaan materiaalia EU-maiden lisäksi myös muun muassa Uudesta-Seelannista.
Vuonna 2005 perustetun Akkuserin
tuotantolaitos sijaitsee Nivalassa. Tällä
hetkellä kymmenen henkeä työllistävä
yritys pyrkii laajentumaan myös EUalueen ulkopuolelle.
Responsible Care on kemianalan omaehtoinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma. Suomessa ohjelmaa
koordinoi Kemianteollisuus ry. Responsible Care -palkinnot jaettiin nyt neljättä kertaa.
www.akkuser.fi
Suomessa rakennetaan pian lähes
päästöttömästi (Good News! from Finland, 12.10 2011)
Tekesin rahoittaman energiatehokasta
rakentamista tutkivan EcoDrive-projektin tulokset osoittavat, että rakennusmääräyksillä ja aluetason energiaratkaisuilla asuinalueiden kasvihuonepäästöjä voidaan pienentää merkittävästi. Tulokset perustuvat VTT:n laskelmiin, jotka se teki selvittämällä projektissa rakenteilla olevien asuinalueiden
energiatehokkuuksia.
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Suomen nykyiset rakennuskäytännöt
muuttuvat vuoteen 2020 mennessä,
jolloin voimaan tulee päästövaikutusten minimoimiseen, lähes nollaenergiataloihin, tähtääviä rakennusmääräyksiä. Tavoitteen saavuttamiseksi
EcoDrive -projektissa on kehitetty uusien ekotehokkaiden yhdyskuntien
malleja, suunnittelua ja toteutusta.
Rakentamisen kasvihuonepäästöjä voidaan pienentää 80 % tavanomaiseen
lähiöön verrattuna, jos toteutuksessa
käytetään koko alueen käsittävää ratkaisua. Kustannukset ovat noin 10 %
suuremmat kuin tavanomaisen alueen,
jos hankkeessa toteutetaan direktiivin
mukaisesti lähes nollaenergia-alue.
Muun infrastruktuurin osalta kustannukset ovat samat.
Aluee n kannalta helpoin ja kustannustehokkain ratkaisu on, jos sen energiaratkaisu perustuu uusiutuvia energialähteitä hyödyntävään kaukolämpöön.
EcoDrive-projektin tarkoituksena on lisätä energiatehokkaiden yhdyskuntaja taloratkaisujen kysyntää, helpottaa
niiden tilaamista ja valvontaa sekä parantaa rakentamisen laatua. Jotta
päästövähennykset saavutetaan, on
energiatehokkuutta lisättävä sekä uudis- että korjausrakentamisessa.
www.vtt.fi
Google teki logostaan suomalaisen
(Digitoday 6.12.2011)
Google huomioi Suomen itsenäisyyspäivän hakukoneensa etusivulla. Uusittu logo eli "doodle" on varsin kotoinen.
Googlen etusivua koristaa tänään havumetsäinen järvimaisema, jossa etualalla uiskentelee kansallislintu laulujoutsen.
Suomalaiseksi maisemaksi muutetussa
Googlen logossa kirjainten virkaa toimittavat esimerkiksi kivet ja Suomen

lippu.
Logo näkyy niin Google.fi:ssä kuin
Google.comissakin. Tosin oletettavasti
vain Suomesta käsin katsottuna.
Google ei hatarien muistikuvien ja yhtiön doodle-kokoelman perusteella ole
aikaisemmin omistanut logoa puhtaasti Suomelle.
Suomella on entistä isompi merkitys
Googlelle nyt, kun yksi sen suurista konesaleista sijaitsee Haminassa entisessä paperitehtaassa.

URHEILU-UUTISET
HockeyBirdistä jääkiekon MM-kilpailujen kuudes kenttäpelaaja (Good news!
From Finland, 15.11.2011)

Helsingissä ja Tukholmassa ensi keväänä järjestettävät jääkiekon MM-kilpailut ovat saaneet maskotin nimeltä
HocekyBird. Lintu on kovin tutun näköinen, kyseessä kun on Rovio Entertainmentin Toni Kyseniuksen suunnitAngry Birdsille voittoja Applen kaupas- telema ensimmäinen vihainen lintu, josa (Digitoday 9.12.2011)
ka päästetään riehumaan Angry Birds
–pelien ulkopuolelle.
Suomalaisen pelitalo Rovion Angry
Birds on vuoden myydyin sovellus Applen iPhone-puhelimiin ja iPad-tabletiin.
Rovio juhli kaikkiaan kolmella kärkisijalla Applen iTunes-mediakauppaan
kuuluvassa App Storessa.
IPhonen Angry Birds on vuoden myydyin sovellus. IPadissa saman kunnian
sai Angry Birds HD. Lisäksi Rovion Angry Birds HD oli ladatuin ilmaissovellus
iPadille.
Rovio sai kummallekin listalle muitakin
pelejä. Kolmen kärkeen sijoittui Angry
HockeyBird
Birds Seasons. Viiden kärkeen ylsi
Angry Birds Rio.
Suomen kisaorganisaation pääsihteeri
Vuoden parhaiden sovellusten tittelit Mika Sulin on uudesta yleisön villitsimenivät kuitenkin ilmaiselle Instagra- jästä mielissään.
mille iPhonessa ja maksulliselle Snap- — Meille HockeyBird on aivan loistava
seedille iPadissa. Ensiksi mainittu on juttu. Suomalaislähtöinen, yksi markkitarkoitettu valokuvien jakoon ja jälkim- noiden tämän hetken kuumimmista
mäinen valokuvien koristeluun.
puheenaiheista, jonka koko maailma
Rovion sunnuntaina kaksi vuotta täyt- tuntee. Parempaa maskottia kisoille ei
tävällä Angry Birdsillä menee todella voi kuvitella.
lujaa. Peliä on yhtiön mukaan ladattu Roviolle jääkiekon MM-kilpailut ovat
yli 500 miljoonaa kertaa, mikä tekee uusi aluevaltaus.
siitä yhden maailman suosituimmista — HockeyBirdin tehtävä on tuoda linvideopeleistä koskaan.
tuenergiaa suureen urheilujuhlaan ja
Suosio ylettyi maata edemmäs marras- tunkea nokkansa joka paikkaan, kuukuussa, kun vihainen lintu pääsi peh- dennen kenttäpelaajan suunnitellut
molelun muodossa venäläisen ava- Kysenius kertoo.
ruusraketin kyytiin.
Maskotin lisäksi kisaorganisaatio julkisti Karjala-turnauksen aikana kaksivuotisten kotikisojen kisailmeen,
jonka on suunnitellut helsinkiläinen
Mozo-suunnittelutoimisto. Kisailme
on Northern Stars of Ice Hockey –
kisasloganiin perustuva tähtikuvio,
joka
esittäytyy
Suomessa
sinisävyisenä ja Ruotsissa keltasinisenä.
Turnauksen yhteydessä julkistettiin
myös kisojen kahdeksan uutta yh-
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teistyökumppania, joita ovat Clear
Channel, Edita, Hartwall (Karjala ja
Novelle –brändit), HK Ruokatalo,
Mynthon, Royal Ravintolat, Trend
Channel yhteistyössä NEC Finlandin
kanssa sekä Wulff. Kisaorganisaatiolla
on
nyt
kotimaan
tason
yhteistyösopimus
yhteensä
19
yrityksen kanssa, sillä aiemmin syksyllä
julkistettiin yhteistyö Cramon, Event
Travel Finlandin, KONEen, MTV3:n,
Niemi Palveluiden, Nokian, PwC:n,
Puustellin, Scanian, TuroTailorin ja
Veikkauksen kanssa.
www.iihf.com
MUUT UUTISET
Suomelle kahdeksan mitalia ammattitaidon MM-kisoissa (Good News! from
Finland, 12.10 2011)
Suomen joukkue toi WorldSkills -kilpailuista Lontoosta kotiin viisi hopeaa ja
kolme pronssia. WorldSkills on maailman suurin nuorten ammattillinen kilpailu.
WorldSkills London 2011 -kilpailuun
osallistui 960 nuorta 51 maasta, joiden
ammattiosaamista koeteltiin 46 eri lajissa. Lisäksi kilpailua kävi seuraamassa
yli 200 000 katsojaa.
Suomesta kilpailuun osallistui 46 hengen joukkue. Hopeamitalit tulivat painotekniikassa, lentokoneasennuksessa, kauneudenhoidossa, ravintolapalvelussa ja lähihoitajalajissa. Pronssia
suomalaiset saivat maalaus ja tapetointi -lajissa, floristiikassa sekä hiusmuotoilussa.
Lisäksi 18 suomalaista palkittiin Medallion for Excellence -tunnustuksella,
jonka saavat ne kilpailijat, joiden pistemäärä on yli lajin keskiarvon (500 pistettä).
— Joukkueemme oli mitalipisteillä mitattuna kilpailun seitsemännellä sijalla,
mikä on erittäin hyvin tällaisessa kovan
maailmanluokan kilpailussa, Skills Finlandin hallituksen puheenjohtaja, Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen iloitsee.
— Kilpailun tulos kertoo, että suomalainen ammattikoulutus on korkeatasoista ja lähellä maailman kärkeä. Suomalainen ammattikoulutus ja koulutusjärjestelmä olivat runsaasti esillä

myös tapahtuman oheisohjelmassa, Suomea vähemmän korruptiota oli
Lankinen jatkaa.
vain vertailun ykkösijan vieneessä Uuwww.skillsfinland.fi
dessa-Seelannissa. Vertailussa oli mukana 183 maata.
Suomi kolmanneksi tasa-arvoisin maa
— Vuonna 2011 läpinäkyvyyden ta(Good news! from Finland, 2.11.2011)
voittelu on saanut merkittävästi vauhtia, kun kansalaiset ympäri maailman
Suomi on sijoittunut kolmanneksi ovat vaatineet hallituksiltaan vastuulliMaailman talousfoorumin globaalissa suutta. Parhaiten sijoittuneet maat
vertailussa, jossa tutkittiin naisten ja osoittavat, että ajan myötä sinnikäs
miesten välistä tasa-arvoa. Suomi on ponnistelu kohti läpinäkyvyyttä tuo tuvahvoilla erityisesti naisten koulutuk- loksia ja on myös hyödyksi ihmisille,
sessa ja ministeripaikoissa. Vertailussa toteaa järjestön toimitusjohtaja Cobus
oli mukana 135 maata.
de Swardt.
Pohjoismaat sijoittuivat tutkimuksessa Transparency International varoittaa,
totuttuun tapaan listan kärkeen: Suo- että korruptio vaikeuttaa euroalueen
men edellä ovat Islanti ja Norja, ja nel- velkakriisistä selviämistä. Kriisimaista
Kreikka oli vertailussa sijalla 80 ja Italia
jättä sijaa pitää Ruotsi.
Tutkimuksen mukaan 85 prosenttia sijalla 69.
maailman maista on onnistunut kaven- — Euroalueen ongelmat johtuvat osittamaan sukupuolten välistä epätasa- tain siitä, että viranomaiset eivät ole
arvoa kuuden viime vuoden aikana. pystyneet lopettamaan lahjontaa ja
Parhaiten tasa-arvo on edennyt ter- veronkiertoa, jotka ovat suurimpia syiveydessä ja koulutuksessa. Esimerkiksi tä velkakriisiin, järjestö toteaa.
miesten ja naisten väliset terveyserot www.cpi.transparency.org/cpi2011
pienenevät jatkuvasti yhä useammassa www.maabrandi.fi
maassa. Myös koulutukseen naiset
pääsevät monissa maissa yhtä helposti Rovaniemi on yksi maailman parhaista
tai lähes yhtä helposti kuin miehet.
joulukohteista
Suomessa tasa-arvo toteutuu erityisen
hyvin juuri koulutuksen saralla. Talous- Useat suuret kansainväliset lehdet
elämässä ja politiikassa naisten asema ovat valinneet joulun alla Rovaniemen
ei ole yleisesti parantunut, mutta Suo- ja Napapiirin maailman parhaiden joumi saa hyvän arvosanan naispuolisten lumatkakohteiden joukkoon. Valintoja
ministerien lukumäärästä.
tehneitä julkaisuja ovat yhdysvaltalaiTutkimusraportissa todetaan, että nen talouslehti Forbes, 20 kielellä ilnaisten ja tyttöjen voimaannuttaminen mestyvä Reader’s Digest sekä ruokaan,
ja kouluttaminen sekä heidän potenti- matkailuun ja muotiin keskittyvä Asia
aalinsa ottaminen globaalisti käyttöön Tatler.
niin talouden ja politiikan alueilla kuin — Mielenkiinto joulupukin virallista
muuallakin yhteiskunnassa ovat perus- kotikaupunkia kohtaan on huimassa
tavanlaatuisia menestyksen element- nousussa. Esimerkiksi kansainvälisten
tejä nykypäivän haastavassa toiminta- mediavierailujen määrä on kasvanut
ympäristössä.
viime vuoteen verrattuna lähes 20 prowww.weforum.org
senttia. Jouluviikoilla Rovaniemellä
tehdään useita suoria medialähetyksiä
Suomi on toiseksi vähiten korruptoitu- muun muassa BBC:n kanaville, iloitsee
nut maa (Good news! from Finland, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi
Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kortelai1.12.2011)
nen.
Suomi paransi sijoitustaan Transparen- Forbesin listauksessa esiteltiin 11 matcy International -järjestön kansainväli- kakohdetta, joissa joulun voi kokea aisessä korruptiovertailussa, uutisoi nutlaatuisella tavalla. Napapiirillä sijaitsevat Joulupukin Pajakylä ja Santa
Maabrändi-sivusto.
Suomi nousi vuosittaisessa vertailussa Park on nostettu listalle muun muassa
jaetulle toiselle sijalle Tanskan kanssa. New Yorkin, Amsterdamin, Kölnin ja
Viime vuonna sijoitus samassa tutki- Aspenin kanssa. Lista oli koottu yhteistyössä matkailualan johtavien vaikutmuksessa oli neljäs.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

13

WIPA 2009 -kilpailussa. Muotia esittelee kuuden maailmalla menestyneen
suomalaisen asuste-, kenkä- ja laukkusuunnittelijan luomuksia. Pienoisarkki
ilmestyi toukokuussa 2009.
The Best Artistic Europa Stamp 2011 kilpailussa palkittiin puolestaan Klaus
Welpin suunnittelema Metsät-merkki.
Welp voitti Brysselissä järjestetyssä kilpailussa toisen palkinnon. Neljää vuodenaikaa kuvaava Metsät-merkki ilmestyi toukokuussa 2011.
Lisäksi Minni Havaksen suunnittelema
Keijuja-pienoisarkki voitti toisen palkinnon Grand Prix pour le meilleur timbre de la jeunesse de l'Union Européenne 2010 -kilpailussa Brysselissä.
Pienoisarkin postimerkkeihin on kuvattu viisi erilaista keijua. Arkki julkaistiin
tammikuussa 2010.
Suomalaisille postimerkeille kansainvä- www.posti.fi
lisiä palkintoja
(Good news! from Finland 24.10.2011) Iittalan Vitriini-sarja sai arvostetun
muotoilupalkinnon
Kaikki palkitut postimerkit edustavat (Good news! from Finland, 31.10.2011)
nuorten suomalaisten taiteilijoiden te- Lasitaiteilija Anu Penttisen Iittalalle
kemää uutta modernia suunnittelua.
suunnittelema Vitriini-sarja on saanut
Kolme suomalaista postimerkkiä on arvostetun iF-muotoilupalkinnon. Sakpalkittu kansainvälisissä kilpailuissa Eu- salaisen iF Industrie Forum Design –yhroopassa.
teisön myöntämä kunnianosoitus on
Laura Laineen kuvittama pienoisarkki yksi kansainvälisesti tunnetuimmista
Muotia vei voiton Itävallassa elokuussa muotoilupalkinnoista.
järjestetyssä Grand Prix de l'Exposition Vuonna 2010 lanseerattu rasiasarja on

tajien, Lonely Planetin ja Frommer´sin
kanssa.
Suomessa Valitut Palat -nimellä ilmestyvä Reader's Digest valitsi listalleen 10
juhlavinta joulupaikkaa. Rovaniemi
löytyi listalta sijalta neljä. Artikkelissa
todettiin, että Rovaniemen satumaista
joulua on muiden vaikea lyödä ja kiitosta sai tältäkin lehdeltä Joulupukin
Pajakylä. Myös luminen talven ihmemaa poroineen ja huskyineen ihastutti
valintaraatia. Reader’s Digest ilmestyy
noin 50 eri painoksena noin 20 kielellä
useassa eri maassa.
Aasialainen versio ruoan, matkailun ja
muodin luksuslehti Tatlerista listasi Rovaniemen joulun kolmanneksi parhaaksi elämyskohteeksi.
www.visitrovaniemi.fi

noussut nopeasti yhdeksi Iittalan suosituimmista tuotteista.
Vitriini-rasioiden lasista, puusta ja alumiinista valmistettuja pohjia ja kansia
voi yhdistellä haluamallaan tavalla, mikä tekee sarjasta monikäyttöisen.
— Iittalan muotoilu on Alvar Aallon ja
Kaj Franckin ajoista lähtien ollut kansainvälisesti arvostettua. Olemme jatkaneet tällä tiellä tuomalla esiin nuoria
muotoilijoita ja innovatiivisia tuotteita
ihmisten arkeen. On hieno nähdä, että
Iittalan näkemys uudenlaisesta ajattelusta ja muotoilusta herättää kansainvälistä huomiota myös tässä hetkessä,
iloitsee Iittalan Business Director Päivi
Paltola-Pekkola.
Nuutajärven lasikylässä työskentelevä
Penttinen kertoo lähtevänsä suunnittelussa liikkeelle vahvoista väreistä ja
graafisesta selkeydestä, mikä näkyykin
vitriineissä hyvin.
iF-palkinnot jaettiin tänä vuonna 58.
kerran. Tuomaristo arvioi tuotteita
muun muassa muotoilun laadun, viimeistelyn, materiaalivalinnan ja innovaation näkökulmasta. Arvostelussa
huomioitiin myös tuotteiden ympäristövaikutukset, toiminnallisuus, ergonomisuus, turvallisuus ja universaali
muotokieli.
www.iittala.com
Kerrostalo kulkee vetten päällä
(Good news! from Finland 1.12.2011)
Turussa nähtiin harvinainen näky, kun
maailman ensimmäinen, sisustusta
myöten valmis siirrettävä kerrostalo
uitettiin telakalta paikoilleen tontin
rantaan. Teknologia on herättänyt
suurta kiinnostusta niin kotimaassa
kuin maailmallakin
Erikoiskuljetuksen takana on mm. modulaarisiin kerrostaloihin erikoistunut
Neapo Oy. Arkkitehti Caterine Casagrande CC-M Arkkitehdit Oy:sta ja rakennesuunnittelija Eero Kotkas Vahanen Oy:sta suunnittelivat siirrettävän
kerrostalon asiakkaan tarpeisiin. Talo
on vuokratontilla, joten vuokra-ajan
umpeuduttua se voidaan siirtää uuteen paikkaan.
― Koska asiakkaan tontti sijaitsee meren rannalla ja sopiva tehdastilakin löytyi meren rannalta, merikuljetus osoittautui toimivaksi vaihtoehdoksi. Tämä
oli myös taidonnäyte teräskennotek-
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nologiastamme, joka mahdollistaa
näin suurten kokonaisuuksien siirtelyn
paikasta toiseen, tiedottaja Hanna
Mielismäki kertoo.
― Ilman Fixcel-teräskennoteknologiaa
hanketta ei olisi pystytty toteuttamaan. Ainutlaatuinen ja maailmanlaajuisesti patentoitu runkoratkaisu on
äärimmäisen kestävä ja jäykkä, mutta
samalla kevyt, Mielismäki korostaa.
Neapo valmistaa kaikki tuotteensa
muuttovalmiiksi asti sisällä tehdashalleissa. Hyötyjä on Mielismäen mukaan
useita.
― Tehdasympäristössä rakentamisen
laatu, kustannukset, materiaalihukka
ja ympäristövaikutukset ovat hallinnassa.
Taloon tehtiin hallitiloissa valmiiksi
LVIS-putkitukset, asennettiin valaisimet ja laatoitettiin märkätilat, verhoiltiin runko sekä viimeisteltiin sisä- ja ulkopinnat. Kolmikerroksinen talo on 33
metriä pitkä, 12 metriä korkea ja se
painaa 220 tonnia.
Merimatka tehtiin suurella ponttonialuksella, johon talo siirrettiin motorisoitujen lavettien avulla. Tonttirannassa talo nostettiin hydraulisesti teräsbetonipaalujen päälle ja kytkettiin kunnallistekniikkaan. Siirtämisestä vastasi
Nostokonepalvelu.
Neapon teknologia sopii esimerkiksi
meren rannalle rakennettaviin rakennushankkeisiin, joissa maantiekuljetukset ovat leveyden takia esteenä.
― Uusi teknologia avaa uusia mahdollisuuksia rakennusteollisuuteen ja arkkitehtuuriin. Kiinnostusta on ollut laajalti.
Toimitusjohtaja Olli Vuola vertaa teräskennorakentamista Japanissa käytettävään maanjäristystekniikkaan, joka on
monimutkaista ja kallista.
― Teräskennorakentaminen mahdollistaa samat ominaisuudet, mutta paljon yksinkertaisemmalla ja edullisemmalla tavalla. Konseptimme kiinnostaa
varmasti aasialaisiakin rakentajia, sillä
se on maanjäristyksen kestävä.
www.neapo.com

Finnairin toiseksi parhaaksi eurooppalaiseksi lentoyhtiöksi. Lisäksi Finnair
nousi 12:ksi maailman parhaat lentoyhtiöt -listalla.
Lehden mukaan Finnair on osoittanut
vuoden aikana merkittävintä kehitystä
Top 20 -lentoyhtiöiden joukossa nousemalla lähellä kärkikymmenikköä sijalta 28. Lehti antaa tunnustusta sekä
Finnairin maa- että matkustamopalvelulle.
Travel + Leisure on matkailualan lehti,
jonka levikki on 970 000. Lukijaäänestys järjestettiin nyt 16:tta kertaa.
www.travelandleisure.com
www.finnair.com
Suomalainen designlehti lanseerattiin
Lontoossa
(Good News! from Finland, 26.9 2011)

Vuosittain suomeksi ja englanniksi ilmestyvä Trash Magazine -designlehti
lanseerattiin Lontoon designfestivaaleilla 23. syyskuuta. Ida Kukkapuron
päätoimittaman lehden tavoitteena on
vaatimattomasti muuttaa maailmaa.
Kukkapuron mukaan kestävään muotoiluun keskittyvä lehti on suunnattu
erityisesti ihmisille, jotka uskovat designin voivan muuttaa maailmaa. Kierrätyspaperille painetun lehden ensimmäisessä numerossa suunnittelijat
muun muassa kertovat miksi he luovat
uusia tuotteita ja miten roskasta voidaan tehdä designtuotteita.
— Pyrimme siistillä, selkeällä ulkoasulla tavoittamaan niin yritysjohtajat,
kukkahattutädit kuin hipsteritkin. Ja
herättämään designerit miettimään
suunnittelutyötään ja keskustelemaan
tavoitteistaan ja työstään, Kukkapuro
kertoo.
Kukkapuron mukaan lehti on herättänyt mukavasti kiinnostusta ja vastaanotto on ollut myönteistä. Lontoossa
neuvottelut kirjakauppojen kanssa jatkuvat, mutta ainakin yksi jälleenmyyntisopimus on jo tehty. Lisäksi jälleenmyyjiä etsitään muun muassa Berliinistä, Tukholmasta ja Tallinnasta. Lehti on
myös luotettavissa kokonaisuudessaan
Finnair valittiin maailman parhaiden verkkoversiona ja saatavilla eri puolilla
maailmaa pidettävistä Trash Design lentoyhtiöiden joukkoon
(Good News! from Finland, 26.9 2011) näyttelyistä.
Suomessa lehti esiteltiin yleisölle HabiYhdysvaltalaisen Travel + Leisure -mat- tare-sisustusmessuilla syyskuussa, joskailulehden lukijat ovatb äänestäneet
Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

sa lehden 7000 kappaletta jaettiin nopeasti loppuun.
Trash Magazinea julkaisee Dodo Oy.
www.trashmagazine.com
Suomen historia
(www.suomalaisuudenliitto.fi)
Tällä pastalla käydään Suomen historia
läpi pähkinänkuoressa. Nyt jatketaan
1400–1500-luvuilla.
• 1400-luvun alku. Suomen hallinto
uudistetaan, kirkollinen ja maallinen
hallinto eriytyvät. Suomen piispainkronikan vanhin osa laaditaan.
• 1409. Turussa lyödään omaa rahaa.
• 1412. Kuningatar Margareta kuolee.
Mauno II Tavast Suomen piispaksi.
Hänen aikanaan Pyhän Henrikin
kulttia kehitetään voimakkaasti.
• 1414. Maanoikeus perustetaan Turkuun.
• 1435. Suomi jaetaan kahteen laamannikuntaan.
• 1438. Daavid-niminen vesilahtelainen talonpoika julistautuu kuninkaaksi. Vaarallinen kapina kukistetaan piispa Maunun välityksellä.
• 1441-1448. Kristoffer Baijerilainen
kuninkaana.
• 1441. Määrättiin, että Isä Meidän,
uskontunnustus ja Ave Maria oli
luettava joka sunnuntai kansalle sen
äidinkielellä.
• 1442. Kuningas Kristofferin maanlaki. Rauma saa kaupunginoikeudet.
• 1443. Naantalin luostari perustetaan.
• 1448-1457, 1464-1465 ja 14671470. Kaarle Knuutinpoika kuninkaana
• 1450-1460. Olavi Maununpoika Turun piispana.
• 1457-1464. Kristian I kuninkaana.
• 1460-1489. Konrad Bitz Turun piispana.
• 1470-luku. Upsalan kaniikin Ericus
Olain historiateos. Suomi mainitaan
entisenä kuningaskuntana
• 1470-1497 ja 1501-1503. Sten Stur
vanhempi Ruotsin valtionhoitajana.
• 1475. Olavinlinnaa aletaan rakentaa.
• Noin 1485. Kuusiston linna palaa.
Lukuisia asiakirjoja tuhoutuu.
• 1489-1500. Maunu III Särkilahti Suomen piispana.
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• 1492. Uusittiin määräys (vrt. 1441)
pitää eräät kirkolliset toimitukset
kansan omalla kielellä.
• 1495-1497. Vanha viha. Ruotsin ja
Venäjän välinen sota, jossa Suomea
hävitetään pahasti. Viipurin pamaus
1495.
• 1497-1501. Hannu kuninkaana.
• 1498. Unionikuningas, tanskalainen
Hannu, kielsi norjalaisia häiritsemästä pirkkalaisten lapinkäyntiä.
• 1500-1506. Lauri Suurpää Turun piispana.
• 1504-1512. Svante Sture valtionhoitajan.
• 1506-1510. Johannes Olavinpoika
Turun piispana.
• 1509. Tanskalaiset ryöstävät Turun.
• 1512-1522. Arvid Kurki Turun piispana.
• 1512-1520. Sten Sture nuorempi valtionhoitajana.
• 1520-1521. Kristian II kuninkaana.
• 1521. Kustaa Vaasa valtionhoitajaksi.
• 1523. Tanskalaiset karkotetaan Suomesta. Kustaa Vaasa kruunataan kuninkaaksi.
• 1526-1530. Kuningas Kustaa Vaasa
kielsi suomalaisia useaan otteeseen
käymästä kauppaa Tallinnan, Riian ja
Danzigin kanssa Tukholman asemesta.
• 1527. Uskonpuhdistus pantiin toimeen. Kirkon keräämät verot ja irtaimistot mm. kirkonkelloja, sekä
myöhempinä vuosina myös ehtoollisastiat ja messukasukat otettiin
Ruotsin kruunulle. Kirkon köyhtyminen heikensi oleellisesti sen koulutus- ja sosiaalista toimintaa kansan
keskuudessa.
• 1528-1550. Martti Skytte Turun piispana.
• 1528. Kustaa Vaasa hävitytti Kuusiston piispanlinnan lukemattomine
vanhoine suomalaisasiakirjoineen.
Hän myös korotti pirkkalaisten lapinkäynnistä maksaman veron kaksinkertaiseksi.
• 1542. Kuningas Kustaa Vaasa julisti
kaikki asumattomat erämaat "Jumalan, kuninkaan ja kruunun omaisuudeksi".
• 1543. Mikael Agricolan ABC-kiria.
Suomenkielinen kirjallisuus saa alkunsa.

• 1548. Mikael Agricolan Uusi testamentti, jonka esipuheessa kolmivaiheinen [sepitetty] kuvaus Suomen
valloituksesta: ensimmäinen ristiretki Pyhän Eerikin ja Henrikin johdolla
1150, Birger jaarlin ristiretki Hämeeseen 1248 ja Torkkeli Knuutinpojan
retki Karjalaan 1293. Suomalaisten
kuninkaista ei puhuta.
• 1551. Agricolan Daavidin psalttari,
jonka esipuheessa kuvaus suomalaisten vanhoista jumalista.
• 1554. Johannes Magnuksen historiateos ilmestyy Roomassa. Suomi esitetään muinaisena kuningaskuntana. Mikael Agricola Turun piispaksi.
• 1555. Olaus Magnuksen Pohjoisten
kansojen historia. Suomi esitetään
vanhana kuningaskuntana.
• 1555-1557. Sota Venäjää vastaan.
• 1555. Kuningas Kustaa antoi Savonlinnan läänin asukkaille suomenkielisen julistuksen, joka on ensimmäinen tunnettu tämänlaatuinen asiakirja. Siinä ilmoitettiin "Ja nyt Itze
tullehet tähen Somen Mahan swren
Sotawäghen kansa".
• 1556-1563. Juhana Suomen herttuana. Hänen kerrotaan käyttäneen
suomen kieltä diplomaattisessa kirjeenvaihdossaan Ranskaan osoituksena asemastaan.
• 1558. Turun piispaksi nimitettiin
ruotsinmaalainen Per Folling(ius).
Nimitys herätti tyytymättömyyttä,
sillä 1385 lukien Turussa oli ollut
piispoina vain kotimaisia miehiä.
• 1560-1568. Eerik XIV kuninkaana.
• 1563-1576. Paavali Juusten Turun
piispana. Hän laatii Suomen piispain
kronikan.
• 1563. Kolmekymmentä Juhanan
kannattajaa tuomittiin kuolemaan.
Useat heistä oli suomalaisia.
• 1568-1592. Juhana III kuninkaana.
• 1570-1595. Pitkä viha, sota Venäjää
vastaan.
• 1571. Juhana III valitti kirjeessään sitä, että ruotsinmaalaiset sotamiehet
kieltäytyivät lähtemästä Suomeen,
koska se ei ollut heidän isänmaansa.
Juhana piti heitä näin ollen Ruotsin
valtakunnan pettureina.
• 1572. Hyväksyttiin Laurentius Petrin
laatima koulujärjestys. Sen mukaan
koulussa oli 4 luokkaa. Tärkeimmät
oppiaineet olivat uskonto ja latinan
kieli.
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• 1574. Kuningas valtuutti Klaus Flemingin ja Klaus Åkenpojan (Tott) estämään tarpeen vaatiessa (suomalaisen) nostoväen avulla Viipurista
karanneita ruotsinmaalaisia sotilaita
jatkamasta Ruotsiin. Kapinointi johtui kuninkaan mukaan siitä, että jotkut "kavaltajat" väittivät, etteivät sotamiehet olleet velvollisia taistelemaan Suomen puolesta, koska tämä
ei ollut heidän isänmaansa. Ao. sotamiehet lienevät kuitenkin saaneet
tahtonsa läpi.
• 1578. Kuningas antoi Turun koulun
rehtorille Jaakko Finnolle eli Suomalaiselle tehtäväksi toimittaa suomeksi joitakin kirkollisia kirjoja. Hän julkaisikin katekismuksen, virsikirjan ja
rukouskirjan.
• 1580. Kuningas vaati maaherra Klaus
Åkenpojalta (Tott) selitystä siitä, että keväällä suuri joukko savolaisia
jousimiehiä perheineen oli kuljetettu Ruotsiin Södermanlannin herttuakuntaan, joka kuului kuninkaan veljelle Kaarlelle. Kysymys ei ollut uudisasukkaista, joiden muuttoa Kaarle
herttua suosi.
• 1580. Herra Martti (luultavasti Tukholman suomalaisen seurakunnan
kappalainen) käänsi maalain suomeksi. Käännöstä käytettiin ilmeisesti käsikirjoituksena ja se on painettu vasta paljon myöhemmin.
• 1581. Juhana III ottaa Suomen suuriruhtinaan arvon.
• 1583-1625. Eerikki Sorolainen Turun
piispana.
• 1590. Kuningas Juhana III valittaa
kirjeessään ylipäällikkö Yrjö Boijelle
(Ruotsin) Uplannin huoveista, jotka
olivat paenneet vihollisen (venäläisten) edessä ja palanneet Ruotsiin
alukset täynnä Suomen talonpojilta
laittomasti anastettua viljaa, lihaa ja
kalaa.
• 1592-1599. Sigismund kuninkaana.
• 1592. Rautalammin asukkaat tarttuivat aseisiin paikkakunnalle majoitettuja uplantilaisia ratsumiehiä (huoveja) vastaan näiden harjoittaman
mielivallan takia. Kapina kukistettiin
ja johtomiehet mestattiin.
• 1595. Täyssinän rauha. Suomen itäraja Jäämereen.
• 1596-1597. Suomessa nuijasota, joka syttyy Kaarle herttuan yllytyksestä osana hänen ja kuningas Sigis16
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mundin valtataistelua. 3000 suomalaista talonpoikaa saa surmansa.
Klaus Fleming voitti "nuijamiehet"
Nokialla, ja joukoittain pakenevia talonpoikia ml. Jaakko Ilkka ja viisi
muuta johtajaa surmattiin seuraavina päivinä. Padasjoelle edenneet
nuijamiehet houkuteltiin antautumaan, mutta Ivar Tavast surmautti
heidät kaikki (400) Padasjoen Nyystölässä (14.1.). Pietari Paavalinpoika
Juusten houkutteli Savon nuijamiehet antautumaan luvaten säästää
heidän henkensä, mutta surmasi
kaikki antautuneet (23.1.). Klaus Fleming voitti nuijamiehet ratkaisevassa Santavuoren taistelussa Pohjanmaalla. Ruotsinkieliset talonpojat
menivät heti taistelun alussa Flemingin puolelle (24.2.).
1597. Suomen käskynhaltija, marski
ja amiraali Klaus Fleming kuolee todennäköisesti myrkytyksen uhrina.
Sen jälkeen Kaarle herttua tekee sotaretken Turkuun. Ruotsalaiset ryöstävät mm. Turun tuomiokirkon kirjaston.
1598. Suomalaisten tyhjiin valunut
sotaretki kuningas Sigismundin
avuksi Uplantiin ja Tukholmaan. Uplanti tyhjenee kauhun vallatessa
asukkaat.
1599. Kaarle herttua valloittaa Suomen. Ruotsalaiset lyövät elokuussa
suomalaisten sotajoukon Marttilassa. Lukuisa määrä suomalaisia aatelisia mestataan, piispa pannaan vankeuteen ja papistolle määrätään
suuret sakot. Tämän jälkeen Suomea
aletaan määrätietoisesti ruotsalaistaa.
1599. Suomen aateli taisteli Kaarle
herttuaa vastaan tämän kiistassa
Sigismundin kanssa Ruotsin kruunusta, mutta 24.8. Kaarle herttua
nousi maihin Sauvossa. (29.8.) Kaarle herttua voitti Marttilassa Axel
Kurjen johtamat suomalaiset joukot.
(6.9., 27.9. ja 10.11.) Kaarle herttua
mestautti johtavia suomalaisia aatelisia sekä joukon aatelittomia upseereita, osin vastoin antautumisehtoja.
1599-1600. Nuijasodassa ja sen jälkeisissä tapahtumissa Suomi menetti ensin talonpoikien parhaimmiston
sekä sen jälkeen aatelistonsa ydinosan. Suomen asioiden "itsenäinen"
hoito väheni ja suomenkieltä osaa-

van aatelin vaikutus valtakunnan asioiden hoitoon heikkeni. Nuijasotaa
voidaankin pitää Suomen lopullisena
"haltuunottona" Ruotsin toimesta.
Verot ja jatkuvat sotaväenotot alkoivat rasittaa suomalaisia Venäjän vallan aikaan saakka. Kaarle herttua alkoi käyttää kuninkaan (Kaarle IX) titteliä 1604.
Ruokapalsta
Itämeren ruokavalio siivoaa kolesterolia kudoksista
(Ruokatieto, 7.10.2011)
Täysjyvävilja-, kala- ja mustikkapainotteinen ruokavalio tekee hyvää insuliiniaineenvaihdunnalle ja veren rasva-arvoille. Ruokavalio myös siivoaa kudoksia kolesterolista. Tämä todettiin Pohjoismaissa toteutetussa SYSDIMET-tutkimuksessa, jossa selvitettiin, miten
terveelliset pohjoismaiset ruoka-aineet
vaikuttavat yhdessä useisiin eri sydänja verisuonitautien sekä diabeteksen
varhaisiin merkkiaineisiin.
Yksi tänä vuonna päättyvän tutkimuksen tekijöistä on dosentti Ursula
Schwab Itä-Suomen yliopistosta. Hänen mukaansa Itämeren ruokavaliolla
voidaan huomattavasti muokata kansansairauksien riskiä – myös niille geneettisesti alttiilla ihmisillä.
- Terveyttä edistävän ruokavalion teho
osoitettu lukuisissa pitkäkestoisissa
tutkimuksissa, esimerkiksi diabeteksenehkäisytutkimuksissa, joten tulokset ovat luotettavia, Schwab sanoi puhuessaan syyskuun lopussa Itämeren
ruokavalio –seminaarissa, jonka järjesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ravitsemispalvelu Ravioli.
Ravinnon terveyttä edistävien aineiden
teho perustuu niiden yhteisvaikutuksiin, ja ne saadaan varmimmin nauttimalla Itämeren ruokavalion ruoka-aineita osana päivittäisiä aterioita.
Suomen Akatemian parhaillaan rahoittamassa Sysdimet-interventiossa Itämeren ruokavaliota noudattaneet tutkimushenkilöt söivät muun muassa
kolme kertaa viikossa kalaa ja 300
grammaa mustikoita päivittäin sekä
runsaasti kuitupitoista täysjyväviljaa.
Tutkimuksessa lähestytään systeemibiologian keinoin ravitsemuksen vaikutusta perintötekijöiden ilmentymiseen
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ja aineenvaihduntaan henkilöillä, joilla
on häiriintynyt glukoosiaineenvaihdunta. Systeemibiologiassa mallinnetaan
monista geenituotteista koostuvien
biologisten järjestelmien toimintaa etsimällä biologiseen ilmiöön vaikuttavat
geenit.
Metsämarjoja, ruista, kauraa, kalaa ja
rypsiöljyä sisältävää Itämeren ruokavaliota suositellaan sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen ehkäisyyn. Se
sopii myös astman, allergian ja reuman
hoitoon. Usein se tarkoittaa potilaille
lisää kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kalaa ja kasviöljyjä.
- Astmassa tärkeää on pysäyttää tulehdus kortisonilääkkeillä, ja siitä alkaa
paraneminen, kertoo HYKS:in Iho- ja
allergiasairaalan ravitsemusterapeutti
Helena Voutilainen.
Voutilaisen mukaan astmaan sairastuessa ei tule ensimmäisenä mieleen
ruokavalio vaan pikemminkin kodin siivoaminen, ja mitä tehdään mahdollisille lemmikkieläimille.
Viime vuosina on saatu lisää näyttöä
ruokavalioiden vaikutuksista astman
hoitoon. Esimerkiksi 15 tutkimusta
osoittivat laihdutuksen parantaneen
ylipainoisten astmaatikoiden vointia ja
vähentäneen astmaatikoiden lääkkeiden tarvetta painon putoamisen jälkeen.
Vuoden 2006 astman Käypä hoito suosituksia ollaan parhaillaan uusimassa. Nykyisissä todetaan, että laihdutuksesta on etua hoitotasapainolle, ja kilojen pudotus voi vähentää lääkkeiden
tarvetta. Lisäksi astmaatikkoja ohjataan välttämään astmaa aiheuttavia
ruoka-aineita yksilöllisesti.
Tutkimusten mukaan perinteinen Välimeren ruokavalio vaikuttaa myönteisesti astman hoitotasapainoon. Erityistä hyötyä on havaittu kasvisten ja tuoreiden hedelmien runsaalla käytöllä.
Eräässä tutkimuksessa korkea sitoutuminen Välimeren ruokavalioon pienensi jopa 78 prosentilla astman huonoa
hoitotasapainoa.
Selitykseksi arvellaan, että perinteinen
Välimeren ruokavalio alentaa oksidatiivista stressiä, kun taas nykyisessä toteutuneessa länsimaisessa dieetissä
ravinnon antioksidantti- ja omega-3
rasvahappopitoisuus pienenee kasvisten, hedelmien ja kalan liian pienen
käytön myötä.
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Tulehdusta vähentävien pitkäketjuisten monityydyttämättömien rasvahappojen lisäksi astmaatikolle voi olla etua
A-, C-, E- ja D-vitamiinien, flavonoidien
sekä hivenaineista erityisesti seleenin
ja magnesiumin suuremmasta saannista.
Tänä vuonna julkaistussa rasvojen vaikutusta astman hoitotasapainoon selvittävässä tutkimuksessa saatiin näyttöä siitä, että korkealla monityydyttymättömien rasvahappojen n-6:n-3
PUFA suhteella on yhteys astman huonoon hoitotasapainoon.
- Meillähän Itämeren ruokavalio on
vielä parempi rypsiöljyn ja rukiin ansiosta. Astmaatikon kannattaa syödä
näiden lisäksi myös kalaa, sillä nämä
kaikki voivat parantaa hoitotasapainoa, Voutilainen sanoo.
Suomalaisessa ruokavaliossa myös
marjat, kaali ja kokojyvävilja sisältävät
tulehdusta vähentäviä ravintoaineita.
Rypsiöljy ja kala tärkeitä reumapotilaille
- Rasvan laatu on tärkeä myös reumapotilaille, sillä heillä sydän- ja verisuonitaudin riski on kohonnut, kertoi ravitsemusterapeutti Merja Larjosto
HYKS:in Kirurgisesta sairaalasta. Rasvoilla on myös merkitystä tulehdusvälittäjäaineiden ja kivun muodostuksessa.
- Rasvaisia kaloja ja rypsiöljyä kannattaa suosia ruokavaliossa. Rasvaiset kalat ovat hyviä D-vitamiinin, omega-3rasvahappojen ja proteiinin lähteitä.
Kalan ja rypsiöljyn ohella reumaa sairastavien on hyvä huolehtia myös kasvisten ja maitovalmisteiden riittävästä
saannista. Sen sijaan ruokavaliota
köyhdyttäviä useiden elintarvikkeiden
välttämisdieettejä ravitsemusasiantuntija ei suosittele.
Nykyisten ravitsemussuositusten mukainen Itämeren ruokavalio kiinnostaa
tutkijoita, koska se on todennäköisesti
vähintään yhtä terveellinen kuin Välimeren ruokavalio.
Itämeren ruokavalion sisältämien elintarvikkeiden yhteisvaikutuksia on tutkittu Suomessa Sysdimet-tutkimuksen
lisäksi muun muassa Suomen Akatemian Kansanterveyden haasteet Salve
-tutkimusohjelman NORRDIET-tutkimuksessa.
- Itämeren ruokavalio on Välimeren
ruokavalio pohjoisilla raaka-aineilla

höystettynä. Siinä painottuvat kala,
kasvikset, marjat, täysjyvävilja sekä
rypsiöljy, Ursula Schwab kertoo.
Rypsiöljyn pehmeä rasva on koostumukseltaan oliiviöljyä terveellisempi,
ja rasvaiset kalat ovat hyviä omega-3rasvahappojen ja D-vitamiinin lähteitä.
Rukiin ja kauran kuiduista on puolestaan monta terveyshyötyä, ja metsämarjojen koostumus on ainakin yhtä
terveellinen kuin Välimeren hedelmien.
Kiireettömyys tekee hyvää elämässä,
ruuassa ja matkailussa
(Ruokatieto 14.10.2011)
- Teet asiat sitä paremmin, mitä lähempänä asioiden oikeaa rytmiä toimit, sanoo hitaan elämän sanansaattajana tunnettu kanadalainen Carl Honoré. Mitä teetkin, vähemmän on aina
enemmän. Hidastaminen ei kuitenkaan tarkoita etananvauhtia, vaan asioiden tekemistä niiden oikeassa rytmissä, italiaksi tempo giusto.
Honoré puhui lempiaiheestaan HaagaPerhon järjestämässä Matkailu muuttaa maailmaa -seminaarissa torstaina
Helsingissä. Seminaarin teemana oli
Hiljainen Suomi, jossa maltetaan pysähtyä aistimaan. Se tulisi onnistua
tuotteistamaan sen myös Suomessa
vieraileville.
Honoré on huolissaan maailmanlaajuisesta nopeuden kulttuurista, jolle hän
on luonut riippuvuutta kuvastavan
määreen speedaholic.
- Olemme unohtaneet, miten kytkeä itsemme pois päältä. Haluamme koko
ajan enemmän kaikkea, joten nopeudesta on tullut elinehto. Ilmiö saa absurdeja muotoja: Lontoossa tarjotaan
20 minuutin speed-joogaa ja Yhdysvalloissa drive-in-hautajaisia, joissa arkun
äärelle pysähdytään keskimäärin 1,5
minuutiksi.
Honoré ottaa esimerkiksi ruokakulttuurin, jonka jokaiseen lenkkiin nopeus
on jo vaikuttanut. Tuotanto on nopeaa, kokkaamme pikaisesti ja syömme
nopeasti tehden samalla jotain muuta.
Kaiken tämän ansiosta menetämme
nautinnon.
- Slow food perustuu yksinkertaisille
arvoille. Saamme ruuasta paljon
enemmän, kun tiedostamme mitä
syömme. Luomuruokabuumi on Suo-
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messa vahva. Ruoka saa juuret: se on
paikallista ja sillä on merkitys, Honoré
toteaa.
Hitauteen liittyy tiiviisti hetkeen tarttuminen. Se ei ole vain italialainen vientituote, vaan joogasta ja muista hitaista
lajeista on tullut valtavirtaa. Vauhdin
vastakohtana kaipaamme harmoniaa,
jopa zeniä, Honoré sanoo.
Arjessa hidastamista edustaa vaikkapa
kunnon ruokatunnin pitäminen. Jos ei
muu auta, merkitse ruokatunti kalenteriisi. Ylipäätään aikataulujen löysentäminen palvelee hyvää oloa. Honoré
muistuttaa myös, että lapset tarvitsevat hitautta jopa enemmän kuin aikuiset.
- Hitaat hiljaiset hetket ja itse keksityt
leikit kehittävät lasta ja auttavat tutustumaan itseensä. He tarvitsevat vähemmän sovittua tekemistä, jottei lapsuus mene ohi liian nopeasti.
Esimerkiksi Harvardin yliopisto Yhdysvalloissa lähettää opiskelijoille kirjeen
otsikolla Slow down, hidasta. Pitää olla
aikaa istua keskustelemassa puun alla.
- Kukaan ei voi olla nopea koko ajan,
silloin ei pysty ajattelemaan terävästi.
Honoréta ilahduttaa hitaan matkailun
saavuttama suosio, onhan kiireyden virus tarttunut pahasti matkailuun:
otamme äkkilähtöjä, lastaamme loman
täyteen ohjelmaa ja olemme kotiin palattuamme enemmän loman tarpeessa
kuin lähtiessämme.
Vajaan parin vuoden ajan anglosaksisen kielialueen lehdet ovat suoltaneet
juttuja siitä, ja ihmiset ovat löytäneet
uuden tavan lomailla. Nälkä hitaaseen
matkustamiseen on iso, Honoré huomauttaa.
- Slow travel yhdistää lukuisia slow-liikkeen osa-alueita. Kun matkanteosta
tulee tärkeämpi kuin päämäärästä,
huomaat eri asioita – myös niitä, jotka
olet jo kadottanut kiireisessä arjessasi.
Honoré kertoo esimerkin: Englanti on
täynnä kanavia, jotka ovat nyt ruuhkaisempia kuin teollisuuden huippuaikoina. Loma viiden kilometrin tuntivauhtia kulkevassa veneessä on huppusuosittu. Se on vapauttavaa, koska ei olla
menossa mihinkään vaan matka itsessään on tärkeä. Kävelijät ohittavat veneen, ja se on helppo pysäyttää missä
vain, kun haluaa vaikkapa ostaa juustoa tuottajalta.
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Syöminen tuottaa erityistä iloa, kun on
aikaa tutustua paikalliseen kulttuuriin
ja siihen, mitä syö.
- Kun tiedostat, mitä syöt, syöminen ei
ole pelkkää tankkausta.
Paikallisuus on yksi hitaan matkustamisen peruskivistä. Nopea kulttuuri suosii Honorén mukaan isoa skaalaa ja
menetämme tuntuman paikalliseen.
Nälkä paikallisia kokemuksia kohtaan
kasvaa, ja parhaissa kokemuksissamme on aina paikallisväriä. Asiat, jotka
eivät olisi voineet tapahtua muualla,
jäävät mieleen.
Rentoutumista auttaa, että lomalla on
hitaita hetkiä. Honoré pitää esimerkiksi Yhdysvalloissa yleistyneitä aperitiiveja esimerkkinä tästä: hotellit tarjoavat
illansuussa juustoa ja viiniä kootakseen
vieraansa hetkeksi keskustelemaan
päivän kokemuksista. Kylpylöitä rakastetaan, safareilla on kännykkäkielto.
Helsinki näyttäytyi Honorélle ikimuistettavana, kun hän paikalliseen ruokakulttuuriin ja muotoiluun keskittyneen
kaupunkikierroksen jälkeen päätyi saunomaan kaupungin edustan saareen:
- Suomella on todellakin mahdollisuuksia, vesi on teille tärkeä elementti!
Sauna ja Helsingin silhuetti auringonlaskussa olivat elämys, jonka ansiosta
voisin suositella Helsinkiä kenelle tahansa.
Yliopettaja Teemu Moilanen HaagaHeliasta avasi pikatutkimusta, jolla kartoitettiin viime syksynä julkistetun
Suomen maabrändivaltuuskunnan raportin tunnettuutta ja vaikuttavuutta
matkailualalla. Matkailuala sai valtuuskunnalta tehtävän luoda hiljaisen Suomen lomapaketteja.
- Kun kymmenen kuukautta on kulunut, puolet matkailualan yrityksistä
tuntee
raportin
tavoitteet.
Merkittävänä työtä pitää neljä viidestä, mutta toimenpiteitä tavoitteiden
saavuttamiseksi on ehtinyt tehdä vasta
viidesosa, Moilanen summaa.
Maabrändin eteneminen näyttää kuitenkin lupaavalta, sillä 43 prosenttia
kyselyyn vastanneista alan yrityksistä
on halukkaita tekemään suositeltuja
toimia omassa organisaatiossaan lähitulevaisuudessa. Neljännes niistä, jotka eivät vielä ole ryhtyneet toimiin, aikoo tehdä niin lähimpien 12 kuukauden aikana.

- Mikäli tämä toteutuu, liki puolet yrityksistä on siirtynyt sanoista tekoihin
kahden vuoden kuluessa raportin julkistuksesta, ja se koskettaa useita tuhansia yrityksiä.
Seminaaripäivän innotyöpajoissa keksittiin keinoja vastata maabrändityöryhmän antamiin tehtäviin. Keskusteluissa ehdotettiin muun muassa, että
Matkailunedistämiskeskuksen MEKin
pitäisi istuttaa halattavia puita kaupunkeihin. Myös tutkimusta hiljaisuuden
eri tyypeistä kaivattiin.
- Yhdessä työpajassa ehdotettiin, että
kiinalaisia opiskelijoita kannattaisi hyödyntää kiinalaisten matkailijoiden tarpeiden selvittämisessä. Lisäksi tuli käytännöllinen tuotteistamisidea: suomalaista hiljaisuutta voisi myydä kuulosuojaimilla ja muilla hiljaisuuden välineillä. Ne edustaisivat suomalaista
muotoilua ja saisivat nimekseen Finland – Finland korvilla tuo hiljaisuuden,
Haaga-Perhon markkinointipäällikkö
Minna Huuhtanen summaa.

kaupan reaaliaikaiseen tuotevalikoimaan.
Suomessa Digital Foodien verkkopalvelu on toiminut vuodesta 2010 lähtien
ja yritys toimii tiiviissä yhteistyössä Sryhmän kanssa. Palvelu on käytettävissä myös Iso-Britanniassa beta-versiona. Siellä Foodie.fm on kytketty Tescoketjun tuotevalikoimaan ja sen avulla
voi tilata ruokaa Tesco.com -palvelusta.
Foodie.fm on saatavilla Facebook-,
Android-, Nokia-, ja iPhone-sovelluksena. Palvelu on kuluttajille maksuton ja
sillä on tällä hetkellä Suomessa
140.000 käyttäjää.
www.foodie.fm

PUNAINEN JOULUSALAATTI
3 keskikokoista porkkanaa
2-3 punajuurta
n 200 gr valkokaalia
1 dl rusinoita
50 gr saksanpähkinöitä
kastike:
3 rkl majoneesia
Foodie.fm –palvelu lanseerattiin kan- 1 1/2 rkl omenaviinietikkaa
sainvälisesti
1/2 dl vettä
(Good News! from Finland 8.12.2011)
1/2 tl sokeria
1/2 tl yrttisuolaa
Digital Foodie on lanseerannut sosiaalisen ruokasuosituspalvelunsa kansain- 1. kuori porkkanat ja punajuuret
välisesti tänään torstaina. Foodie.fm 2. raasta porkkanat, punajuuret ja kaaon päivittäistavarakaupalle tarkoitettu li.
verkkopalvelu, jonka avulla kuluttajat 3. sekoita kaikki aineet, punajuuri kuilöytävät tuotetietoa suunnitellessaan tenkin viimisenä varovasti.
ruokaostoksiaan. Päivittäistavarakau- 4. sekoita kastikeaineet keskenään ja
palle palvelu tarjoaa mahdollisuuden lisää salaattiin.
kertoa valikoimissaan olevista tuotteista entistä läpinäkyvämmin.
FETAPUNAJUURET
― Päivittäistavarakauppa elää muu- 5 punajuurta
toksen aikaa niin asiakaskäyttäytymi- 2 rkl öljyä
sen kuin teknologiankin osalta. Ruoka- ripaus suolaa
kauppa on siirtymässä nopeasti kohti 1 rkl hunajaa
helposti personoitavissa olevia verkko- mustapippuria
palveluita, toteaa Digital Foodien toi- 100 gr fetajuustoa
mitusjohtaja Kalle Koutajoki.
hunajakastike:
Foodie.fm perustuu teknologiaan, joka 2 rkl balsamiviinietikkaa
oppii käyttäjien valinnoista ja suositte- 5 rkl öljyä
lee niiden pohjalta yksilöllisiin tottu- 2 rkl hunajaa
muksiin parhaiten sopivia reseptejä ja ripaus mustapippuria
tuotteita. Palvelu ottaa huomioon rajoitteet ja mieltymykset, kuten allergi- 1. Kuori ja lohko punajuuret kylmän
at, intoleranssit, mieliruuat ja käyttä- veden alla
jän budjetin. Foodie mahdollistaa tuot- 2. Lisää kuumalle pannulle tilkka öljyä.
teiden ostamisen verkossa, sillä se on Lisää punajuurilohkot. Kypsennä
maakohtaisesti liitetty päivittäistavara- niitä miedolla lämmölla n 15 min.
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3. Mausta suolalla, hunajalla ja mustapippurilla.
4. Ripottele kypsien punajuurten päälle fetajuusto.
5. Sekoita kastikkeen ainekset keskenään ja kaada salaatin päälle.

7. Lorauta padan pohjalle hieman lihalientä ja pane paisti uuniin.
8. Kypsenna 150-175 asteessa 1 1/2 - 2
tuntia. Voitele voisulalla paistamisen
aikana.
9. Kääri kypsa paisti folioon siksi aikaa
kun valmistat kastikkeen.

TRYFFELIT
viinirypalekastike:
2 1/2 dl kermaa
3 dl kalkkunan paistolienta + kanalien300 gr tummaa suklaata
tä
n 1/3 dl konjakkia tai likööriä
1 dl puna- tai valkoviinia
2 rkl voita
1 dl omenasosetta
2/3 dl pölysokeria
3/4 digestive keksipaketista (murska- 1 tl sinappia 1 rkl maizenajauhoja
suolaa, pippuria
taan muruiksi)
1 terttu viinirypäleitä
1. Kuumenna kerma kiehumis1. Kaada liemi kattilaan.
pisteeseen ja lisaa suklaa palasina.
Sekoita kunnes suklaa on sulanut. Li- 2. Lisää viini omenasose ja sinappi.
sää konjakki, voi ja pölysokeri, ja vii- 3. Anna kastikkeen kiehua jonkin aikaa.
meiseksi keksimurut.
2. Laita muutamaksi tunniksi pakastee- 4. Mausta ja suurusta kastike.
5. Lisää viimeksi halkaistut viinirypäseen tai jääkaappiin kunnes kovettuu.
3. Muotoile pyöreitä palloja ja pyöräy- leet.
tä ne joko kaakaossa tai tryffelisuklaa- 6. Halutessasi voit lisata tilkan kermaa.
muruissa.
Ulkosuomalaishoroskooppi
Laatinut Sipsu Suomalainen, Italia
HEDELMÄINEN KALKKUNAPAISTI
1 1/2 kg:n painoinen kalkkunan fileeOINAS
paisti
Oinasnaisella voi olla eripuraa muiden
1-2 omenaa
naisten kanssa. He voivat jopa joutua
sitruunamehua
1 dl kuivattuja aprikooseja tai luumuja ns. juorujen keskipisteeksi. Sanavalmius ei paranna tilannetta. Sijoita rahaa
(1 dl murennettua homejuustoa)
vain siihen, mihin oikeasti uskot.
suolaa, pippuria, paprikaa
voiteluun:
HÄRKA
1 dl sulatettua voita
Näyttää hyvältä: On flirttiä, on rahaa,
sitruunamehua
on ystäviä, ja on vapaa-aikaa, josta
suolaa, pippuria, paprikaa
nautta. Vain unelamat eivòt todteudu.
1.Kiehauta ja suikaloi aprikoosit tai Pysy siis tässä päivässä, ja jätä eilinen
luumut. Suikaloi myös omenat ja pu- ja huominen ensi vuodelle.
serra sitruunamehua päälle.
2. Halkaise kalkkunafilee toiselta pit- KAKSOSET
kältä sivultaan fileen puoleen väliin si- Voit tavata sen oikean. Voit unelmoida
ten, että voit avata fileen kirjan ta- hänestä. Voit soittaa ja sopia treffit.
paan. Nuiji fileeta ohuemmaksi muovi- Kunhan vaan et menee intiimiin läheisyyteen etkä lainaa rahaa. Ainakaan
kelmun läpi tarvittaessa.
3. Mausta avattu paisti suolalla, pippu- ihan heti.
rilla ja paprikalla.
4. Levitä päälle aprikoosit ja omenat RAPU
Alussa känkkäränkkää oinasnaisen
(seka homejuusto).
5. Kääri filee rullaksi ja sido kutistetulla kanssa, joka onneksi ja oinasnaisen ansiosta menee nopeasti ohitse. Joulupypuuvillalangalla.
6. Ruskista paisti voissa padassa mo- hät rauhallisia, vaikkakin joillakin ralemmin puolin ja sivele pinta mauste- vuilla on vielä raha- ja sydänhuolia.
tulla voisulalla.
LEIJONA
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Heteromiesleijonilla
naisseikkailuja;
naisleijonilla paljon naisystäviä. Ei kannata sijoittaa mihinkään, minkä uskoo
tuottavan. Tuhlaa, tuhlaa ja tuhlaa.
Rahaa on tulossa lisää.
NEITSYT
Ei välttämättä mahtava tuo rahatilanne, mutta muuten ei pitäisi olla valittamista, ellet taas neitsytmäisesti tutki
kaikkea suurennuslasilla.
VAAKA
Eripuraa luultavasti sen oinasnaisen
kanssa, ja miksei vähän myös ravunkin.
Ei välttämättä paras aika anoa palkankorotusta tai ennakkoeläkettä. Odota
ensi vuoden loppukevättä.
SKORPPIOONI
Jos hengailet neitsyen kanssa, olette
voittajapariskunta. Kaikki menee suoraan putkeen, ja jos ei mene, niin olet
sen itse vääntänyt vinoksi. Ei ylimääräistä rahaa, mutta ei velkojiakaan.
JOUSIMIES
Jos olet ajatellut ammatinvaihtoa, nyt
on se oikea hetki. Jos harkitset jatkoopintopaikkaa, nyt tiedät mihin hakea.
Pää ja ajatukset selkenevät.
KAURIS
Varovasti autolla. Voit saada sakot tai
joutua muuten auton kanssa hankaluuksiin. Kumi puhkeaa, jarrut eivät
toimi hyvin, kytkin pettää jne. Aja siis
varovasti ja mieluiten lyhyitä matkoja
omalla autolla. Miehillä rakkausonnea.
VESIMIES
Helmikuun 18-20 päivän tienoilla syntyneillä on hyvä kausi meneillään.
Muilla se voi tuntua tavalliselta ja
tylsältä arjelta, koska mitään ei
mullistavaa ei pitäisi tapahtua.
KALAT
Jos olet menossa nyt naimisiin tämän
tulevan kuukauden aikana, on mahdollista, että liittosi on vankka ja onnellinen. Helmikuun lopulla syntyneet ovat
muita kaloja onnekkaampia.
Iloista Joulua toivoo
Sipsu Suomalainen
sipsu.astro@gmail.com
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Toimitus surffaili Internetissä

Palveluhakemisto

www.suomalainenjoulu.fi
Suomalaisen Joulun lahjakone on helppo ja yllätyksellinen tapa tutustua suomalaisiin lahjaideoihin, klassikoista uutuuksiin.

Fysioterapia

Päivi Voutilainen
Melina Merkouri 33, Sikies
(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
Puh. 2310–206096
Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
www.joulu.info
Täältä löydät avun joululahjaideapu- Terapia-ajat vain ajanvarauksella.
laan ja pääset virittäytymään joulutunAleksandros Dimitriadis
nelmaan.
Mob. 697-3488095
E-maili alex_physio@hotmail.com
www.jouluradio.fi
Jouluradio on joulumusiikkiin keskitty- Graafinen suunnittelija
nyt radiokanava, joka kuuluu myös netissä.
Andreas Dimitriadis
Mob. 6979762145
www.joulupukki.fi
E-maili andreas1701@gmail.com
Näe Joulupukki, porot ja tontut Joulupukin omalla Lappi- TV kanavalla.
Kampaaja
Vitsejä
Kolme sisarusta, iältään 92-, 94- ja 96vuotiaat, asuvat yhdessä.
Yhtenä iltana 96-vuotias laskee ammeeseen vettä. Hän laittaa toisen jalan
ammeeseen ja pysähtyy.
"Olinko menossa kylpyyn vai tulossa
pois?" hän huutaa.
94-vuotias huikkaa vastaukseksi: "En
tiedä, tulen katsomaan."
Hän lähtee kiipeämään portaita ja pysähtyy. "Olinko menossa ylös vai tulossa alas?" hän huutaa.
92-vuotias istuu pöydän ääressä juomassa teetä, kun hän kuulee sisartensa huudot.
Hän pudistaa päätään ja sanoo: "Toivottavasti minusta ei koskaan tule noin
hajamielistä."
Varmuuden vuoksi hän koputtaa puuta.
Sitten hän huutaa: "Tulen auttamaan
teitä heti kun olen käynyt katsomassa,
kuka on ovella!
Mikä on venäläisen kenraalin painajainen? - Se, että kiinalaiset oppisivat
taistelemaan niin kuin suomalaiset, tai
että suomalaiset oppisivat lisääntymään niin kuin kiinalaiset.

Lisa Georgopoulou
Puh. 2310-313073
Käännöksiä ja Tulkkauksia
Jaana Karhunen
Mob. 694-5435697
E-maili jaanakarhunen@gmail.com
Käännöksiä, Suomen, ruotsin ja kreikan kielen oppitunteja
Outi Holopainen
Mob. 697-9774482
E-maili krinmari@otenet.gr
Terveys/Kauneus
Forever Living Products (Forever Living.com, L.L.C.)
Kirsi Rosti-Drosinaki – International
Sponsoring, Suoramyynnin Kasvattaja.
http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi
Mob: +30 6997 628019
E-maili aloeforallkirsi@myflpbiz.com
Vuokralle tarjotaan Halkidikiilla
Haniotin keskustassa, meren rannalla,
vuokrataan kaksi täysin kalustettua kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapiirissä.
Ajalla 1.4. – 31.10. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
Asunnoissa on yhdistetty olohuonekeittiö, makuuhuone, suihku-wc ja
kaksi parveketta.
Lisätietoja:
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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
Neos Marmaras – Sithonia, vuokrataan
täysin kalustettu 45m2 kesäasunto
(+pesukone). Asunto on kylässä, 150m
lähimmälle rannalle (kiviranta) ja
250m. (hiekkaranta).
Ympäri vuotta. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
Asunnoissa on yhdistetty olohuonemakuuhuone (liukuovilla), keittiö, suihku-wc ja kaksi parveketta.
Lisätietoja:
Kirsi Rosti+Drosinaki
puh. +30 2310 315588
e-maili krosti@otenet.gr
Tapahtumakalenteri
25.12
26.12

Joulupäivä (su)
Tapaninpäivä (ma)
Ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen ja hänen myötään
kaikkien
marttyyrien
muistopäivä. Myös hevosten
ja
hevosmiesten
päivä.
Perinteisiin kuuluu Tapanin
ajelut, iloiset retket tehtiin
joukolla.
01.01 Uudenvuodenpäivä (su)
06.01 Loppiainen (to)
(myös teofania tai epifania)
päättää joulun pyhät
01/2012 SEURAN KEILAILUKILPAILUT
(aika ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin)
05.02 J.L. Runebergin päivä
Ruotsinsuomalainen runoilija,
kirjailija
ja
toimittaja
(5.2.1804-6.5.1877). Hänta
pidetään
Suomen
kansalliskirjailijana.
02/2012 SEURAN YLEISKOKOUS
(aika ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin)
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy keväällä 2012. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
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