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Entisen puheenjohtajan tervehdys
Kiitos teille kaikille! Kaikeasta!
11 vuotta Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtajana ja 5 vuotta sitä
edeltäneen Thessalonikin Suomi-Seuran puheenjohtajana. Yhteensä siis lähes koko Kreikassa oloaikani olen yrittänyt parhaani mukaan johtaa seuraamme!
Nyt uudet haasteet odottavat!
Marraskuussa 2011 minusta tuli Suomen kunniakonsuli täällä PohjoisKreikassa.
Johtuen uudesta nimityksestä, erosin
helmikuussa pidetyssä Pohjois-Kreikan
Suomi-Seuran yleiskokouksessa seuran
puheenjohtajan tehtävistä.
Haluankin tässä kiittää kaikkia seuramme jäseniä ja kaikkia vuosien varrella
toimineita johtokunnan jäseniä mahtavasta yhteistyöstä, sekä toivottaa uudelle puheenjohtajalle Outi Holopaiselle menestystä tehtävässään!
Lisäksi haluan kiittää kaikkia niitä tahoja, joiden kanssa seuramme on ollut
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Sinivalkopurjeet -lehti
Kreikan suomalaisten Sinivalkopurjeet -lehti ilmestyy tänä vuonna
poikkeuksellisesti kevään aikana.
Joka vuosi lehtiä palautetaan jonkin verran, ja jotkut ilmoittavat, etteivät ole saaneet lehteä.
Lehti lähetetään ilmaiseksi täällä Kreikassa kaikille niille suomalaisille,
joiden osoitetiedot ovat lehden toimituksella.
Jos haluat lehden kannettuna kotiin jatkossakin, päivitäthän osoitetietosi pikaisesti Pireuksen Merimieskirkolle: ateena@merimieskirkko.fi

Vuokrattavana liikehuoneisto
100 m2 katutasossa, 50 m2 yläkerrassa ja 140 m2 kellaritasossa.
Nea Egnatia/Mitropoulou, Thessaloniki. Puh: 697 4031922.

Keilailukilpailun 2012 voittajat (kuvassa vasemmalta): Marko Suomalainen (aikuisten 3.), Alexia Suomalainen (lasten 1.), Arianna Suomalainen (lasten 3.), Marianthi
Papalamprou (lasten 2.), Dinos Brilakis (aikuisten 1.) Christos Papageorgiou
(nuorten 1.), Nikos Georgopoulos (aikuisten 2.), Jaakko Drosinakis (nuorten 2.) ja
Nikos Brezas (nuorten 3.)
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tekemisissä näiden vuosien aikana, erityisesti Suomen Ateenan suurlähetystöä ja Helsingin Suomi-Seura ry:tä sekä
molempien henkilökuntaa loistavasta
yhteistyöstä, joka meillä on ollut
kaikkien näiden vuosien aikana.
Tiedän, että tämä hyvä yhteystyö tulee
jatkumaan edelleenkin!
Tiedotteemme muuttaa muotoaan
seuraavasta numerosta lähtien. Internetin yleistyminen maailmanlaajuisesti
on saanut aikaan sen, että jokaisella
meillä on mahdollisuus lukea esim uutisia "uunituoreeltaan". Tämän johdosta, esim. uutiskatsaus tulee jäämään
pois sellaisena kun se vielä tässä numerossa on. Työryhmä pohtii parhaillaan tiedotteemme uutta sisältöä ja ulkonäköä.
Toivotan kaikille tiedotteemme lukijoille oikin hyvää kevättä ja mukavia lukuhetkiä viimeisen tässä muodossa ilmestyvän tiedotteemme parissa.
Marko Suomalainen
Kunniakonsuli
Seuran ja jäsenten toimintaa
Keilailukilpailut
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 10. vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin sunnuntaina 22. tammikuuta 2012.
Kilpailuun oli perinteisesti kutsuttu
kaikki Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen sekä kreikkalaisia, jotka olivat
ilmaisseet halukkuutensa osallistua
seuran toimintaan.
Kaikki pelaajat suorittivat harjoituskierroksen jälkeen yhden pelikierroksen, jonka pistetulos ratkaisi voittajat.
Lastensarjan voitti Alexia Suomalainen
tuloksella 85. Toiseksi tuli Marianthi
Papalambrou tuloksella 78 ja kolmanneksi Arianna Suomalainen tuloksella
74. Lastensarjan voittaja sai makeispussin, ja kolme parasta saivat sijoituksistaan kunniakirjat.
Nuortensarjan voitti Christos Papageorgiou tuloksella 82. Toiseksi nuorten sarjassa tuli Jaakko Drosinakis tuloksella 58 ja kolmanneksi Nikos Brezas tuloksella 54.
Aikuistensarjan voitti tänä vuonna Dinos Brilakis tuloksella 139. Toiseksi tuli
Nikos Georgopoulos tuloksella 129,

sekä kolmanneksi Marko Suomalainen
tuloksella 106.
Aikuisten- ja nuortensarjojen voittajille e.
luovutettiin kiertopalkintoina puiset
keilat, aikuistensarjan voittajalle normaalikokoinen ja nuortensarjan voittajalle pienempi.
Lisäksi molempien sarjojen kolme parasta saivat sijoituksistaan kunniakirjat.
Kiertopalkintokeiloihin poltettiin jälleen kerran kolvilla voittajien nimet.
Yleiskokous
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen sääntömääräinen yleiskokous
pidettiin sunnuntaina 19. helmikuuta
tavernassa "Brothers in law", Balanou
4-6 ja Papamarkou kulmassa, Athonos
aukealla.
Seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen avasi kokouksen ja leikkasi ja jakoi seuran “vasilopitan” seuran jäsenille. Onnenkolikko löytyi Asta KoskelaDimitriadou:n pullaviipaleesta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Rauni Puurunen, sihteeriksi Marko
Suomalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi
sekä ääntenlaskijoiksi Päivi Georgopoulos ja Päivi Voutilainen.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Seuran 25
jäsenmaksun maksaneesta jäsenestä
oli paikalla 10.
Seuraavaksi hyväksyttiin kokouksen
työjärjestys ja käsiteltiin seuraavat
sääntömääräiset asiat:
a. Vuoden 2011–2012 toimintakertomus.
b. Seuran vuoden 2011 tilinpäätös.
c. Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou olivat valvovan toimikunnan jäseninä tarkastaneet seuran
tilikirjat
ja
tilinpäätös
hyväksyttiin heidän taholtaan.
Johtokunnalle myönnettiin tili- ja
vastuuvapaus.
d. Käsiteltiin seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2012. Seuran jäsenmaksu (€ 20,00) ja liittymismaksu
(€ 30,00) päätettiin pitää entisellään ja päätettiin, että liittymismaksu on perhekohtainen, eli samasta perheestä useamman liittyessä jäseniksi liittymismaksu peritään vain yhdeltä. Edelleen päätettiin, että jäsenmaksun viimei-
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nen maksupäivä on 30. huhtikuuta 2012.
Käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2012 - 2013.
Seuran tilaisuuksista ja tapaamisista päätettiin seuraavasti:
i. Tilaisuudet ja tapaamiset
- Kuukausitapaamiset
jatkuvat
kiertoluontoisena jäsenten kesken – tapaamisen järjestäjät
vastaavat paikasta, kellonajasta
ja tapahtumasta. Jäsenille ilmoitetaan
tapaamisesta
viimeistään
viikkoa
ennen
sähköpostilla. Kuukausitapaamiset viisi kertaa vuodessa,
maalis-, huhti-, touko-, loka- ja
marraskuussa.
- Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille
kesäkuussa
- Järjestetään Suomi-koulun kevätjuhlat
- Pidetään adventtikirkko yhteistyössä Suomen Merimieskirkon
kanssa. Toivottiin, että adventtikirkko pidettäisiin viikonloppuna, jolloin osanotto olisi
suurempi.
- Järjestetään seuran pikkujoulut
marras-/joulukuun vaihteessa.
- Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2013.
- Mahdollisista lisätapahtumista
voi johtokunta tai yksittäiset
jäsenet tiedottaa muille jäsenille osoitteella jasen@suomiseura.gr
ii. Tiedotustoiminta
- Seuran tiedotteet "Venttiili" ja
"Varaventtiili" yhdistetään yhdeksi tiedotteeksi. Nimenä pysyy "Venttiili", ja se ilmestyy 6
kertaa toimikauden aikana (joka
toinen kuukausi), ilman nykyistä
uutisosiota. Toimikuntana tulee
olemaan Päivi Georgopoulos,
Eleanna Breza ja Marko
Suomalainen.
- Mahdolliset artikkelit muissa
julkaisuissa
iii. Apurahat
- anotaan helmikuun apurahaa
Suomi-Seuralta elokuvaprojektoriin ja valkokankaaseen.
- Suomi-koulu hakee helmikuun
apurahaa
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- anotaan Suomi-Seuralta tiedotteelle helmikuun ulkosuomalaismedia-erityisapurahaa kameraan ja anotaan ulkosuomalaismedia-apurahaa
- anotaan helmikuun ulkosuomalaismedia-apurahaa ja erityisapurahaa Suomi-koulun joululehdelle
- anotaan seuralle syyskuun apurahaa Suomi-Seuralta
- anotaan Suomi-koululle syyskuun apurahaa Suomi-Seuralta
f. Seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen erosi tehtävästään, koska hänestä on tullut Suomen
kunniakonsuli Pohjois-Kreikassa.
Tämän
johdosta
seuran
johtokunta uudelleenjärjestäytyi
kautensa viimeisen vuoden 2012–
2013 ajaksi. Johtokunta:
- Puheenjohtaja Outi Holopainen
- Varapuheenjohtaja Päivi Voutilainen
- Rahastonhoitaja Päivi Georgopoulos
- Sihteeri Eleanna Breza
- Jäsen Marko Suomalainen
- Varajäsen Tuula Kallankari
g. Seuran valvovan toimikunnan jäseninä jatkavat Satu Vuorinen ja
Asta Koskela-Dimitriadou sekä varajäsenenä Jaana Karhunen.
Tämän jälkeen Suomi-koulun opettaja
Outi Holopainen kertoi koulun asioista,
ja
Päivi Georgopoulos
valittiin
Thessalonikin
ruokafestivaalien
toimikunnan ja seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi.
Seuraavaksi käsiteltiin Ulkosuomalaisparlamentin asiat. Todettiin että,
USP:n seuraava täysistunto pidetään
lokakuussa 2012, ja keskusteltiin mahdollisista aloitteista (mahdollisuus
passianomuksen jättämisestä eri EUmaiden viranomaisille ja nimenmuutoslainsäädännön yhdenmukaistaminen EU:ssa).
Seuran USP-vastaavana jatkaa Marko
Suomalainen.
Seuralle ei määräaikaan mennessä
ollut tullut aloitteita käsiteltäväksi.
Lopuksi käsiteltiin muut asiat ja keskusteltiin mahdollisten uusien jäsenten Suomi-yhteydestä.
Lisäksi keskusteltiin uudestaan siitä,
että seura kutsuu tapahtumiinsa vain
jä-senet. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö

muutkin olisi tervetulleita, mutta ei-jäsenten kutsumisen hoitaa itse jokainen
jäsen, joka haluaa tapahtumaan tuoda
jonkun.
Poikkeuksia
ovat
ne
vuosittaiset tapahtumat, joihinka
yleiskokous on päättänyt kutsua kaikki
halukkaat. Tällä hetkellä näitä ovat
pikkujoulut ja keilailukilpailut. Näihin
tapahtumiin seura lähettää kutsut
"Suomen
ystävät"-listalta,
jota
johtokunta ylläpitää.
Lisäksi ilmoitettiin, että viimevuotisen
sääntöjen muutoksen (koskien seuran
pankkitiliä) jälkeen pankin lakimies oli
ottanut seuran puheenjohtajaan yhteyttä ja pyytänyt seuran seuraavan
yleiskokouksen
vahvistamaan
pöytäkirjassa sen, että seuran tilin
käyttöoikeus
on
seuran
puheenjohtajalla,
varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla jokaisella
yksikseen. Yleiskokous vahvisti tämän
yksimielisesti.
Kuukausitapaaminen
Kaunis, lämmin ja aurinkoinen sunnuntai 4. maaliskuuta sai meidät liikkeelle
kohti VILLA LUNAA.
Mahtava näköala iloiset ystäväni, hyvä
ruoka ja viini, joista saimme nauttia
naurusuin.
Meitä oli kaikenkaikkiaan yhdeksän, ja
olisi ollut tilaa muillekin.
Kiitos ystävilleni hyvästä seurasta!!!
Asta Koskela Dimitriadou
Kuukausitapaamisen emäntä

2. kierros 2012 2006
Muutos
Ateena
89
72
23,61%
Hania
37
24
54,17%
Iraklion
24
11 118,18%
Kos
14
15
-6,67%
Patras
8
Rodos
84
66
27,27%
Thessaloniki
19
21
9,52%
YHTEENSÄ
268 217
23,15%
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Rotten Sound Ateenassa
(www.finland.gr 8.3.2012)
Rotten Sound pyörähti Grind over Europe 2012 -kiertueella myös Ateenassa
Rotten Sound esiintyi Ateenassa Seven
Sins -klubilla 16. maaliskuuta.
Rotten Sound on vuonna 1993 perustettu vaasalainen grindcore-yhtye.
Monien grindcore-yhtyeiden tapaan
myös Rotten Sound on kantaaottava
yhtye, joka kritisoi lyriikoissaan länsimaalaista elämäntapaa.
Rotten Soundin viimeisin levy "Cursed"
on ehdolla Metal Storm Awars 2011
kilpailun sarjassa The Best Grindcore
Album.
Grindcoren ominaispiirteitä ovat raskaat ja matalat kitara-osuudet, nopea
tempo, kappaleiden lyhyt pituus ja karjuntaan tai huutoon perustuvat lauluosuudet.
Suomi-Seura ry ja USP tiedottavat
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)

USP:n istunnon kutsut ovat postissa
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
Ulkosuomalaisparlamentin seitsemännen istunnon kutsukirjeet ovat nyt
Presidentinvaalit
postissa. Kutsu lähetettiin jokaiselle ulkosuomalaisparlamentin säännöt ratiPresidentinvaalien ensimmäisellä kier- fioineelle yhteisölle. Kaikki istuntoon
roksella 2012 ja 2006 Kreikassa annet- liittyvät materiaalit, ilmoittautumislotiin ennakkoääniä seuraavasti:
makkeet, ohjelmat ja tiedotteet löytyvät ulkosuomalaisparlamentin kotisi1. kierros
2012 2006 Muutos
vulta www.usp.fi.
Ateena
87
69
26,09%
Ulkosuomalaisparlamentin seitsemäs
Hania
30
15 100,00%
istunto pidetään perjantaina ja lauanIraklion
23
19
21,05%
taina 26. – 27.10.2012 Helsingissä HelKos
8
17 -52,94%
singin yliopiston tiloissa. Jokainen
Patras
8
USP:n säännöt vahvistanut yhteisö on
Rodos
78
56
39,29%
oikeutettu lähettämään jäsenistään
Thessaloniki
24
19
26,32%
edustajansa istuntoon seuraavasti:
YHTEENSÄ
250 203
23,15%
Yhteisön jäsenmäärä on alle 500: yksi
edustaja
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yhteisön jäsenmäärä on yli 500: kaksi
edustajaa
yhteisön jäsenmäärä on yli 1 000: kolme edustajaa
Yksi henkilö voi edustaa useampia yhteisöjä, mutta hänellä on kuitenkin
vain yksi ääni parlamentin äänestyksissä. Yhteisö voi lisäksi lähettää istuntoon tarkkailijoita. Tarkkailijoilla ei ole
puhe- eikä äänioikeutta. Osallistujat
vastaavat itse matkajärjestelyistään,
majoittumisestaan ja ruokailustaan sekä näiden kustannuksista istunnon aikana.
Ilmoittautuminen istuntoon tapahtuu
kahdessa vaiheessa:
Viimeistään 26.7.2012: Yhteisö ilmoittautuu
Sihteeristö tarvitsee hyvissä ajoin ilmoituksen siitä, kuinka moni yhteisö
aikoo lähettää edustajansa istuntoon.
Tässä vaiheessa ei ole tärkeää, kuka
henkilö on osallistumassa vaan kuinka
moni on osallistumassa. Yhteisöjä pyydetään lähettämään ilmoittautumisensa 26. heinäkuuta mennessä. Tämä
tehdään yhteisöilmoittautumislomakkeella.
Viimeistään 14.9.2012: Edustajat ja
tarkkailijat ilmoittautuvat
Viimeistään kuusi viikkoa ennen istuntoa sihteeristön on tiedettävä niiden
henkilöiden nimet, jotka osallistuvat istuntoon, valiokuntatyöhön ja seminaareihin. Nämä ilmoittautumiset tehdään
edustajan ilmoituslomakkeella. Jos yhteisöstä ilmoittautuu usea henkilö, pitää näiden ilmoittautua erillisillä lomakkeilla. Kopioi lomake tai tulosta se
USP:n kotisivuilta ja täytä jokaiselle
oma ilmoittautumislomake.
Istuntoon ovat tervetulleita myös uudet jäsenyhteisöt. USP:n säännöt ja
vahvistuslomakkeen voi tilata sihteeristöltä. Ne löytyvät myös USP:n kotisivuilta osoitteesta www.usp.fi.
Jokaisella ulkosuomalaisparlamentin
säännöt vahvistaneella yhteisöllä sekä
Suomi-Seuralla on oikeus tehdä aloitteita parlamentin käsiteltäväksi. Sääntöjen mukaan aloitteet tulee toimittaa
Suomi-Seuraan viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa, eli viimeistään
26.7.2012. Koska määräpäivä on keskellä kesää, sihteeristö pyytää yhteisöjä jättämään aloitteensa hyvissä ajoin
ennen määräaikaa. Näin sihteeristö
pystyy tekemään hyvän taustaselvitys-

työn ja alustuksen parlamenttikäsittelyä varten. Tietoa Suomi-Seuraan toimitetuista aloitteista ilmestyy USP:n
kotisivuille sitä mukaa kun ne saapuvat.
Sihteeristö tekee yhteenvedon aloitteista ja istunnon esityslistan sekä postittaa ne osallistujille 26.9.2012..
Ulkosuomalaisparlamentin seitsemännen istunnon aikataulu:
26.7. 2012 Yhteisöjen viimeinen ilmoittautumispäivä ja aloitteiden viimeinen
jättöpäivä
14.9.2012 Osallistujien nimet ilmoitettava sihteeristölle
26.9.2012 Aloiteyhteenveto, toimintaraportti ja esityslista postitetaan ilmoittautuneille
ja
julkaistaan
USP:n kotisivulla
26.10. – 27.10.2012 ISTUNTO HELSINGISSÄ,
Helsingin
yliopistossa
26.12.2012 Istunnon pöytäkirja lähetetään kaikille osallistujille
USP:n
sähköpostiosoite
on
info@usp.fi.
Lämpimästi tervetuloa ulkosuomalaisparlamentin istuntoon!
Aloitteita USP:n istuntoon odotetaan
jo
Koska aloitteiden viimeinen jättöpäivä
on keskellä kesää, 26.7.2012, pyydämme järjestöjä jättämään aloitteitaan
mahdollisimman hyvissä ajoin ennen
määräpäivää.
Liity ulkosuomalaisparlamentin jäseneksi
Ulkosuomalaisparlamentti on ulkomailla asuvien suomalaisten oma
edunvalvonta- ja keskustelufoorumi,
joka kokoontuu Helsingissä kahden –
kolmen vuoden välein. Seuraava istunto pidetään 26. - 27.10.2012 Helsingin
yliopiston päärakennuksessa.
Parlamentin jäseninä ovat erilaiset ulkomailla toimivat suomalaisseurat:
kuorot, seurakunnat, kulttuuriseurat,
Suomi-koulut jne. Nämä jäsenjärjestöt
lähettävät edustajansa istuntoon ja/tai
jättävät aloitteita istunnon käsiteltäväksi. Tällä hetkellä 499 järjestöä 37
maassa on liittynyt mukaan USP:n toimintaan.
Liittyminen on helppoa, eikä se maksa
mitään. Ulkosuomalaisparlamentin toi-
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mintaan pääsee mukaan vahvistamalla
ulkosuomalaisparlamentin säännöt ja
työjärjestyksen. Liittymislomake sekä
säännöt ja työjärjestys ovat USP:n
nettisivulla
www.usp.fi/jasen/index2.php?sivu=55
Ratifioinnin jälkeen yhteisö voi osallistua USP:n toimintaan lähettämällä
edustajansa istuntoon sekä tekemällä
aloitteita.
Lue lisää liittymisestä ja USP:n työstä
sivultamme www.usp.fi tai ota yhteys
sihteeristöön info@usp.fi.
Tervetuloa mukaan!
Uusi Migri.fi palvelee entistä ymmärrettävämmin
Maahanmuuttovirasto on avannut täysin uudistuneet verkkosivunsa vanhassa osoitteessa www.migri.fi. Uusilla sivuilla on kiinnitetty erityistä huomiota
asiakaslähtöisyyteen eli ennen kaikkea
tekstien ymmärrettävyyteen. Sivustouudistuksen yhteydessä viraston asiakastekstien tyyliksi on linjattu selkeä
yleiskieli ja sinuttelu.
Myös verkkosivujen rakenne eli asioiden esittämistapa ja -järjestys on mietitty aiempaa vahvemmin asiakkaan
näkökulmasta. Suunnittelussa käytettiin apuna maahanmuuttajataustaista
käyttäjäraatia ja tekstejä kirjoittivat viraston asiantuntijat.
Verkkosivut ovat Maahanmuuttovirastolle yksi tärkeimmistä asiakasviestinnän ja -palvelun kanavista. Vuonna
2011 sivuilla vierailtiin noin 430 000
kertaa. Verkkosivujen aiempaa selkeämmällä sisällöllä Maahanmuuttovirasto pyrkii vastaamaan kaikkiin keskeisimpiin kysymyksiin.
Uuden tyylin, asioiden esittelytavan ja
rakenteen lisäksi uusilla verkkosivuilla
on teknisiä uudistuksia, kuten
• videoitu ohje, joka auttaa tutustumaan uusiin sivuihin
• puheversio, jolla sivujen sisällön voi
kuunnella puhuttuna (suomi, ruotsi,
englanti) ja joka auttaa erityisesti
asiakkaita, joille suomen, ruotsin tai
englannin lukeminen on hankalaa ja
puhe auttaa ymmärtämään sisältöä
paremmin
• mahdollisuus arvioida sisältöä
• mahdollisuus jakaa sisältö sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa
• mahdollisuus tilata RSS-syötteitä.
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Verkkosivujen kehittäminen jatkuu Sauli Niinistö ottaa presidentintehtäja lisää uusia ominaisuuksia otetaan vät vastaan 1.3.2012.
käyttöön kuluvan vuoden aikana.
Kansalaisaloite käyttöön
Suomi-Seuran Matkatoimisto palvelee (Expatrium uutiskirje 21.3.2012)
myös ulkosuomalaisia
Suomessa otettiin maaliskuun alussa
Suomi-Seuran Matkatoimistosta voi käyttöön uusi valtiollisen tason vaikutostaa matkoja kaikkialta maailmasta tamiskeino, kansalaisaloite. Voimaankaikkialle maailmaan. Siis voit ostaa tulevan perustuslain uuden säännökmyös omasta asuinmaastasi lähtevän sen mukaan vähintään 50 000 äänioimatkan joko Suomeen tai muuhun keutetulla Suomen kansalaisella on oimaahan Suomi-Seuran matkatoimis- keus tehdä eduskunnalle aloite lain
tosta. Lippusi ja muut varauksesi lähe- säätämiseksi.
tetään sähköpostiisi tai kirjeitse Sinul- Uuden järjestelmän tavoitteena on
le.
edistää vapaata kansalaistoimintaa.
Suomi-Seuran matkatoimiston palvelu Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehon erinomaista, ja asiantuntemusta on dotuksen tai ehdotuksen lainvalmistejo vuodesta 1959.
luun ryhtymisestä. Sitä tukevat allekirTutustu
tarjontaan
osoitteessa joitukset eli kannatusilmoitukset on
www.suomiseuranmatkat.fi/fi/etusivu kerättävä kuuden kuukauden kuluessa.
Eduskunnalla on velvoite ottaa kansaUutiskatsaus
laisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäävät
POLITIIKKA
eduskunnan harkittaviksi. Jos aloite tulee eduskunnassa hylätyksi, samasta
Sauli Niinistö Suomen 12. presidentti
asiasta voidaan tehdä uusi aloite.
(www.finland.gr 6.2.2012)
Kokoomuksen Sauli Niinistön valittiin
sunnuntaina 5.2. Suomen seuraavaksi
presidentiksi Tarja Halosen jälkeen.
Kun ääntenlaskenta valmistui hieman
ennen puolta yhtätoista sunnuntai-iltana selvisi presidentinvaalin toisen
kierroksen tulos: Niinistö sai 62,6 prosenttia äänistä ja Vihreiden Pekka Haavisto 37,4 prosenttia.
Sauli Niinistö: Kaikkiaan äänestysvilkkaus oli alhaisempi kuin aiemmissa
presidentinvaaleissa ja äänestysprosentti jäi 68,9:ään. Ensimmäistä kertaa
Suomen historiassa ennakkoäänestys
oli vaalipäivää vilkkaampaa. Ennakkoon annettiin yli 1,5 miljoonaa ääntä
ja vaalipäivänä yli 1,3 miljoonaa.
Niinistön suosio näkyi jo varhaisissa
mielipidekyselyissä, joita hän johti koko kampanjan ajan. Loppusuoralla presidentinvaalien toisella äänestyskierroksella Niinistö vei voiton 14 vaalialueella 15:stä. Pienin ero Niinistön ja
Haaviston välillä oli Helsingin vaalipiirissä, jossa Niinistö sai äänistä 50,3
prosenttia. Helsingin äänestysaktiivisuus oli myös maan suurin: äänioikeutetuista uurnilla kävi 74,9 prosenttia.

EUROOPAN UNIONI
Oppivelvollisuusikää pidennetty Euroopassa (Suomi.fi, 21.2.2012)
Eurooppalaisten koulutustaso jatkaa
nousuaan, ja oppivelvollisuusikää pidennetään yleisesti sekä alku- että loppupäästä, Opetushallitus tiedottaa viitaten tuoreeseen Eurydicen raporttiin.
Raportti yhdistää tilastotietoa ja laadullista aineistoa tarkastellessaan 37
Euroopan valtion koulutusjärjestelmän
organisaatiota, hallintoa ja toimintaa
esiopetuksesta korkeakoulutukseen.
Oppivelvollisuusikä ja koulutuksessa
vietetty aika ovat pidentyneet lähes
kaikissa Euroopan maissa. Trendi on
selvästi yhteydessä tavoitteisiin, joita
monissa maissa on asetettu koulupudokkaiden vähentämiseksi ja perusopetuksen loppuun suorittamiseksi.
Viimeisen vuosikymmenen aikana
kymmenen maata on aikaistanut oppivelvollisuuden aloitusikää vuodella, ja
13 maata on pidentänyt oppivelvollisuutta loppupäästä vähintään yhdellä
vuodella. Muutosten myötä lähes 90
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prosenttia 17-vuotiaista eurooppalaisista oli koulutuksessa vuonna 2009.
Viime vuonna 79 prosenttia eurooppalaisista 20–24 vuotiaista suoritti toisen
asteen tutkinnon. Korkea-asteelta valmistuvat pääsevät työelämään kaksi
kertaa nopeammin kuin alemman tutkinnon suorittaneet, mutta nyt useampi kuin joka viides korkea-asteelta valmistunut on työnsä vaatimustasoon
nähden ylikoulutettu. Naiset jäävät
työttömiksi todennäköisemmin kuin
miehet.
TALOUSUUTISET
Lentomatkustamista kehitetään matkustajien ehdotusten mukaan (Good
News! from Finland, 28.12.2011)
Helsinki-Vantaan lentoasema ja lentoyhtiö Finnair perustivat syksyllä 2011
yhteistyössä Quality Hunters -yhteisön, jonka ideana on antaa ihmisille
mahdollisuus vaikuttaa lentomatkailun
kehittämiseen. Nyt yhtiöt aikovat toteuttaa mahdollisimman monta yleisön suosikeikseen äänestämää kehitysehdotusta.
Kehitysehdotuksia yhteisössä syntyi
reilut 250, joista ensimmäisinä toteutetaan lentoasemalle avattava taidegalleria ja kirjanvaihtopiste.
Taidegalleria avataan lentoasemalla alkuvuodesta 2012. Kierrätyskirjasto,
jossa matkustajat voivat vaihtaa lukemansa kirjan uuteen kierrätyskirjaan,
avataan myöhemmin keväällä.
Suosituksi yleisöäänestyksessä nousi
myös ruokailun hiilijalanjäljen pienentämistä tavoitteleva Meat Free Monday -idea. Sen ja muutaman muu äänestyksessä menestyneen lentomatkailun ruokia kehittävän idean toteuttaminen käytännössä vaatii kuitenkin
vielä lisäselvittämistä, yhtiöistä kerrotaan.
Verkkoyhteisö on muodostanut Helsinki-Vantaan ja Finnairin lokakuussa
palkkaamaan seitsemän Quality Hunterin ympärille. ”Laadunmetsästäjät”
havainnoivat matkustuskokemusta ja
palvelua sekä miettivät miten lentomatkustamisesta voitaisiin kehittää
entistä miellyttävämpää. Ensimmäisen
kerran Finnair palkkasi neljä Quality
Hunteria vuonna 2010. Hanketta pää5

tettiin hyvien kokemuksien perusteella kilöä. Espoo työllistää suoraan 70 insinööriä. Nämä ovat uusia työntekijöitä,
jatkaa. www.qualityhunters2.com
Törnblom sanoo.
Törnblom perustelee keskusten perusConverse teki Marimekko-tossut
tamista Espooseen ja Tampereelle kor(Kauppalehti 7.2.2012)
keasti koulutetun työvoiman hyvällä
Conversen maritossut tulevat kauppoi- tarjonnalla. Espoossa sijaitsee Aaltohin New York Magazinen mukaan tällä yliopiston teknillinen korkeakoulu,
Tampereella teknillinen yliopisto.
viikolla Manhattanilla.
Marimekko alkaa myydä omalla kuosil- Intel on aiemmin kehittänyt matkapulaan varustettuja Converse-tossuja täl- helinvalmistaja Nokian kanssa Meegolä viikolla New Yorkin Manhattanin liik- käyttöjärjestelmää älypuhelimille ja inkeessään Fifth Avenuella, kertoo New vestoinut tässä yhteydessä tutkimusja kehitystyöhön. Nyt avatut tutkimusYork Magazine.
Conversen Chuck Taylor All Star, Chuck ja kehityskeskukset ovat kuitenkin koTaylor All Star PJ ja Jack Purcell Helen - konaan sen omia projekteja.
tennareihen tulee Maija Isolan ja Anni- – Nämä ovat pelkästään Intelin hankkeita, Törnblom sanoo.
ka Rimalan värikkäät kuosit.
Marimekon klassikko Unikko-kuosin lisäksi tennareita valmistetaan Lokki, KOULUTUS ja KULTTUURI
Appelsiini- ja Muija-kuvioilla sekä Kameka-kuviolla.
Microsoft ja Nokia investoivat mobiiliConverse-tossuja myydään myös Mari- sovellusten kehitysohjelmaan
mekon Suomen-myymälöissä.
(Good News! from Finland 27.3.2012)
Intel perusti tuotekehitysyksiköt Suo- Microsoft ja Nokia investoivat seuraameen (IT Viikko 2.4.2011)
van kolmen vuoden aikana kumpikin
enimmillään yhdeksän miljoonaa euIntel on avannut Espooseen ja Tampe- roa Aalto-yliopistossa toteutettavaan
reelle tutkimus- ja kehityskeskukset, mobiilisovellusten kehitysohjelmaan.
jotka työllistävät yli 200 henkilöä. Inte- AppCampus-ohjelman tavoitteena on
lin mukaan tutkimus ei liity Meego- vauhdittaa Suomen ja kansainvälisen
käyttöjärjestelmään.
mobiiliekosysteemin innovaatio- ja liiTeknologiayhtiö Intel on perustanut ketoimintamahdollisuuksia tukemalla
Suomeen kaksi tutkimus- ja kehitys- mobiilisovellusten ja -palveluiden kekeskusta. Yhtiön mukaan Espoossa ja hittämistä.
Tampereella sijaitsevat keskukset ovat Aalto-yliopiston johtama ja hallinnoijo toiminnassa. Viralliset avajaiset Intel ma AppCampus-ohjelma käynnistyy
pitää ensi viikon perjantaina.
toukokuussa 2012. Tavoitteena on
– Tutkimus- ja kehityskeskukset ovat jo houkutella mukaan tuhansia sovellusaloittaneet toimintansa. Ihmisiä alet- ehdotuksia opiskelijoilta ja yrittäjiltä
tiin palkata jo viime vuonna, ja nyt ympäri maailman. Aalto-yliopisto tuovat vuorossa viralliset avajaiset, Inte- kee AppCampus-ohjelmaa tarjoamalla
lin Pohjoismaiden tiedottaja Camilla tilat ja muun infrastruktuurin, valmenTörnblom sanoo.
nusta sekä väylän akateemisen ja liikeTörnblomin mukaan Intel haluaa tutki- maailman verkostoihin.
mus- ja kehityskeskusten perustami- Ohjelma tarjoaa mobiilisovellusten kesella vahvistaa mobiilialan tutkimus- hittäjille rahoitusta sekä esimerkiksi
taan Suomessa.
koulutusta mobiiliteknologioissa, muoEspoon tutkimuskeskus tutkii avoimen toilussa ja käytettävyydessä. Mobiililähdekoodin teknologiaa, kun taas alan konkarit tarjoavat osallistujille buTampereella keskitytään mobiiliviestin- siness-mentorointia sekä ohjausta idenän tutkimiseen ja mobiililaitteiden oiden kaupallistamiseen. Innovaatioisuorituskykyyn.
den immateriaalioikeudet säilyvät kuiYhdessä Espoon ja Tampereen keskuk- tenkin ohjelman osallistujilla.
set työllistävät yli 200 insinööriä.
— Suomi hyödyntää uutta teknologiaa
– Tampereen keskus on jo tähän men- ennakkoluulottomasti, ja kulttuurisnessä työllistänyt suoraan yli 120 hen- samme arvostetaan korkealle kouluVenttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

tusta ja teknologiainnovointia. Siksi
nuorella sukupolvellamme on nyt nähtävissä kasvava kiinnostus yrittäjyyttä
kohtaan niin Aalto-yliopistossa kuin
muuallakin. Nokian ja Microsoftin yhteistyö on tärkeä investointi kasvavaan
ekosysteemiin. Tämä tarjoaa paikalliselle startup-yhteisöllemme jännittävän mahdollisuuden ja pääsyn globaaleille markkinoille, pääministeri Jyrki
Katainen sanoi ohjelman julkistustilaisuudessa.
Designpääkaupunkivuosi polkaistaan
käyntiin vuoden vaihtuessa (Good
News! from Finland, 30.12.2011)
Helsingin designpääkaupunkivuosi toivotetaan tervetulleeksi Senaatintorilla
Helsingin kaupungin perinteisessä uudenvuoden juhlassa. Avajaistilaisuuteen sisältyy muun muassa musiikki- ja
tanssiesityksiä, valo- ja videoteoksia
sekä tietenkin ilotulituksia.
Pääkaupunkivuoden avaa teollisen
muotoilun maailmanjärjestö Icsidin
presidentti Soon-in Lee. Illan aikana
kuullaan myös muotoilija Minna Piirosen uudenvuoden lupaus, jonka hän
antaa isäntäkaupunkien ja suomalaisen muotoiluyhteisön puolesta. Myös
yleisö voi tehdä illan aikana lupauksia
erityisestä lupausbaarista. Illan päätteeksi nähtävän videoteoksen on
suunnitellut tuotantoyhtiö Mural Media ja teoksen kuvitukset ovat suomalaisten huippusuunnittelijoiden taidonnäytteitä.
Designpääkaupunkivuoden
isäntiä
ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa ja Lahti. Pääkaupunkivuoden ohjelmaan kuuluu noin 300 hanketta ja niissä designia hyödynnetään ja esitellään
eri tavoin. Tammi-maaliskuun aikana
ohjelmassa on yli 80 tapahtumaa.
wdchelsinki2012.fi
BBC:n sinfoniaorkesterin seuraava ylikapellimestari on suomalainen
(Helsingin Sanomat 22.2.2012)
BBC:n sinfoniaorkesteri julkistaa torstaina uuden ylikapellimestarinsa nimen. Musiikkikirjoittaja Norman Lebrecht paljastaa Arts Journal -verkkojulkaisun Slipped disc -blogissaan orkesterin muusikoiden puheisiin vedoten,
että kyseessä on suomalainen kapelli6

mestari.
Hänen mielestään tämä ei pilaa torstain julkistustilaisuutta, koska Suomesta tehtävään voi kuvitella "tusinan verran kovasti työskenteleviä maestroja ja
pari täysin mahdollista naispuolista kapellimestaria".
Myös Helsingin Sanomat voi omista
lähteistään vahvistaa seuraavan ylikapellimestarin kansallisuuden. Näin suomalaiset saavat pian kaksi ylikapellimestarivirkaa Lontoon viiden sinfoniaorkesterin johdossa, sillä Esa-Pekka Salonen jatkaa Philharmonia Orchestran
ylikapellimestarina ja taiteellisena neuvonantajana.
BBC:n sinfoniaorkesterin ylikapellimestarin paikka on vapautumassa, koska
hyvämaineinen Jiři Bĕlohlavek on palaamassa Tšekin filharmonikkoihin. Aikaisemmin orkesteri käytti päävierailijana Jukka-Pekka Sarastetta, jota tiettävästi haviteltiin ennen Belohlavekia
myös ylikapellimestariksi, mutta Saraste valitsi Oslon filharmonikot ja sittemmin WDR Kölnin ylikapellimestarin tehtävät.
BBC:n sinfoniaorkesterin kotisali on
Barbican Centre Lontoossa. Orkesterin
konsertit lähetetään BBC:n ohjelmissa,
ja kokoonpano on kuuluisa kunnianhimoisesta, uuttakin musiikkia suosivasta ohjelmistosta.
Tällä kaudella orkesteri on esittänyt
myös Jean Sibeliuksen sinfoniasarjaa
kapellimestareina esimerkiksi Sakari
Oramo ja Jukka-Pekka Saraste. Myöhemmin Sibelius-sarjassa johtaa myös
Manchesterissa toimivan BBC:n filharmonikkojen suomalainen päävierailija
John Storgårds.
BBC:n sinfoniaorkesteri on kesäisin selkärankana Euroopan suurimpiin klassisen musiikin festivaaleihin kuuluvassa
BBC Proms -juhlassa, joka pidetään
suuressa Royal Albert Hallissa. Myös
orkesterin seuraavan ylikapellimestarin pestiin kuuluu varmasti konsertteja
sekä Barbican Centressä että Promsjuhlilla Royal Albert Hallissa.
Aki Kaurismäen Le Havre sai merkittävän palkinnon Ranskassa
(Good news! from Finland, 20.12.2011)
Aki Kaurismäen uusin elokuva Le Havre
on palkittu merkittävällä elokuvapalkinnolla Ranskassa. Louis-Delluc -pal-

kinto myönnetään vuosittain parhaalle
ranskalaiselle elokuvalle.
Le Havre mahtui kilpailun kriteereihin
ranskankielisenä suomalais-ranskalaissaksalaisena yhteistuotantoelokuvana.
Elokuva on samalla myös Suomen virallinen ehdokas parhaan ulkomaisen
elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi.
Ranskassa kuvattu elokuva kertoo kengänkiillottajasta, joka yrittää pelastaa
pakolaispojan. Pääosissa nähdään
Andre Wilms, Jean-Pierre Darrouss ja
Kati Outinen.
Cannesin elokuvafestivaalien pääkilpailusarjassa ensi-iltansa saaneen Le
Havren ovat tuottaneet suomalainen
Sputnik Oy, ranskalainen Pyramide
Productions sekä saksalainen Pandora
Film.
Elokuva tulee Ranskassa teatterilevitykseen 21. joulukuuta.
Nyt 69. kerran jaettu Louis-Delluc –palkinto on aiemmin myönnetty muun
muassa Jacques Demyn Cherbourgin
sateenvarjot sekä Louis Mallen Hissillä
mestauslavalle.
www.ses.fi
Finnsurfin menestys sai jatkoa Australiassa
(Good News! from Finland 7.2.2012)
Suomalainen surffausdokumentti Finnsurf palkittiin parhaana dokumenttina
tammikuun lopulla Yallingup Surfilm –
festivaaleilla Australiassa.
Finnsurf on ensimmäinen suomalainen
surffausdokumentti. Se kertoo viidestä
intohimoisesta surffaajasta, jotka surffaavat Suomessa kylmistä sääoloista
huolimatta. Elokuvan ohjaaja Aleksi
Raijn mukaan elokuvaa alettiin suunnitella jo Ilosaarirockissa vuonna 2007.
— Elokuva syntyi rakkaudesta lajiin.
Surffaus ja vesi ovat visuaalisia aiheita
ja surffaajien tarinat kiinnostavia.
Myös nämä asiat innoittivat elokuvan
tekoon, hän sanoo.
Finnsurf menestyi myös vuonna 2011
järjestetyissä kansainvälisissä elokuvakilpailuissa: Dokumentti palkittiin Slovenian Bovek Outdoor Film -festivaaleilla parhaana urheiluelokuvana. Lontoon Surf Film -festivaaleilla se sai puolestaan Spirit of the Festival –palkinnon.
Kansainvälinen
menestys
tuntuu
Raijsta hyvälle. Hän toivookin, että elo-
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kuva ja sen tekijät kiertävät vielä paljon maailmaa.
— Dokumentissa on kysymys intohimosta ja unelman elämisestä. On ollut
hienoa nähdä, että elokuva on koskettanut paitsi surffaajia, myös niitä, jotka
eivät lajia harrasta.
Finnsurf esitetään seuraavan kerran
15. helmikuuta Helsingin Doc Lounge tapahtumassa
Pacifico-ravintolassa.
Dokumentin voi nähdä myös 16. helmikuuta Jyväskylän Arktisen upeeta festivaaleilla.
www.finnsurf.fi
www.yallingupsurfilm.com.au
Viime vuonna ennätysmäärä kotimaisia ensi-iltaelokuvia
(Good news! from Finland, 6.1.2012)
Vuonna 2011 elokuvateattereissa nähtiin ennätykselliset 34 kotimaista ensiiltaelokuvaa.
Vuoden katsotuin kotimainen elokuva
oli Anders Engströmin ohjaama Vares
– Pahan suudelma 205 000 katsojalla
ja toiseksi katsotuimmaksi ylsi Aki Kaurismäen Le Havre 117 000 katsojalla.
Ensi-iltojen joukossa oli kuusi dokumenttielokuvaa ja uutena aluevaltauksena peräti viisi lyhytelokuvaa, joista
kaksi esitettiin pitkän elokuvan edessä
niin sanottuna alkukuvana.
Lippuja kotimaisiin elokuviin myytiin
vuonna 2011 yhteensä yli 1,2 miljoonaa kappaletta. Elokuvissa käytiin yhteensä noin 7,1 miljoonaa kertaa ja kotimaisten elokuvien osuus oli noin 17
prosenttia kaikista katsojista. Vuoden
2010 kotimaisiin ennätyslukemiin (yli 2
miljoonaa myytyä lippua) ei viime
vuonna ylletty, mutta vuoden 2009 kotimainen katsojaluku (992 000 lippua)
ylittyi selvästi.
Kaikista elokuvista eniten katsojia keräsi Harry Potter -elokuvasarjan viimeinen osa Harry Potter ja Kuoleman varjelukset 2, jonka näki 389 000 katsojaa.
www.ses.fi
Runeberg-palkinto Katja Ketun Kätilöromaanille
(Helsingin Sanomat 5.2.2012)
Perinteiseen tapaan kansallisrunoilijan
nimikkopäivänä – tänään – jaettavan
Runeberg-palkinnon on saanut Katja
Kettu romaanista Kätilö (WSOY). Se ku7

vaa suomalaisen kätilön ja saksalaisen
natsiupseerin suhdetta Lapin sodan alla ja sen aikana.
"Mahdottomissa oloissa syntyy mahdoton rakkaustarina, jonka kerronnassa on ripaus maagista realismia ja kahmalokaupalla inhorealismia", palkintoraati luonnehtii. "Naisten kohtalo toisen maailmansodan vankileireillä oli
karu, ja Kettu kuvaa tuota aikaa piinallisen tarkasti."
Erityistä kiitosta saa teoksen kieli:
"Lauseen rytmiikka etenee kuin nuori
ylioppilas kedolla vanhoissa kotimaisissa elokuvissa. Erilaisten sanojen moninaisuus ei tukehduta vaan antaa lisää
happea. Lauseet ovat meheviä,
maanmakuisia, lihaisia."
Voittajan valitsi kahdeksan ehdokkaan
joukosta raati, johon kuuluvat kirjailija
Mikaela Strömberg, kirjailija, käsikirjoittaja ja opettaja Vuokko Tolonen ja
kriitikko Ville Hänninen, joka toimii
raadin puheenjohtajana.
Vuonna 1986 perustettu Runebergpalkinto, 10 000 euroa, on sanomalehti Uusimaan, Porvoon kaupungin, Suomen Kirjailijaliiton, Suomen arvostelijain liiton ja Finlands Svenska Författareföreningenin tunnustus.
Helsingille huomiota maailmalla
(Good News! from Finland, 5.3.2012)
Helsingin vuoden 2012 designpääkaupunkius on huomioitu laajasti kansainvälisessä mediassa. Kuluneen puolen
vuoden aikana Helsinki on ollut yli tuhannen artikkelin aiheena.
Merkittävinä esimerkkeinä New York
Times nosti vuoden alussa Helsingin
maailman toiseksi kiinnostavimmaksi
matkakohteeksi
suosittelulistallaan.
Saksalainen Die Zeit nosti puolestaan
Helsingin samanlaisessa vertailussa ykköskohteeksi koko maailmassa.
Designpääkaupungista kertovissa artikkeleissa Helsinkiä kuvataan mielenkiintoisena kaupunkina, jossa yhdistyvät
edelläkävijyys sekä omaleimaisuus.
Huomiota saa kaupungin monimuotoisuus: ravintolatarjonta, arkkitehtuuri
ja ostosmahdollisuudet. Lisäksi Suomea kehutaan esimerkiksi elämänlaadusta, julkisista palveluista, saunakulttuurista ja suunnittelun korkeasta tasosta.

Helmikuun alun Designpääkaupunkiviikonloppua oli Suomessa seuraamassa
nelisenkymmentä toimittajaa ympäri
maailman. Muun ohjelman lisäksi toimittajat osallistuivat maailman muotoiluyhteisön koonneeseen World Design Capital –gaalaan Lahdessa.
Vierailu on poikimassa useita juttuja
ympäri maailman: jo ilmestyneiden
joukossa ovat esimerkiksi Die Zeitin artikkeli otsikolla Cool Helsinki, aukeaman juttu London Evening Standardissa, kaksi artikkelia Japanin laajalevikkisimmässä sanomalehdessä Yomiurissa
sekä laajemman reportaasisarjan ensimmäinen artikkeli valkovenäläisessä
Bolshoi-julkaisussa.
wdchelsinki2012.fi
TUTKIMUS JA TERVEYS
Tupakka nopeuttaa miesten muistin
heikkenemistä
(Helsingin Sanomat 8.2.2012)
Tupakointi voi kiihdyttää muistin ja
muiden niin sanottujen kognitiivisten
mielentoimintojen
heikentymistä,
mutta vain miehillä. Naisten muistiin
tupakka ei välttämättä vaikuta samoin,
tuore tutkimus osoittaa.
Tutkimuksen tulokset julkaistiin Archives of General Psychiatry -lehdessä, ja
niiden mukaan tupakointiin liitetyt haitat myös pysyvät pitkään tupakoinnin
lopettamisen jälkeen ja katoavat vasta,
kun savuttomuus on jatkunut vähintään kymmenen vuotta. Vaikutukset
ovat myös suuremmat mitä pitempään
tupakointi jatkuu.
Havainnot vahvistavat aikaisempaa
näyttöä tupakoinnin ja dementian yhteydestä, mutta eivät paljasta mistä
yhteys johtuu. Todennäköisesti osuutensa on ainakin sydän- ja verisuonitaudeilla ja keuhkosairauksilla, mutta
myös suorat aivovaikutukset ovat
mahdollisia.
Vielä on myös epäselvää, miksi tupakointi ei liittynyt kognitiivisten kykyjen
heikkenemiseen naisilla. Tutkijat arvelevat, että mahdollisesti tupakoivat
miehet polttavat enemmän kuin tupakoivat naiset, mutta varmaa tämä ei
ole.
Tutkimukseen osallistui 5 100 miestä
ja 2 100 naista, jotka olivat keskimää-
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rin 56-vuotiaita ensimmäisten testien
aikaan.
Osallistujien muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja testattiin kolmesti kymmenen vuoden aikana. Tupakointia selvitettiin kuudesti 25 vuoden seurannan aikana.
Bill Gates: Suomessa kaikki tuntuu toimivan vähän helpommin
(Helsingin Sanomat 23.2.2012)
Ohjelmistoyhtiö Microsoftin perustaja
Bill Gates antaa Suomelle yllättäviä kiitoksia. Gates totesi torstaina seminaariesiintymisessään Roomassa, että
Suomi on ehkä ainoita maita maailmassa, joka on onnistunut muuttamaan kansalaistensa elintapoja terveellisemmiksi asennekasvatuksella.
Gates mainitsi asian vastatessaan kysymykseen siitä, miten voidaan vaikuttaa
ravitsemuksen eriarvoistumiseen. Hän
vieraili Roomassa YK-järjestö IFAD:n tilaisuudessa, jonka aiheena oli maatalouden rooli köyhyyden vähentämisessä.
Gates, joka johtaa nykyisin perustamaansa Bill & Melinda Gatesin hyväntekeväisyyssäätiötä, toivoi pitkällä aikavälillä teknologiasta ja innovaatioista
apua ihmisten epäterveellisiin elintapoihin ja lihomiseen. Hän mainitsi ensimerkkinä tekolihan kaltaiset tuotteet, jotka maistuvat ja tuntuvat hyvältä, mutta joita elimistö ei välttämättä
kykenisi polttamaan täysin ravinnoksi.
"En tosin tiedä juurikaan maita, joissa
tämä olisi toiminut kovin hyvin -- no
ehkä Suomessa. Toisaalta Suomessa
kaikki vaikuttaa toimivan hieman helpommin", hän sanoi.
Suomalaista toimista mainetta on saanut muun muassa Pohjois-Karjala-projekti, jonka kautta puututtiin 1970-luvun alusta alkaen kansalaisten tupakan, suolan ja kovan rasvan kulutukseen.
Projektin katsottiin muun muassa pidentäneen elinikiä, ja tuloksia on käytetty esimerkkinä muun muassa maailman terveysjärjestö WHO:ssa. Tuloksista on jälkikäteen myös kiistelty.
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Tutkijoilta läpimurtotietoa ikääntymi- kuolleen potilaan potilastietoja lainsen mekanismeista
vastaisesti ulkopuolisille.
(Good news! from Finland, 9.1.2012)
Aluehallintoviraston ylitarkastaja Anne
Ruisniemi ei voi kommentoida, kenen
Helsingin yliopistossa tehdyn tutki- potilastiedoista on kysymys. Mediuumuksen mukaan energia-aineenvaih- tisten tietojen mukaan asia koskee Keldunnalla on odottamattoman suuri lokosken prinsessa -nimistä kirjaa ja
merkitys kantasolujen toiminnan sää- elokuvaa, jotka kertovat Kellokosken
telyssä. Tutkimuksessa todettiin, että sairaalan entisen potilaan Anna Svedvanhenemiseen liittyvä kudosten rap- holmin elämästä.
peutuminen voi johtua kudosten kan- Raitasuo on toinen kirjan kirjoittajista.
tasolujen mitokondrioiden toiminta- Kirjan tekemisessä on käytetty Svedhäiriöstä. Tulokset julkaistiin arvoste- holmin potilastietoja, jotka Taipale on
tussa kansainvälisessä Cell Metabolism hankkinut, sekä Raitasuon tietoja ajalta, jolloin hän on hoitanut Svedholmia.
–julkaisusarjassa.
Kantasolut ovat elimistön niin sanottu Raitasuo on aiemmin kommentoinut
varaosapakki, joka pitää yllä kudosten Mediuutisille, että hänellä oli Svedholtoimintaa elämän aikana muun muas- min suostumus tietojen keräämisestä.
sa vaurioiden korjaamiseen osallistu- Aluehallintoviraston mukaan potilas ei
malla. Kantasolut pystyvät tuottamaan kuitenkaan voi antaa pätevää suostumonenlaisia solutyyppejä verisoluista musta, jos hän ei terveydentilansa
vuoksi kykene arvioimaan annettavan
hermo- ja ihosoluihin.
Mitokondriot puolestaan muuttavat suostumuksen merkitystä. Potilastietoravinnon energian solulle käyttökelpoi- ja voi luovuttaa sivullisille vain potilaan
seen muotoon, polttaen samalla valta- kirjallisella suostumuksella tai muutoin
osan hengittämästämme hapesta. Jos laissa tarkoin määritellyillä ehdoilla.
palamisessa on häiriöitä, moottori al- Julkisen sektorin potilasasiakirjan sakaa tuottaa haitallisia happiradikaale- lassapitoaika on 50 vuotta potilaan
ja, jotka vaurioittavat perimää ja solu- kuolemasta, eivätkä omaisetkaan voi
rakenteita. Näitä haitallisia yhdisteitä antaa suostumusta tietojen antamivastaan toimivat esimerkiksi antioksi- seen edes potilaan kuoltua. Aluehallintoviraston mukaan pelkästään se, että
dantit.
Ruotsissa ja USA:ssa on aiemmin teh- henkilö itse kertoo sairauksistaan ja
dyissä testeissä osoitettu, että hiirillä, hoidostaan avoimesti julkisuudessa, ei
joilla oli runsaasti mitokondrioiden pe- anna terveydenhuollon ammattihenkirimän virheitä, kehittyi aikaista ikään- lölle oikeutta antaa potilastietoja sivultymistä muistuttavia seurauksia: ihon lisille.
ohenemista, harmaantumista, kaljuun- Käytännössä Taipaleen ja Raitasuon
saamat huomautukset merkitään Valtumista, osteoporoosia ja anemiaa.
Nyt julkaistu Helsingin yliopiston tutki- viran ylläpitämään terveydenhuollon
mus osoitti, että juuri kantasolujen ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.
poikkeava toiminta voi johtaa näihin Huomautus säilyy tiedoissa kymmenen
ikääntymisoireisiin. Tutkijat myös ha- vuotta.
vaitsivat, että osaa kantasolujen toi- Huomautus on aluehallintoviraston
mintavirheistä voitiin ehkäistä aikaisin hallinnollisista ohjauskeinoista järein.
annetulla antioksidantilla.
– Salassapitovelvollisuuden rikkomiwww.helsinki.fi/yliopisto
sesta huomautus on aika säännönmukainen ohjauskeino. Huomautuksella
Prinsessa-elokuva rikkoi salassapitovel- pyritään siihen, että henkilö vastaisuudessa muistaisi toimia toisin, Ruisniemi
vollisuutta (Mediuutiset 21.3.2011)
sanoo.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on Valvonta-asia tuli aluehallintoviraston
antanut huomautuksen salassa-pito- käsittelyyn kahta eri kautta. Ulkopuolivelvollisuuden rikkomisesta Kellokos- set henkilöt olivat tehneet asiasta ilken sairaalan entiselle ylilääkärille Ilkka moitukset Valviraan ja eduskunnan oiTaipaleelle ja entiselle mielisairaanhoi- keusasiamiehelle, jotka siirsivät asian
tajalle Ilkka Raitasuolle. Viraston mu- Etelä-Suomen aluehallintovirastolle käkaan Taipale ja Raitasuo luovuttivat siteltäväksi.
Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Prinsessa-elokuva on saanut noin 300
000 katsojaa Suomessa. Elokuva on
lähdössä levitykseen myös Eurooppaan. Kirjan pohjalta on ollut tekeillä
myös teatteriesitys.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Angry Birds ja Nokia Lumia kisaavat
mobiilialan Oscareista
(It Viikko 25.1.2012)
Angry Birds ja Nokia Lumia kisaavat
mobiilialan Oscareista
GSMA:n Mobile World Congress -tapahtuma pidetään Barcelonassa helmikuussa.
Suomalainen mobiilipeli kilpailee parhaan kuluttajasovelluksen tittelistä
GSMA:n Global Mobile Awards -gaalassa. Nokia Lumia on ehdolla älypuhelinsarjassa.
Suomalaisen Rovion kehittämä Angry
Birds -peli ja Nokian Lumia 800 -älypuhelin kilpailevat alansa parhaista palkinnoista Barcelonan mobiilimessuilla
helmikuun lopussa. Ehdokkaat on julkistanut mobiilialan etujärjestö GSMA.
Alan "oscarit" jaetaan messugaalassa.
Rovion Angry Birds Rio kilpailee parhaan kuluttajasovelluksen palkinnosta
muun muassa Facebook Messengeriä
ja Zyngan Hanging With Friends -sovellusta vastaan.
Matkapuhelinvalmistaja Nokia on ehdolla parhaaksi älypuhelimeksi Lumia
800 -mallillaan. Sillä on vastassa kovia
kilpailijoita kuten Applen iPhone 4S ja
Samsungin Galaxy Nexus.
Nokia on vahvoilla kategoriassa, jossa
palkitaan lähtötason puhelin. Yhtiöllä
on kolme ehdokkuutta viidestä, kuten
Nokia C2-03 ja Nokia C3-00.
Ehdokkaita on kaikissa 30 kategoriassa
yhteensä 158. Kilpailu keräsi ennätykselliset 600 ilmoittautumista.
Nokian Lumia 900 valittiin Las Vegasin
kuluttajamessujen parhaaksi puhelimeksi aikaisemmin tammikuussa.
Angry Birds laskeutui Helsinki-Vantaalle (Digitoday 9.2.2012)
Helsinki-Vantaalla lentomatkustaja voi
viihdyttää itseään uudenlaisessa Angry
Birds-myymälässä. Kauppa tarjoaa
viihdettä ja Angry Birds –tuotteita.
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Angry Birds –pelejä kehittävä Rovio
avasi tänään R-kioskin kanssa HelsinkiVantaalla maailman ensimmäisen Angry Brids –lentokenttämyymälän. Pop
up-myymälä toimii lentoaseman kaukolentoterminaalissa.
Rovion myynnistä vastaava Harri Koponen sanoo tiedotteessa, että kehitys ei
jää tähän. Rovio aikoo avata lisää elämyksellisiä lentokenttämyymälöitä.
Helsinki-Vantaan myymälä toimii elokuun loppuun saakka.

vät ihoa vaikkapa puhelun tai tekstiviestin merkiksi.
Hakemuksessa kuvaillaan ferromagneettinen muste, jolla voidaan tehdä
halutun näköisiä tatuointeja perinteiseen tapaan. Tatuointi voi olla myös
näkymätön, tai tatuoinnin sijaan iholle
voidaan kiinnittää erillinen materiaali.
Materiaali tai tatuointi reagoi puhelimen lähettämiin magneettikenttiin. Jokaiselle soittajalle voi esimerkiksi valita
oman värinän.
Kokonaan oma sovellutuksensa olisi
Angry Birds valtaa television: animaa- tekniikan käyttäminen käyttäjän tunnistamiseen. Tatuointi siis varmistaisi,
tiosarja alkaa syksyllä
(Kauppalehti 2.4.2012)
että kukaan vieras ei voisi käyttää kännykkää.
Peliyhtiön animaatiotuotannon johtaja Hakemuksesta kertoi uutispalvelu
Nick Dorra kertoi Cannesin MIPTV- Unwired News.
messuilla yhtiön aloittavan viikoittaisen animaatio-tv-sarjan syksyllä.
Suomi-satelliitti kuvasi maapallon 64
Rovio julkistaa syksyllä lyhyistä episo- megapikselillä
deista koostuvan animaatiosarjan, joka (Digitoday 26.1.2012)
kestää 52 viikkoa. Dorran mukaan sarjaa tullaan levittämään ”kaikissa mah- Nasan uusin Maata tarkkaileva sateldollisissa kanavissa”. Asiasta kertoo sa- liitti nappasi tarkan kuvan planeetasnomalehti Guardian verkkosivuillaan.
tamme. Satelliitti nimettiin suomalai- Aikomuksemme on tehdä sitä varten sittain.
videoapplikaatio, ja etsiskelemme Maapallosta ilmestyi uusi valokuva. Se
myös kumppaneita, kertoo Dorran otettiin tammikuun alussa 64 megapikGuardianille.
selin kameralla, ja kuvan tarkkuus on
Lehden mukaan yksi Rovion kumppa- 8000 x 8000 kuvapistettä.
neista animaatioprojektissa on Sam- Kuvan otti Yhdysvaltain avaruushallinsung, jonka kanssa yhtiö julkisti hiljat- to Nasan tuorein Maata tarkkaileva satain sopimuksen Angry Birds -pelin telliitti, joka auttaa tarkentamaan lyhytuomisesta Samsungin internet-televi- en aikavälin sääennustuksia ja ymmärsioihin.
tämään pitkän aikavälin ilmastonmuuSen sijaan täysipitkää animaatioeloku- tosta.
vaa Rovio ei aio julkaista vielä kuluva- Lokakuussa laukaistu satelliitti sai uuna vuonna. Dorran mukaan elokuva on deksi nimekseen Suomi NPP (National
kehitteillä, mutta sen julkistus on Polar-orbiting Partnership). Kiertolaiedessä vasta vuonna 2013 tai 2014.
nen ristittiin vuonna 1995 edesmenDorran mukaan yhtiö aikoo myös jul- neen professorin Verner E. Suomen
kaista tänä vuonna täysin uuden pelin, mukaan.
joka ei kuulu lainkaan Angry Birds – Nasa halusi näin muistaa tunnustettua
tuoteperheeseen.
tiedemiestä, jota pidetään yleisesti saSuomessa uutisesta kertoi ensimmäi- telliitteihin perustuvan meteorologian
senä Arctic Startup –sivusto verkkosi- isänä. Hänen vanhempansa saapuivat
vuillaan.
Yhdysvaltoihin Suomesta vuonna
1902.
– Verner Suomen useat tieteelliset ja
Nokian tatuointi synnyttää vapinan
konetekniikan panostukset olivat pe(IT viikko 20.3.2012)
rustavanlaatuisia nykyiselle kyvyllemJos tämä uutinen olisi ilmaantunut pa- me oppia Maan säästä ja ilmastosta
rin viikon päästä, sitä olisi voinut syys- avaruudesta käsin, johtaja John Grunstä epäillä aprillipilaksi. Mutta tämä on feld Nasan Science Mission Directoratotta: Nokialla on Yhdysvalloissa vireil- testa sanoo.
lä patentti tatuoinneista, jotka väristäVenttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

– Suomi NPP ei vain jatka Nasan yli 40vuotista satelliittiseurantaa, vaan avaa
myös uuden aikakauden ilmastonmuutoksen selvittämisessä ja sääennustuksissa.
Verner E. Suomesta Wikipediassa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Verner_E
._Suomi
MUUT UUTISET
Leo Lastumäki on kuollut
(Helsingin Sanomat 30.1.2012)
Näyttelijä Leo Lastumäki on kuollut,
kertoo Ilta-Sanomat. Hän oli kuollessaan 85-vuotias.
Lastumäki tunnettiin erityisesti television komediasarjoista, kuten ÄWPK –
Älyvapaa palokunta, Heikki Kinnusen
kanssa tehty Heksa ja Leksa sekä Ällitälli.
Hän esiintyi komediarooleissa myös
Uuno Turhapuro -elokuvissa.
Sara Chafak on Miss Suomi 2012
(Helsingin Sanomat 29.1.2012)
Helsinkiläinen Sara Chafak on tämän
vuoden Miss Suomi.
Ensimmäiseksi
perintöprinsessaksi
tuomaristo ja yleisö valitsivat Sabina
Särkän, ja toiseksi perintöprinsessaksi
Viivi Suomisen.
Lehdistön ihannetyttö oli Krista Haapalainen.
Miss Suomen titteliä tavoitteli Hämeenlinnan Vanajanlinnassa kymmenen finalistia.
Suomalaisia on jo yli 5,4 miljoonaa
(Suomi.fi 22.2.2012)
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli tammikuun
2012 lopussa 5 402 758. Maamme väkiluku kasvoi tammikuun aikana 1 350
henkeä, mikä on 50 henkeä enemmän
kuin edellisen vuoden tammikuun väestönlisäys ennakkotietojen mukaan.
Suurin syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoja
oli 850 enemmän kuin maastamuuttoja. Luonnollinen väestönlisäys eli
syntyneiden enemmyys kuolleisiin
nähden oli 500 henkeä.
Tammikuun ennakkotilaston mukaan
ulkomailta muutti Suomeen 2 000 hen10

keä ja Suomesta muutti pois 1 200
henkeä. Tammikuun aikana syntyi 5
000 lasta eli 100 lasta vähemmän kuin
vastaavana aikana vuonna 2011. Kuntien välisiä muuttoja kertyi tammikuussa ennakkotietojen mukaan 20 100.
Helsinki-Vantaa valittiin Euroopan parhaaksi vaihtokentäksi
(Good news! from Finland, 16.12.2011)
Brittiläinen aikakauslehti Monocle valitsi Helsinki-Vantaan lentokentän Euroopan parhaaksi vaihtokentäksi. Lehti
arvosti erityisesti lentokentän hyviä ja
helppoja vaihtoyhteyksiä idän ja lännen välillä.
Monocle nimeää vuosittain 50 matkailun huippua eri puolilta maailmaa.
Huippulistoilta on löytynyt parhaiden
lentokenttien lisäksi muun muassa
parhaita hotelleja, kahviloita ja ravintoloita. Helsinki-Vantaa pääsi listalle
nyt kolmatta kertaa, sillä se valittiin
vuonna 2010 maailman parhaaksi vaihtokentäksi ja vuonna 2009 maailman
parhaaksi lentokentäksi.
Helsinki-Vantaa sai Monoclelta tällä
kertaa kehuja vaihtoyhteyksien lisäksi
kentän kompaktista koosta sekä järkevästä materiaalien käytöstä. Lehti arvosti myös kentän kauppoja, jotka ovat
täynnä upeita suomalaisia tuotteita.
Monoclen arvosteluraadin mielestä
Helsinki-Vantaan tarjoavakin kaikki
palvelut, joita matkustaja voi tarvita.
Vain muutama lentokohde Yhdysvaltoihin puuttuu.
Monoclen huippulistalle pääsi tänä
vuonna myös kuusi muuta lentokenttää. Aasian parhaaksi vaihtokentäksi
Monocle valitsi Singapore Changin
kentän. Tokion Hanedan lentokentän
lehti mainitsee yleisöpuolen ostosmaailmasta ja Tokion Naritan kentän sen
uuden myymälän ansiosta. Honolulun
vanha lentoasema sai maininnan tyylikkäästä puun ja sementin käytöstä ja
Soulin Incheonin kenttä parhaasta
lounge-konseptistaan. Paras lehtikioski
puolestaan löytyy Hong Kongin lentoasemalta.
Monocle on kansainvälisiin asioihin,
kulttuureihin ja liike-elämään keskittynyt aikakauslehti.
www.finavia.fi
www.monocle.com
www.helsinki-vantaa.fi

Työvoimapula uhkaa piakkoin Suomea
(Suomi.fi 1.2.2012)
Alueellisten työmarkkinoiden muutosta selvittäneen tutkimuksen mukaan
vuonna 2020 Suomeen tarvitaan noin
150 000 uutta työntekijää, työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa. Jos työllisyysaste pysyy nykytasolla, työntekijät
eivät riitä korvaamaan työstä poistuvien joukkoa. Siksi työttömiä, maahanmuuttajia ja muuten työvoiman ulkopuolella olevia täytyy työllistää entistä
tehokkaammin ja työuria pidentää.
Kokonaistyöllisyysasteen on noustava
noin 72 prosenttiin nykyisestä 68 prosentista, jotta työntekijöitä olisi yhtä
paljon kuin nyt. Jotta avautuvat ja uudet työpaikat voitaisiin täyttää, työllisyysasteen täytyy nousta 75 prosenttiin. Tällä hetkellä kolmannes 3,4 miljoonasta työikäisestä ei ole töissä.
Joka vuosi eläkkeelle jää vajaat 80 000
henkeä. Heikoimmilla alueilla työuraansa aloittavia on vain kolmannes
eläkkeelle siirtyvistä. Suurinta työvoiman vaje on Satakunnassa ja Itä- ja
Pohjois-Suomen maakunnissa.
Työvoimapula uhkaa piakkoin Suomea
(Suomi.fi 1.2.2012)
Alueellisten työmarkkinoiden muutosta selvittäneen tutkimuksen mukaan
vuonna 2020 Suomeen tarvitaan noin
150 000 uutta työntekijää, työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa. Jos työllisyysaste pysyy nykytasolla, työntekijät
eivät riitä korvaamaan työstä poistuvien joukkoa. Siksi työttömiä, maahanmuuttajia ja muuten työvoiman ulkopuolella olevia täytyy työllistää entistä
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Kokonaistyöllisyysasteen on noustava
noin 72 prosenttiin nykyisestä 68 prosentista, jotta työntekijöitä olisi yhtä
paljon kuin nyt. Jotta avautuvat ja uudet työpaikat voitaisiin täyttää, työllisyysasteen täytyy nousta 75 prosenttiin. Tällä hetkellä kolmannes 3,4 miljoonasta työikäisestä ei ole töissä.
Joka vuosi eläkkeelle jää vajaat 80 000
henkeä. Heikoimmilla alueilla työuraansa aloittavia on vain kolmannes
eläkkeelle siirtyvistä. Suurinta työvoiman vaje on Satakunnassa ja Itä- ja
Pohjois-Suomen maakunnissa.
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Tutkimus: Suomi kolmanneksi tasa-arvoisin maa
(Helsingin Sanomat 2.11.2011)
Suomi on sijoittunut kolmanneksi maailmanlaajuisessa vertailussa, jossa tutkittiin naisten ja miesten tasa-arvoa.
Maailman talousfoorumin vertailussa
oli mukana 135 maata. Suomen edellä
ovat Islanti ja Norja, ja neljättä sijaa pitää Ruotsi. Listan pohjimmaisina ovat
Pakistan, Tsad ja Jemen.
Tutkimuksen mukaan 85 prosenttia
maailman maista on onnistunut kaventamaan sukupuolten välistä epätasaarvoa kuuden viime vuoden aikana .
Tasa-arvo on kohentunut etenkin terveyden ja koulutuksen saralla. Sen sijaan talouselämässä ja politiikassa
naisten asema ei ole yleisesti parantunut.
Helsinki-Vantaan lentokenttä teki matkustajaennätyksen
(Good news! from Finland, 19.1.2012)
Helsinki-Vantaan lentokentän kautta
kulki viime vuonna ennätykselliset 14,9
miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi muihin Pohjois-Euroopan
kenttiin verrattuna eniten.
Edelliseen vuoteen verrattuna matkustajia oli 15,5 prosenttia enemmän.
Kansainvälisen liikenteen matkustajien
määrä nousi 14 prosenttia ja kotimaan
lähes 23 prosenttia.
Vaihtomatkustajien ja Suomesta Aasiaan matkustavien määrä nousi historian suurimmaksi, noin 1,6 miljoonaan.
Vaihtomatkustus muodostaa HelsinkiVantaan kansainvälisestä matkustajamäärästä noin 25 prosenttia.
Myös Pohjois-Amerikkaan suunnanneita matkustajia oli 45 prosenttia edellisvuotta enemmän, mikä johtui muun
muassa suoran reitin avaamisesta Helsingin ja Chicagon välillä.
www.helsinki-vantaa.fi
Suomi jyräsi muut Pohjoismaat matkailun kasvussa
(Kauppalehti 22.2.2012)
Suomessa yöpyneiden ulkomaalaisten
matkailijoiden kasvu mairittelee Suomea verrattuna muihin Pohjoismaihin.
Pohjoismaisten tilastokeskusten tietojen mukaan ulkomaalaisten matkaili11

joiden yöpymiset kasvoivat Suomessa
kymmenen prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. Kasvuluku on Pohjoismaiden suurin, ja toiseksi jääneellä Tanskalla kasvua oli 5,6 prosenttia.
Yöpymisten määrällinen kasvu oli Suomessa 505 700 yöpymistä.
- Viime vuonna Suomi vei kasvussa ykköspaikan, josta voimme olla tyytyväisiä ja ylpeitä, sanoo tutkimuspäällikkö
Tom Ylkänen Matkailun edistämiskeskuksesta.
Kovasta kasvusta huolimatta Suomi on
ulkomaalaisten yöpymisten kokonaismäärässä vielä muita Pohjoismaita jäljessä. Suomessa kirjattiin viime vuonna
5,5 miljoonaa ulkomaalaisten yöpymisvuorokautta.
Ykköspaikkaa matkailussa pitää Ruotsi,
jossa ulkomaalaisten yöpymisiä oli liki
11,4 miljoonaa. Tanskassa yöpymisiä
oli 9,5 miljoonaa ja Norjassa lähes seitsemän miljoonaa.
Ylkänen sanoo, että Suomen markkinaosuus ulkomaalaisten yöpymisessä
Pohjoismaissa on noussut tasaisesti
1990-luvun puolivälissä. Nyt Suomen
osuus on noin 16,5 prosenttia.
Suomen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoihin ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä,
joissa on vähintään 10 huonetta, mökkiä tai sähköpistokkeella varustettua
matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajoilta.
Viime vuonna lähes puolet kasvusta
tuli Suomessa venäläisistä matkustajista. Heidän yöpymisensä kasvoivat 22
prosenttia eli 230 000 yöpymisellä.
Suurin prosentuaalinen kasvu tuli Kiinasta ja Hongkongista, joista tulevien
matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät
23 prosenttia.
Venäläisille tilastoitiin viime vuonna
Suomen majoitusliikkeissä lähes 1,3
miljoonaa yöpymisvuorokautta. Seuraavina olivat saksalaiset ja ruotsalaiset, joille yöpymisiä kirjattiin runsaat
500 000 vuorokautta kummallekin. Britit olivat seuraavana 390 000 yöpymisellä.
Virolaiset, ranskalaiset ja yhdysvaltalaiset ylsivät yli 200 000 yöpymiseen.
Matkailun edistämiskeskuksessa uskotaan, että Suomen näkyvyyttä ja tunnettavuutta kasvattamalla voidaan Venäjältä saada uusia matkailijoita. Suomen on kuitenkin oltava aktiivisesti

esillä, sillä Ruotsi toimii näkyvästi eri- 6. Kypros 3,4 % (8.)
tyisesti Pietarin ja Moskovan alueilla.
7. Egypti 3,4 % (4.)
8. Italila 2,7 % (9.)
9. Bulgaria 2,6 % (7.)
Kreikka nousi, Egypti romahti
10. Arabiemiraatit 1,3 % (16.)
(Iltasanomat 12.1.2012)
Kreikka veti turisteja viime vuonna eurokriisistä huolimatta - tai ehkä juuri
siksi. Egypti ja Tunisia puolestaan romahtivat levottomuuksien jälkikaiuissa.
Suomen matkatoimistoalan liiton
(SMAL) juuri valmistuneessa tilastossa
näkyy, että Espanja porskuttaa yhä ykkösenä (lähes 300 000 valmismatkaa).
Syynä on tietysti Kanarian suosio.
Myös Pohjois-Afrikan turistikato on
poikinut Espanjan laariin.
Lisäystä vuonna 2011 oli lähes 19 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Kreikkakin pärjäsi niin hyvin, että matkailijaplussaa tuli 14,2 prosenttia. Kävijöitä oli noin 183 000.
Euroopan maista alaspäin on hurahtanut Bulgaria, koka koki hurjan nousun
2000-luvun puolimaissa. Bulgaria romahti 17 prosenttia.
Hirmuista nousulukua (+114 %) näyttää Kroatia, mutta matkailijamäärät
ovat vielä pieniä, alle 10 000. Mutta
nousussa tämä kaunis ja halpa maa on
ilman muuta.
Baltiakin oli menttänyt 32 prosenttia.
Kovin surullisilta näyttävät Egyptin ja
Tunisian kävijämäärät maiden kannalta. Arabimaaliman kansannousu aiheutti ainakin tilapäisen notkahduksen. Siitä savat iloita Turkki ja Arabiemiraatit.
Egypti menetti hiukan yli puolet charter-turisteistaan (kaikkiaan yhteensä
33 500) ja Tunisia jopa 92 prosenttia.
Kävijöitä oli enää reilut 1200.
Kaukokohteista Thaimaa on yhä ykkönen ja kasvaja 15,7 prosentilla. Valmismatkaajia oli yli 80 000. Muiden maiden hajonta näyttää hurjalta, mutta
pienissä matkailijamäärissä muutamankin pudotus tai nousu aiheuttaa
melkoisia prosenttilukuja.
TOP 10 2011 (SMAL, valmismatkat,
suluissa sija 2010)
1. Espanja/Kanaria/Baleaarit 29,5 %
(1.)
2. Kreikka 18,3 % (2.)
3. Turkki 11,1 % (3.)
4. Thaimaa 8,1 % (5.)
5. Portugali/Madeira/Azorit 4,2 % (6.)
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Suomi on maailman neljänneksi paras
onnela (Kauppalehti 4.1.2011)
OECD:n työn ja vapaa-ajan tasapainoa
mittaava indeksi nostaa Suomen esimerkiksi sellaisesta maasta, jossa väki
ei raada ylipitkiä päiviä. Tähän virheeseen syyllistyy tilaston mukaan vain
neljä promillen kymmenystä suomalaisista.
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen
järjestö on sitä mieltä, että Suomessa
työ ja vapaa-aika kulkevat luontevasti
käsi kädessä. Tilastossa Suomi on maailman neljänneksi paras maa.
Indeksiä pidetään eräänlaisena onnellisuusmittarina.
Suomessa vapaa-ajalle ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin hoitamiselle jää
keskimäärin 15,95 tuntia päivässä.
Muutkin Pohjoismaat loistavat tilastossa, sillä paras maa on Tanska. Jossakin
määrin yllättävää on, että myös kovasta kapitalismistaan tunnettu Viro on
omaksunut pohjoismaisen työkulttuurin. Viro on kahdentenatoista.
Euroopan maista surkein tilanne on
Puolassa, Italiassa ja Irlannissa.
Maiden järjestys on tosin tulkinnanvarainen, sillä eri kriteerit korostuvat eri
maissa.
Muut jalustalle nostetut maat Slovenia, Ranska, Portugali, Saksa, Ruotsi,
Sveitsi, Belgia, Alankomaat ja Tanska.
Tilastot ovat tuoreet, viime vuoden lokakuulta.
Muiksi työn ja vapaa-ajan laatumittareiksi järjestö on hyväksynyt työssä
käyvien äitien osuuden ja omalle ajalle
pyhitetyn vapaa-ajan osuuden vuorokaudesta. Tämä sisältää myös unen
määrän.
Äitien työssä käynti OECD puolustaa
köyhyysuhalla. Järjestön mukaan yhden työssä käyvän huoltajan lapsella
on suuri vaara kasvaa köyhyydessä.
- Tutkimusten mukaan työnteon lisääminen lisää myös stressiä, heikentää
terveyttä ja vaarantaa turvallisuutta,
OECD perustelee.
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meksi Suomi näkyi Googlen hakusivulla •
itsenäisyyspäivänä.
Vanhoja doodleja ja lisää tietoa GoogViime vuonna syntyneiden suomenkie- len logomuunnoksista löytyy Googlen
listen suomalaislasten suosituimmat verkkosivuilta.
•
etunimet olivat Sofia ja Elias. Sofiaksi www.google.com/doodles
nimettiin 449 tyttöä ja Eliakseksi 506
poikaa. Seuraavaksi suosituimmat tyt- Suomen historia
•
töjen etunimet olivat Venla, Aada, Em- (www.suomalaisuudenliitto.fi)
ma ja Aino. Pojista puolestaan Onni,
Eetu, Leo ja Aleksi. Ruotsinkielisten Tällä pastalla käydään Suomen hirtoria •
lasten suosituimmat tyttöjen etunimet läpi pähkinänkuoressa. Nyt jatketaan
olivat Ida, Ellen, Ella, Emma ja Elin. Poi- 1600–1700-luvuilla.
•
kien etunimien kärjessä olivat Elias, • 1600. Kuninkaan (Sigismundin)
Emil, Oliver, Benjamin ja Anton. Nimet
puolella taistelleet Suomen aateli- •
tilastoitiin 61 380 vuonna 2011 nimen
set tuomittiin menettämään läänisaanen lapsen tiedoista.
tyksensä ja kolmanneksen perin- •
Lisätietoja:
tötiloistaan, papit menettämään
www.vrk.fi/default.aspx?id=279
virkansa ja muut maksamaan sakkoa kolmanneksen omaisuudes- •
Marimekko koristaa Googlen hakusitaan. Niitä pappeja, jotka eivät olvua (Digitoday 20.3.2012)
leet aktiivisesti kannattaneet sää- •
tyään sakotettiin 5 taalaria kuta- •
Marimekon kankaista tutut kuviot näkin seurakuntansa 10 talonpoikaa
•
kyivät Googlen hakusivulla ympäri
kohti. Linnaleiri julistettiin päättymaailman. Marimekon kankaista tutut
neeksi ja vanhat verojäämät ankuviot ovat korvanneet sivulla Googlen
teeksi annetuiksi.
logon.
• 1600. (30.11) Suomenkielisellä
Google juhlistaa Marimekon suunnitkäskykirjeellä määrättiin, että joka
telemilla, ensimmäisten kevät- ja syysviidennen miehen tuli olla valmis
päivien inspiroimilla doodle-logovaadittaessa sotapalvelukseen.
muunnoksilla vuodenaikojen vaihtu- • 1605. Mesenius painattaa Ericus
mista tänään ympäri maailmaa.
Olain historiateoksen.
Maapallon pohjoisella pallonpuoliskol- • 1605. Kuningas määräsi ruotuväkila on tänään kevätpäiväntasaus. Se
laitoksen perusteista.
merkitsee kevään saapumista, kun • 1607. Kaarle herttua kruunataan
taas eteläisellä pallonpuoliskolla päikuninkaaksi. Hän käyttää titulaväntasaus on syksyn merkki. Logoa
tuurassaan myös mainintaa "kaiklikkaamalla saa Suomessa näkyviin
nulaisten ja lappalaisten kuninkevätpäiväntasaukseen liittyvät hakugas".
•
tulokset.
• 1607. (8.9.) Kaarle IX asetti voudin
Marimekon käyttö Googlen logomuunVesisaareen Jäämeren rannalle ja
noksessa johtuu siitä, että Marimekon
alkoi uudisasuttaa suomalaisilla
kotikaupunki Helsinki on tämän vuoTeno- ja Alattiojokilaaksoja. Alatti- •
den designpääkaupunki.
oon [= norjaksi Alta] siirtyville luTämänpäiväiset logot ovat ensimmäivattiin (11.11.) 6 vuoden veroset suomalaisen suunnittelijan tekevapaus.
mät kansainväliset Google-logomuun- • 1616-1636. Johannes Messenius
nokset. Logomuunnoksissa näkyvien
vankina Suomessa. Hänen histo- •
kuosien takana ovat tunnetut Maririateoksissaan Suomi kuvataan
mekko-suunnittelijat Maija Isola, Kristivanhana kuningaskuntana.
na Isola, Erja Hirvi, Maija Louekari, Ai- • 1611-1632. Kustaa II Aadolf kuninno-Maija Metsola, Teresa Moorhouse,
kaana.
•
Jenni Tuominen ja Katsuji Wakisaka.
• 1613. Knäredin rauha Ruotsin ja •
Google on käyttänyt erilaisia logoTanskan välillä. Ruotsi ja sen mu- •
muunnoksia jo vuodesta 1998 asti juhkana myös Suomi menettää oilistamaan erilaisia merkkipäiviä. Viikeutensa Jäämeren rantaan.
Suosituimmat etunimet 2011
(Expatrium uutiskirje 21.3.2012)
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1617. Stolbovan rauha. Pitkä sota
Venäjää vastaan päättyy. Käkisalmen Karjala ja Inkerinmaa Suomen yhteyteen.
1626. Anders Buren Pohjoismaiden kuvaus. Suomi esitetään entisenä kuningaskuntana.
1629. Altmarkin rauha. Liivinmaalla Puolaa vastaan pitkään jatkunut
sota päättyy.
1630-1648. Ruotsi kolmikymmenvuotisessa sodassa
1632-1654. Kristiina kuningattarena.
1640. Turun akatemia perustetaan.
1650. Mikael Wexioniuksen historiateos, jossa Suomi esitetään
vanhana kuningaskuntana.
1654-1660. Kaarle X Kustaa kuninkaana.
1656-1658. Sota Venäjää vastaan.
1660-1697. Kaarle XI kuninkaana.
1667 tai 1674. Paltamon rovasti
Johannes Andreae Cajanus raportoi Kainuusta Ruotsin antikviteettikollegiolle:
"Tästä Kalevan suvusta on vieläkin
tässä maassa suurta ja voimakasta
kansaa, mutta heidän jälkeläisensä käyvät pienemmiksi ja heikommiksi. Muistan nähneeni tässä
maassa 40 vuotta sitten suuria
miehiä ja naisia. Mutta vaikka heidän lapsensa ja lapsenlapsensa
ovat muutoin suuria ja voimakkaita, niin ei kuitenkaan kukaan heistä ole niin suuri ja voimakas, kuin
heidän vanhempansa olivat."
1670-luku. Tuntemattoman tekijän Suomen kronikka, jossa luetellaan runsaasti Suomen muinaisia
kuninkaita.
1680-81. Satoja suomalaisia perheitä pakkosiirrettiin Satakunnasta Tanskalta vallattuun Blekingeen
(sotasatama Karlskronan ympäristöön).
1695-1697. Suuri nälänhätä, kolmasosa suomalaisista menehtyy.
Ruotsista ei lähetetä viljaa nälkäänäkeville ainakaan ilmaiseksi.
1697-1718. Kaarle XII kuninkaana.
1700-1721. Suuri Pohjan sota.
1714-1721. Suomi venäläisten
miehittämänä (Iso viha). Kansan
kärsimykset sanoinkuvaamatto13
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mat. Uudenkaupungin rauhassa
1721 mm. Viipuri liitetään Venäjään.
1700. Daniel Jusleniuksen Vanha
ja uusi Turku. Suomi esitetään
muinaisena kuningaskuntana.
1700-1705. Johannes Meseniuksen Scondia Illustrata painetaan.
1708-1711. Ruotsalainen professori I. Nesselius ehdottaa suomalaisten hävittämistä ja sulauttamista ruotsalaisiin kaikkialla paitsi
Lapissa. Nesseliuksen kammottavaa ja kylmäveristä joukkotuhontaehdotusta säätyedustajat eivät
hyväksy.
1719-1720. Ulriika Eleonora kuningattarena.
1720-1751. Fredrik I kuninkaana.
1728. von Nettelbladin Schwedische Bibliothek. Sisälsi mm. tuntemattoman tekijän Suomen kronikan.
1741-1743. Pikku viha eli hattujen
sota Venäjää vastaan. Suomi venäläisten miehittämä.
1742. Ns. Elisabethin manifesti
Suomen tulevasta itsenäisyydestä.
Maapäivät valitsevat Turussa lokakuussa Suomen kuninkaaksi Holsteinin herttuan Karl Peter Ulrichin,
myöhemmän Venäjän tsaarin Pietari III:nnen. Venäläiset epäävät
vaalin.
1743. Turun rauha. Raja Kymijoelle.
1747. Olof Dalinin Svea Rikes Historia, jossa Suomi esitetään näyttävästi muinaisena kuningaskuntana.
1748. Ruotsin pienempiarvoisiin
seteleihin hyväksytään lyhyt suomenkielinen arvomerkintä. Käytäntö loppui vuoden 1835 setelityypistä lähtien.
1751. Ruotsin ja Norjan välinen
Suomelle hyvin epäedullinen rajankäynti Lapissa.
1751-1771. Aadolf Fredrik kuninkaana.
1768. Venäläinen historioitsija Tatishtshev kertoo Venäläisessä historiassaan Suomen kuninkaista.
1769. Sven Bringin (myöh. Lagerbringin) Swea Rikes Historia. Suomi erittäin näyttävästi muinainen
kuningaskunta. Uudet painokset
vuosina 1778, 1784 ja 1790.
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1771-1792. Kustaa III kuninkaana.
1771. Norjalainen Gerhard Schöning esittää kriittisen näkökulman
Suomen kuninkaisiin teoksessa
AllgemeineNordische Geschichte,
jonka julkaisee Hallessa August
Ludwig Schlözer.
1772. Ruotsalainen Johan Ihre kumoaa ajatuksen muinaisesta suomalaisesta kuningaskunnasta kielitieteellisin perustein. Koska suomalaisilla ei ole omakielistä sanaa
hallitsijoille, vaan sanat kuningas
ja ruhtinas ovat Ihren mielestä
ruotsalaisia lainoja, ei suomalaisilla voi olla ollut omia kuninkaitakaan. Saagojen mainintoja hän pitää silkkoina mytologioina.
1773. Schlözer julkaisee saksaksi
Ihren argumentit Göttingenissä ja
Gothassa.
1774. Bilmark julkaisee Messeniuksen Suomen riimikronikan.
1780. Yrjö Maunu Sprengtporten
eroaa Ruotsin palveluksesta.
1783-1784. Venäjän keisarinna
Katariina Suuri julkaisee Venäjän
historiaa koskevat muistiinpanonsa, joissa hän kertoo mm. Venäjän
perustajan Rurikin olleen suomalaisen kuninkaan pojan. Teos ilmestyy myös saksaksi 1786.
1784-1800. Henrik Gabriel Porthan julkaisee Paavali Juustenin
Suomen piispainkronikan kommentaareineen. Suomen historian
perusesitys, joka kuitenkin rakentuu puutteelliselle lähdeaineistolle. Muinaissuomalaisen kulttuurin
Porthan jakaa kahteen alueeseen,
länsisuomalaiseen ja karjalaiseen.
1785. Porthan yhtyy Ihren ja Schlözerin kantaan ja katsoo, ettei
suomalaisilla ole ollut omia hallitsijoita. Porthanin mukaan Suomessa ei ole edes vanhoja linnavuoria, jotka todistaisivat suomalaisten yhteiskunnallisesta järjestäytymisestä.
1788-1790. Sota Venäjää vastaan.
Suomalaiset upseerit muodostavat rauhan aikaansaamiseksi itsenäisyyshenkisen Anjalan liiton.
1789. Gananderin Mythologia
Fennica, jossa Suomi on vanha kuningaskunta.
1792. Turun yliopiston historian
professori Bilmark tukee Portha-

•

nin kantaa tuntemattoman tekijän
Suomen kronikkaa kritisoivassa
väitöskirjassa. Kustaa III murhataan.
1792-1809. Kustaa IV Aadolf kuninkaana.

Ruokapalsta
Isä Mitron pääsiäislammas
Raaka-aineet
Runsas kilo karitsan paahtopaistia tai 1
lampaanviulu luineen
Marinointiin:
Kourallinen valkosipulinkynsiä
Kourallinen kuivattuja yrttejä, minttua,
rosmariinia, timjamia, basilikaa ja
hiukan oreganoa
suolaa
valkopippuria
5 dl Bulgarian jogurttia tai ruuanvalmistusjogurttia
1 salottisipuli tai tavallinen keltasipuli
1 porkkana
1 laakerinlehti
paistille sopivan kokoinen muovipussi
Kuori valkosipulinkynnet. Tee veitsen
kärjellä reikiä paistinkylkeen ja täytä
kolot yrttiseoksella sekä valkosipulinkynsillä. Hiero paistin pintaan suolaa ja
jauhettua valkopippuria.
Nosta paisti pussiin ja valuta päälle jogurtti. Kääntele paistia pussissa niin,
että marinadi leviää tasaisesti. Sulje
pussi ja anna paisti marinoitua jääkaapissa 2-3 vrk. Kääntele paistia välillä.
Kuumenna uuni 200-asteiseksi. Kaada
uuninpannulle hiukan vettä ja nosta
sen päälle paistoritilä. Ota paisti
pussista ritilälle, ja paahda lihaa
uunissa 15-20min.
Pilko sipuli ja porkkana marinadiliemeen ja lisää siihen myös laakerinlehti.
Valele paistia liemellä ja laske uunin
lämpö 120 asteeseen. Paisti saa
hautua uunissa noin 2 tuntia (varaa
kypsymisaikaa 1 tunti/kg.) Valele
paistia mausteliemellä paistumisen aikana.
Siivilöi pannulle valunut paistoliemi
kattilaan, keitä se kastikkeeksi ja
ohenna kermalla. Suurusta tarvittaessa
maissisuurusteella. Voit
maustaa
kastiketta
minttu-tai
herukkahyytelöllä. Ps. Itse suurustin
kastikkeen vehnäjauholla ja laitoin se14

kaan hieman murskattuja mintun
lehtiä.
Tarjoa lampaanpaisti kastikkeen, hyytelöiden ja hapankaalin kanssa.
Isä Mitron uuniperunat
Pellillinen uuniperunoita
Mausteliemi:
1-2 dl oliiviöljyä
1-2 sitruunan mehu
4-6 kpl puserrettua valkosipulinkynttä
yrttejä (basilikaa, oreganoa, timjamia)
suolaa

Laita liha paistopussiin ja iske
paistomittari sen kylkeen.
Paista haluamaasi kypsyysasteeseen.
Anna paistin vetäytyä rauhassa ennen
maistiaisia, etteivät nesteet karkaa.
Värikkäät munat
Raaka-aineet
Curry
punajuuren liemi
mustikka
punasipuli
elintarvikevärit

Raaka-aineet
3,5 dl vehnäjauhoja
3 tl leivinjauhetta
1 3/4 dl sokeria
2 - 3 kpl banaania
1 kananmuna
3/4 dl sulatettua rasvaa
Kuorrutus
3 dl tomusokeria
3 rkl appelsiininmehua
appelsiinin kuoriraastetta

Laitetaan uuni lämpiämään 200 asteeseen.
-Sekoitetaan kuivat aineet
-Lisätään soseutettu banaani, kananKeltainen
- curry (keitä munat mausteen kanssa) muna ja sulatettu rasva
sekoitetaan
tasaiseksi
-kurkuma (keitä munat mausteen -Aineet
massaksi, joka lusikoidaan vuokiin ja
kanssa)
paistetaan 15-20 min.
Vaaleanpunainen
punajuuren
liemi
(pyörittele -Valmistetaan kuorrutus ja valutetaan
keitettyjä munia, vaikka pussissa, jossa se valmiiden muffinsien päälle
on tilkka lientä, minkä jälkeen kuivaat Voidaan koristella vielä ohuilla
appelsiinkuorisiivuilla.
ne talouspaperilla)

Munien värjäykseen käy mm.

Kuori ja lohko perunat. Huuhtele runsaassa vedessä kahteen kertaan ja valuta.
Sekoita mausteliemi isossa kulhossa ja
kaada perunat liemeen. Sekoita ja peitä astia. Anna perunoiden maustua
jääkaapissa vuorokauden ajan. Kumoa
perunat
uunipannulle
mausteliemineen ja kypsennä ensin 200 asteessa 15 min. ja sitten 175 asteessa 30-40
min.
Uuniperunat ovat hyviä myöskin kylminä.
Okra
- punasipulin kuoret (keitä munat
kuorien/ja sipulin kanssa)
Paras lammasmarinadi
Vaaleansininen, tummempi sininen
- mustikka (upota/pyöritä kypsiä
Raaka-aineet
munia mustikoissa ja huuhtele)
2 litraa vettä
1 dl suolaa
Ruskea
1 dl sokeria
- pikakahvi
1 viipaloitu sitruuna
1 rkl rosmariinia
- tee
-kahvi- ja kaakaojauhe (munien
0.5-1 tl valkopippuria
keitinveteen
2-4
kahvimitallista
valkosipulinkynsiä
jauhetta)
Lämmitä osa vedestä, että saat suolan muut
ja sokerin helpommin sulatettua ja - elintarvikevärit (keitä munat väreissä)
kaada se sitten muun veden joukkoon.
Lisää
mausteet.
Levittele Tai: kokeile esimerkiksi tehdä marmoroituja munia. Revi irti kelta- ja punasisitruunaviipaleet ylle ja alle.
Laita lammaspaisti marinoitumaan lie- pulin kuivat kuoret. Peitä kananmunat
meen vähintään 15 tunniksi. Kääntele kuorenpaloilla ja paketoi ne alumiinifolioon niin, että sipulinkuoret pysyvät
välillä, että liha marinoituu tasaisesti.
Kuivaa lihaa vähän, tee siihen paikoillaan. Keitä munia noin kymmuutama viilto ja työnnä sisään valko- menen minuuttia ja huuhtele ne sen
jälkeen kylmällä vedellä. Kun folio
sipulinkynnet.
Valkosipuli
ei
ole
kuitenkaan poistetaan, ovat kananmunat saaneet
välttämätöntä,
koska
lammas kauniin marmorikuoren.
marinoituu liemessä niin maukkaaksi,
ettei valkosipulia kaipaa.
Pääsiäismuffinsit
Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Tonnikalapastavuoka
Raaka-aineet
2 pussia makarooneja
2 tlk tonnikalaa öljyssä
n. 2 tl yrttisuolaa
chilipippuria
2 valkosipulinkynttä
½ sipulia
mustapippuria
valkopippuria
1 prk tomaattimurskaa
emmental-juustoraastetta
Keitä makaroonit miltei kypsäksi ja
huuhdo ne siivilän läpi.
Valuta tonnikalapurkeista öljyt pois,
laita astiaan ja murskaa kala pieneksi.
Lisää tonnikalan sekaan sipuli, murskattu valkosipuli, tomaattimurska ja
mausteet. Sekoita.
Voitele uunivuoka, sekoita makaroonit
ja tonnikala, ja kippaa kaikki uunivuokaan.
Lämmitä uuni 200 asteeseen, lisää
makaronitonnikala-seoksen
päälle
juustoraaste, ja paista ruokaa uunissa
n. 20 minuuttia.
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Toimitus surffaili Internetissä

Vuonna 1812 Helsingistä tuli pääkaupunki. Juhlavuosi 2012 luo katseen
200-vuotiseen pääkaupunkihistoriaan
ja tarjoaa tilaisuuden juhlia.
www.helsinki200.fi

Lupaathan, ettet päästä minua sellaiseen vihannesmaiseen tilaan, jossa
elämäni on riippuvainen jostain sähköisestä laitteesta ja ravinnontarpeeni
tyydytetään nesteillä.
Jos näet minun olevan siinä jamassa,
lupaathan kytkeä elintoimintojani ylläpitävät laitteet pois päältä ja lopettaa
nesteytyksen.
Vaimo nousi, otti kaukosäätimen ja
sulki television, sammutti internetin ja
kaatoi kaljan viemäriin.

Siirtolaisuusinstituutin lehti ”Siirtolaisuus-Migration” 1-2012 on ilmestynyt.
Lehti on luettavissa myös netissä osoitteessa:
www.migrationinstitute.fi/art/smlehti.
php
Mikä on nykyalokkaan Cooperin testi?
- 12 minuuttia ilman kännykkää.
"Suomi ulkomaisissa tiedotusvälineissä
2011" sisältää edustustojen keräämää Palveluhakemisto
tietoa Suomen näkyvyydestä ulkomaisessa mediassa. Se on koottu Suomen Fysioterapia
ulkomaanedustustojen kirjoittamista
raporteista.
Päivi Voutilainen
Melina Merkouri 33, Sikies, ThessaloniInfopankin sivuilla on tärkeää perustie- ki
toa maahanmuuttajille yhteiskunnan (Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
toiminnasta ja mahdollisuuksista Suo- Puh. 2310–206096
messa. www.infopankki.fi
Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.
LinguHouse.com, ilmainen kieltenopiskeluun ja matkustamiseen keskittyvä Aleksandros Dimitriadis
sivusto! www.linguhouse.com
Mob. 697-3488095
E-maili alex_physio@hotmail.com
Verbix, ohjelma, jolla voi taivuttaa monien kielien, mm. suomen kielen, ver- Graafinen suunnittelija
bejä. www.verbix.com
Andreas Dimitriadis
Travel Channel:n "Eriskummallista ruo- Mob. 6979762145
kaa" ohjelman Suomi ja Kreikka jaksoja E-maili andreas1701@gmail.com
Youtube:ssa
Suomi-jakso, osa 1
Kampaaja
www.youtube.com/watch?v=02JSKf_k
-L0
Lisa Georgopoulou
Suomi-jakso, osa 2
Puh. 2310-313073
www.youtube.com/watch?v=L9_tYJ31
bxA
Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja
Suomi-jakso, osa 3
myös tilauksia otetaan vastaan
www.youtube.com/watch?v=w29wVE Päivi Georgopoulos
tXIEY
Puh. 697 4031922
Katso myös Kreikka jaksot, hakemalla
Youtube:sta haulla: "Bizzar Foods
Greece"
Vitsejä
Mies istui vaimonsa kanssa keskustellen niitä näitä ja jutun aiheeksi tuli jossain vaiheessa eutanasia.
Mies totesi vaimolleen:

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
Neon Marmaras – Sithonia, vuokrataan täysin kalustettu 45m 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

Kesäaika alkaa, 25. martiou
Kuukausitapaaminen.
Ouzopaikka
”Marathos”
Thessalonikin keskustassa
Palmusunnuntai (ev.lut)
6.4
Pitkäperjantai (ev. lut)
8.4
Ensimmäinen
Pääsiäispäivä
(ev.lut)
9.4
Toinen Pääsiäispäiva (ev.lut)
13.4 Pitkäperjantai Kreikassa
15.4 Ensimmäinen
Pääsiäispäivä
Kreikassa
1.5
Vappu
13.5 Äitienpäivä
17.5 Helatorstai (ev.lut)
20.5 Kaatuneiden muistopäivä
27.5 Helluntai Suomessa
Käännöksiä ja Tulkkauksia
Toukokuussa järjestetään retki
Babatzimopouloksen viinitilalle
Jaana Karhunen
Lagadaan. Aiheesta lisää myöMob. 694-5435697
hemmin.
E-maili jaanakarhunen@gmail.com
--------------------------------------------------Käännöksiä, Suomen, ruotsin ja krei- Seuraava uudistettu tiedote ilmestyy
toukokuussa 2012. Toimitus odottaa
kan kielen oppitunteja
jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja
kommentteja tiedotteeseen.
Outi Holopainen

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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