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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Arvoisat tiedotteen lukijat,  
 
Syksy alkaa pikkuhiljaa olla ohi ja talvi 
tekee tuloaan. Seuran pikkujoulut ja 
Suomi-koulun joulujuhlat lähestyvät, ja 
samalla valmistaudutaan joulun ja 
uudenvuoden viettoon kukin tavallaan. 

 
Ulkosuomalaisparlamentin 3. varsinainen 
istunto on pidetty. Helsingissä 
järjestetyssä istunnossa tehtiin taas paljon 
töitä ulkosuomalaisten etuja silmällä 
pitäen. 
 
Seuran johtokunta ja Suomi-koulun 
toimihenkilöt kävivät ennen istuntoa 
erikseen läpi USP:stä saapuneet aloitteet, 
ja tekivät niistä tahoillaan 
periaatepäätökset, jotka seuran ja Suomi-
koulun edustaja esittivät istunnossa.  
 

USP:n Välimeren maiden, Lähi-idän ja  
Afrikan aluekokouksessa valittiin alueen 
varapuheenjohtajaksi jatkamaan Olavi 
Peltola Espanjasta ja hänen 
varahenkilöksi seuramme 
varapuheenjohtaja, Thessalonikin Suomi-
koulun edustaja, Jaana Karhunen. 
Toimitus onnittelee kumpaakin 
saamastaan luottamustehtävästä ja 
toivottaa heille molemmille menestystä. 
 
Lisää ulkosuomalaisparlamentista 
kohdassa “Ulkosuomalaisparlamentin 
(USP) 3. varsinainen istunto”. 
 
Seuralla on nyt oma sähköpostiosoite ja 
normaali postiosoite, jotka löydätte sivun 
yläosan yhteystietoista. Tämä 
sähköpostiosoite on tarkoitettu seuran 
virallisia asioita varten. Seuralaisten 
keskinäiseen käyttöön on puolestaan 
avattu sähköpostiosoite  
pksuomiseura@yahoogroups.com jonne 
seuralaiset voivat lähettää mitä tahansa 
juttuja kaikkien seuralaisten tietoon. 
Lähettämällä siis tähän sähköposti-
osoitteeseen viestin, saa sen kaikki 
seuramme jäsenet automaattisesti. 
 
Thessalonikissa on taas mahdollisuus 
äänestää maaliskuun Suomen  
eduskuntavaaleissa. Pohjois-Kreikan 
Suomi-Seura neuvotteli asiasta Ateenan 
suurlähetystön kanssa, joka alusta asti oli 
erittäin myönteinen asialle. Lisätietoja 
äänestyksestä helmikuun tiedotteessa.  
 
Sitten on taas edessä puhelinnumeroiden 
muutoksia. Nyt on vuorossa Kreikan 
matkapuhelimet ja tämän muutoksen 
jälkeen Kreikan puhelinnumerouudistus 
onkin sitten läpikäyty. 
 
Olemme jo nyt muuttaneet Pohjois-
Kreikan suomalaisten osoitelistan 
puhelinnumerot vastaamaan tammikuun 
tilannetta. Asiasta lisää kohdassa 
”uutiskatsaus”. 
 
Seuramme  säännöllinen yleiskokous 
pidetään helmikuussa 2003, tarkasta 
ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin 
erillisellä kokouskutsulla kaikille seuran 
jäsenille.  

Adventtijumalanpalvelus pidetään 
torstaina 12.12. klo. 18.00. (katso 
”tapahtumakalenteri”) 
 
Omasta ja johtokunnan puolesta toivotan 
teille kaikille oikein hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta 2003. 
 
Marko Suomalainen 
puheenjohtaja 
 
Henkilöt tutuiksi 
 
Tiedotteen tässä numerossa jatkuu 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 
johtokunnan jäsenten esittely.   
 
Seuraavassa numerossa on vuorossa sitten 
Thessalonikin Suomi-koulun opettajien ja 
vanhempainyhdistyksen johtokunnan 
esittely. 
 
Nyt esittelyvuorossa ovat siis seuran 
johtokunnan kassanhoitaja Simo 
Haavisto, sihteeri Marjut Katoniemi-
Kutsuridis ja jäsen Päivi Pulkki-
Georgopoulou.  
 
Simo on toiminut melkein koko 
Thessalonikissa oloaikansa aktiivisesti 
seuran eri tehtävissä opiskelunsa ohella. 
Simo toimii seuramme kassanhoitajana ja 
Thessalonikin Suomi-koulun toisena 
opettajana 
 
1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin 
tämä tapahtui? 
 
Tulin Hellakseen opiskelemaan vuonna 
1997.Olin mieltynyt maahan ja ihmisiin 
kesän 1995 matkallani ja sain lähes 
päähänpinttymän tapaisen halun oppia 
kieltä kunnolla ja saman tien yhdistää 
siihen sitten jumaluusopin opinnot. 
Suomessa rippi-isäni tuki ajatusta ja 
silloinen arkkipiispa Johannes entisenä 
Thessalonikin opiskelijana auttoi asian 
alkuunpanossa paljon. Valmistuin 
jumaluusopin kandiksi nyt 19.11.2002 ja 
jatkan edelleen jatko-opiskelijana täällä. 
 
 
 
 

  Pankkiyhteys:  
JOHTOKUNTA  Alpha Bank, 703-00-2310-010761 
Puheenjohtaja, Marko Suomalainen  puh. 2310 868 167  
Varapuheenjohtaja, Jaana Karhunen  puh. 2310 412 749 Suomi-koulun pääopettaja: 
Sihteeri, Marjut Katoniemi-Kutsuridis puh. 2310 860 555 Riitta Douhaniaris puh. 2310 446 867 
Kassanhoitaja, Simo Haavisto  puh. 2310 960 877 Suomi-kirjaston hoitaja & Suomi-koulun opettaja: 
Jäsen, Päivi Pulkki-Georgopoulou  puh. 2310 950 879 Simo Haavisto puh. 2310 960 877 
 
Postiosoite: P. O. Box 18608, 54005 Thessaloniki, Greece E-mail: pksuomiseura@yahoo.gr  

Pohjois-Kreikan 
Suomi-Seuran Tiedote 
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2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja 
Pohjois-Kreikkaan? 
 
Kaupunki on melko kaunis ja keskustassa 
jaksaa jalan liikkuen hoitaa monasti 
kaikki asiansa. Tämä on usein toki myös 
nopein ja hermoja säästävin liikkumis-
keino … liikennejärjestelyt ovat surkeat. 
Meri ja kaupungin koko tuovat mieleen 
Helsingin mukavasti. Arkipäivän 
kommellukset valtionhallinnossa ja 
yliopistolla ovat ainoa yhä ajoittain 
haittaava tekijä. Kielen opin talven 97-98 
kielikurssilla ja käytännön elo on lisännyt 
taitoa hyvin, useimmat helleenit eivät 
usko olevani täysin suomalainen. 
Suomalaisilla ja helleeneillä on jokin 
mystinen yhdistävä tekijä luonteessaan 
joka selvästi helpottaa tänne 
sopeutumista. Vaikka alku aina hankala! 
 
3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan 
tuloa? 
 
Kirjoitin ylioppilaaksi 1996 ja sitten 
vietin vuoden tehden milloin mitäkin 
työtä. 

4. Millaisia ohjeita antaisit uusille 
maahanmuuttajille? 
 
Tutustukaa maan historiaan ja 
tapakulttuuriin ja opetelkaa  edes 
aakkoset ja kohteliaisuudet helleeniksi. 
Virallisemmista asioista pitää ottaa myös 
hyvin selvää ajoissa, lähetystöstä, 
ulkoministeriöstä, Suomi-Seurasta. 
 
5. Mitä suomiyhteisö sinulle merkitsee? 
 
Tutustuin suomiyhteisöön ensikerran 
Marjolla kirjastojuhlissa, pidin seuraa 
lähinnä tätikerhona, mutta meno on 
mukavaa ja väliin hyvinkin railakasta! 
Ikäsyrjintää ei esiinny ja muiden 
suomalaisten seura on tärkeää aina 
ajoittain, on mukava päästä ruotimaan 
maailmanmenoa tai Hellasta meidän 
näkökulmasta. Olen myös opettajana 
tekemisissä uuden polven kanssa ja siis 
siirtämässä heille suomalaista 
elämäntapaa ja olemusta. 
 
Marjut on aina ollut työnsä ohella 
tomerasti mukana seuramme toiminnassa. 
Marjut toimii tällä hetkellä siis seuramme 

sihteerinä ja toimittaa myös oheista 
tiedotetta. Samalla hän toimii seuramme 
matkaoppaana suomalaisryhmille jotka 
tiedustelevat meiltä opaspalveluja 
Thessalonikiin ja lähiseuduille. 
 
1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin 
tämä tapahtui? 
 
On palattava ajassa 21 vuotta taaksepäin, 
olin piipahtamassa Ateenassa kesällä 
v.1981 ja tuolloin tutustuin nykyiseen 
kreikkalaiseen aviomieheeni. Seuranneet 
vuodet kuluivat nopeasti, sillä opiskelin 
nykykreikkaa, tein lukuisia Kreikan 
matkoja ja valmistauduin siirtymiseen 
ulkomaille. Avioiduin mieheni kanssa v. 
1989 ja Thessalonikiin muutin v.1990 
alussa. 
 

2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja 
Pohjois-Kreikkaan? 
 
Ennen naimisiinmenoa työskentelin 
matkailun parissa Kreikan saaristossa ja 
tämä lyhyt siirtymävaihe tuki osaltaan 
varsinaista muuttopäätöstä siirtyä 
Pohjois-Kreikkaan. 1990-luvun alusta 
saakka olen toiminut työelämässä mukana 
Thessalonikissa ja samalla kielitaito on 
kohentunut, mielestäni nämä perustekijät 
ovat olleet vahva runko viihtymiselle 
kaupungissa. Edelleen vieraanvaraiset 
pohjoiskreikkalaiset ovat ottaneet entisen 
pääkaupunkilaisen syliinsä ja näin 
Thessalonikista on vähitellen tullut toinen 
kotikaupunkini. 
 
3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan 
tuloa? 
 
Olen työskennellyt sekä 
pankkivirkailijana että myyntisihteerin 
tehtävissä miltei 10 vuotta Helsingissä. 
Edelleen toimin matkailualalla 1980-
luvun lopussa mm. Finnairin 
paikallisedustajana ja matkaoppaana 
Finnmatkoilla. 1980-luvulta lähtien olen 
tehnyt vapaaehtoistyötä Kreikan 
ystävyystoiminnan parissa, olin Helsingin 
Suomi-Kreikka yhdistyksen johtokunnassa 
vuosia ja päätyöni ohella opetin 
alkeiskreikkaa työväenopistolla 
pääkaupunkiseudulla. 

4. Millaisia ohjeita antaisit uusille 
maahanmuuttajille? 
 
Mielestäni tarvitaan positiivinen 
elämänasenne, oma aktiivisuus, ripaus 
tervettä maalaisjärkeä ja kohtalainen 
kielitaito. Ennen muuttoa kannattaa 
tutustua maan kulttuurioloihin ja yleensä 
kreikkalaiseen elämäntapaan, näistä saa 
tietoa erilaisista opaskirjoista ja 
tietolähteistä jo Suomessa. Helleenien 
keskuuteen muuttaminen voi alussa olla 
konstikasta, mutta päättäväisellä 
luonteella ja suomalaisella sisulla kyllä 
selviää alkuhankaluuksista. 
     
5. Mitä suomiyhteisö sinulle merkitsee? 
 
Paikallisesta suomiyhteisöstä on tullut 
olennainen osa meikäläisen arkea. Lähes  
päivittäin saan jakaa sekä ilot että surut 
suomeksi muiden ulkosuomalaisten 
kanssa. Seuran sihteerinä saan olla  
osaltani vaikuttamassa monella tasolla  
ulkosuomalaisten viihtymiseen Pohjois-
Kreikassa, vuoro-vaikutus on ehdottoman 
tärkeää suomiyhteisön lujittamiseksi. 
Tiedostus-toiminta on ollut aina lähellä 
sydäntäni Helsky:n ajoista lähtien ja koen 
seuramme tiedotteen parissa 
puuhaamisen erittäin palkitsevaksi ja 
mielenkiintoiseksi. Mottoni on, että 
jokaisena päivänä voi oppia uutta!! 
 
Päivi on aina ollut yksi tomerimmista 
ideamyllyistä seuramme kehityksen 
kannalta. Hänellä on seura toiminnasta 
kokemusta ruotsi seuran yhteydestä, ja se 
onkin ollut meille tervetullutta. Päivi on 
toiminut seuramme johtokunnan jäsenenä 
seuran virallistamisesta asti. 

1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin 
tämä tapahtui? 
 
Tutustuin kreikkalaiseen mieheeni 
Tukholmassa ja muutimme tänne 
Thessalonikiin vuonna 1983. 
 
2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja 
Pohjois-Kreikkaan? 
 
Alkuvaikeuksia lukuun ottamatta olen 
viihtynyt hyvin. Kreikkalainen suku otti 
lämmöllä minut vastaan ja on toiminut 
tukenani.  

       Simo Haavisto 

        Marjut Katoniemi-Kutsuridis 

    Päivi Pulkki-Georgopoulou 
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Pidän Thessalonikista, ollakseen näinkin 
suuri kaupunki, siinä on vielä 
pikkukaupungin leima.  
 
3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan 
tuloa? 
 
Asuin Tukholmassa 10 vuotta. Hankin 
siellä konttoristin koulutuksen ja 
työskentelin n. 7 vuotta Tukholman 
Urheiluhallituksen pääkonttorissa. 
 
4. Millaisia ohjeita antaisit uusille 
maahanmuuttajille? 
 
Kielitaito on varmasti tärkein asia 
sopeutumisessa. Yrittäkää ottaa Kreikka 
Kreikkana – oppikaa pitämään sekä 
maasta että sen asukkaista, niiden 
erilaisuudesta, vertaamatta jatkuvasti 
Suomeen ja suomalaisiin. 
 
5. Mitä suomiyhteisö sinulle merkitsee? 
 
Ruotsista tänne tultuani olin kanssa-
käymisissä ruotsalaisten kanssa. Olin 
perustamassa paikallista ruotsalaista 
seuraa ja toimin sen johtokunnassa 
sihteerinä ja jäsenenä useita vuosia. 
Suomalaisiin tutustuttuani n. 7 vuotta 
sitten on toimintani ruotsalaisyhteisöön 
jäänyt ja tilalle tullut meidän oma yhteisö. 
On tärkeää saada puhua omalla kielellä 
ja samalla mentaliteetilla varustettujen 
ihmisten kanssa. 
 
Haastateltavana Leena Vuorio, 
Ateenan suurlähetystön uusi konsuli 
 
Seuramme tiedotteessa, no 6/2002 
Syyskuu, kerrottiin Leena Vuorion 
aloittaneen konsulina Ateenan 
suurlähetystössä 1.8.2002. 
 
Toimitus haastatteli uutta konsulia hänen 
taustastaan ja hänen lyhyen ajan Kreikan 
kokemuksistaan.  
 
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin 
Suomen olette kotoisin? 
 
Olen syntynyt ja kasvanut Helsingissä. 
Olen valmistunut Helsingin 
sihteeriopistosta HSO-sihteeriksi ja 
tämän jälkeen jatkoin opintojani 
Helsingin yliopistossa, josta olen 
valmistunut filosofian maisteriksi. 
 
2. Miten päädyitte konsuliksi ja missä 
asemamaissa olette palvelleet?  
 
Olen hoitanut UM:ssä muitakin kuin 
konsulin tehtäviä, mutta tämä 
mielenkiintoinen ja monipuolinen sektori, 
johon kuuluu lähes tulkoon kaikkea 
mahdollista, on vetänyt puoleensa. 
Ensimmäinen ulkomaanpostini oli 
Kööpenhamina ja sen jälkeen olen ollut 

USA:ssa Los Angelesissa, Brysselissä ja 
Pariisissa. 
 
3. Oletteko työskennelleet muualla ennen 
ulkoministeriötä? Missä? 
 
Ennen ulkoministeriöön tuloa, josta tosin 
on jo kauan, olen työskennellyt 
matkailualalla ja yritysmaailmassa. 
 
4. Aloititte Ateenan suurlähetystössä 
tämän vuoden elokuussa, miltä Kreikka 
näyttää näin lyhyen ajan jälkeen? 
 
Todella mielenkiintoiselta maalta. Monia 
yllättäviä ja odottamattomiakin asioita on 
tullut vastaan, mutta valtaosaltaan alku-
kokemukseni on hyvin positiivisia. 
 
5. Onko teillä aikomus opetella 
kreikankieltä ja tutustua Kreikan 
historiaan ja kulttuuriin näin paikan 
päältä? Vai joko kenties osaatte 
kreikankieltä? 
 
Valitettavasti minun on sanottava, etten 
osaa kreikkaa paria sanaa enempää. 
Vakaa päätökseni kuitenkin on aloittaa 
opiskelu ensi vuoden alussa. Sen olen 
tämän lyhyen ajan kuluessa havainnut, 
että maassa on osattava maan kieltä edes 
välttävästi, muuten tulee "myydyksi". 
Koska toimenkuvaani kuuluu myös 
kulttuuri, niin olen siinä onnellisessa 
asemassa, että jo työni puitteissa pääsen 
tutustumaan Kreikan rikkaaseen 
kulttuuriin. 
 
6. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen 
ja Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? 
Onko teillä ollut aikaa ottaa osaa Suomi-
yhteisöjen toimintaan eri asemamaissa? 
 
Suomi-yhteisöt ja Suomi-koulut tekevät 
mittaamattoman arvokasta työtä 
maailmalla suomalaisen identiteetin 
ylläpitämiseksi ja suomen kielen 
siirtämiseksi seuraavalle sukupolvelle. 
Lapsille omien juuriensa ja toisen 
kotimaansa kielen ja kulttuurin 
tunteminen on ensiarvoisen tärkeää, ja 
ennen kaikkea se vahvistaa itsetuntoa. 
Olen pyrkinyt mahdollisuuksien puitteissa 
osallistumaan Suomi-yhteisöjen 
tilaisuuksiin eri asemamaissani. 
  
Toivotan Pohjois-Kreikan Suomi-seuralle 
hyvää loppuvuotta, hauskaa joulua ja 
aktiivista ja menestyksekästä uutta vuotta. 
 
Toimitus haluaa kiittää Leena Vuoriota 
haastattelusta ja toivottaa hänelle vielä 
kerran menestystä toimessaan sekä oikein 
mukavaa aikaa Kreikassa 
 
 
 

Jäsenten toimintaa 
 
Kuukausitapaamiset 
 
Lokakuun ja marraskuun kuukausi-
tapaamiset sujuivat taas hyvän seuran ja 
ruoan merkeissä. Iloksemme marraskuun 
kuukausitapahtumaan saapui paikalle 
myös neljä opiskelijaa. 
 
Seuraavan kerran varsinainen kuukausi-
tapaaminen onkin sitten vasta 
helmikuussa.  
 
Simo Haavisto valmistui:  
kassanhoitajasta teologian kandidaatiksi! 
 
Marraskuun 19.pnä 2002 valmistui 
seuramme kassanhoitaja ja Thessalonikin 
Suomi-koulun tuntiopettaja Simo 
Haavisto teologian kandidaatiksi 
Thessalonikin Aristoteleen Yliopiston 
teologian laitokselta.  
 
Juhlavaa valmistujaistilaisuutta yliopiston 
juhlasalissa oli kerääntynyt seuraamaan 
hra Haaviston sukulaisia Suomesta sekä 
seuran jäseniä. Tilaisuudessa käyttivät 
puheenvuoroja mm. teologian laitoksen 
prof. Ioannis Tarnaniidis, teologisen 
laitoksen puheenjohtaja ja professori 
Miltiaadis Konstantiinou ja Amerikan 
arkkipiispa Dimitrios.  
 
Seuramme johtokunta ja jäsenet 
onnittelevat vastavalmistunutta hra 
Haavistoa ja toivottavat onnea  jatko-
opinnoille Thessalonikissa.  
 
Joulukorttitempaus 
 
Marraskuun aikana seuran jäsenet yhdessä 
Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen 
jäsenien kanssa järjestivät talkootöinä ns. 
joulukorttitempauksen.  
 
Perättäisinä lauantai-iltapäivinä 
kokoonnuttiin Suomi-koulun tiloihin 
askartelemaan persoonallisia joulu-
kortteja ja valmistuneet kortit kaupattiin 
eteenpäin. Käsintehdyistä joulukorteista 
saatava myyntivoitto käytetään koulun 
hyväksi. 
 
Kopiokone hankittu seuralle 
 
Seuralle on hankittu kopiokone, joka on 
sijoitettu seuran sihteerin Marjut 
Katoniemi-Kutsuridiksen kotiin. 
 
Seuran jäsenet voivat halutessaan käydä 
siellä kopioimassa pientä muodollista 
korvausta vastaan. Soitathan ja sovit 
ajasta. 
 
Kopiokoneen hankintaa avusti Suomi-
Seura Helsingistä.  
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Suomalaisvierailut Thessalonikissa 
 
Varsinais-Suomen kansanopiston seniorit 
Thessalonikissa 
 
Lokakuun alkupuolella  saapui 30-hengen 
senioriryhmä Varsinais-Suomen 
Kansanopistosta, Paimiosta 
kulttuurilomalle Pohjois-Kreikkaan.  
 
Ryhmälle oli laadittu tiukka ohjelma-
aikataulu retkien suhteen, kuitenkin 
yhteistyöllä saatiin hiukan väljyyttä 
ohjelmaan ja näin ryhmä kutsuttiin 
vierailulle tutustumaan Thessalonikin 
Suomi-kouluun.  
 
Tapaamisessa koulun opettajat olivat 
valmistaneet esittelyn koulusta ja seuran 
sihteeri valisti yleisesti Kreikan 
koulujärjestelmästä.  
 
Senioriryhmän jäsenistä oli paikalla  
useita eläkkeelle siirtyneitä opettajia, 
jotka esittivät kysymyksiä koulutuksesta 
jne. Tapaamisessa oli paikalla myös 
ilahduttavan paljon Suomi-koululaisia, 
jotka saivat ryhmältä makeisia Suomesta. 
 
Edelleen seuran sihteeri toimi ryhmän 
elämysoppaana Thessalonikin vanhassa 
kaupunginosassa  ja edelleen 
senioriryhmä pääsi retkeilemään 
Epanomin alueella, jossa tutustuttiin 
viininvalmistukseen Gerovassiliun 
viinitilalla. 
 
Senioriryhmä jätti seuralle Cd-rommin 
Paimion kaupungista ja kerrottakoon, että 
Cd-rommia voi lainata seuran sihteeriltä. 
 
Pan Sonic konsertoi Thessalonikissa 
 
Suomalaisyhtye Pan Sonic konsertoi 
16.marraskuuta 2002 Club Hydrogios - 
elävän musiikin klubilla Thessalonikissa. 
 
Elektroniikkamusiikkia luova ja esittävä 
duo nimeltä Pan Sonic koostuu kahdesta 
suomalaismuusikosta nimeltä Mika 
Vainio ja Ilpo Väisänen. Yhtyeen historia 
alkaa vuodesta 1994, jolloin Pan Sonic 
(alunperin Panasonic) levytti tunnetulle 
Sähkö Recordings levy-yhtiölle. 
 
Viimeiset vuodet Pan Sonic vaikuttaa 
Suomen rajojen ulkopuolella, yhtyeen 
molemmat jäsenet asuvat nykyään 
Espanjassa, Katalonian pääkaupungissa 
Barcelonassa. Pan Sonic kutsuttiin 
esiintymään Thessalonikin 
43.filmifestivaalien puitteissa. Konsertin 
taustalla vaikuttaa ryhmä 360, joka 
edustaa uuden teknologian kehitystä 
edistävää liikettä ja on voittoa 
tavoittelematon yritys, jonka 
tarkoitusperinä on tuoda esille uusia tuulia 
musiikkialalta. Tapahtumaa toteuttamassa 

on ollut myös filmifestivaalien New 
Horizons tuotantoryhmä. 
 
On mainittava, että Pan Sonic:in 
lämmittely-yhtyeenä soitti kreikkalainen 
S.Ink, joka on keskittynyt esittämään 
elektroniikka- ja kraut rock tyylistä 
musiikkia. 
 
Seuramme tiedotteen toimituskunnalle 
myönnettiin haastattelu konsertin aattona 
ja seuraavassa duo Pan Sonic:in toisen 
jäsenen eli Mika Vainion mietteitä ennen 
konserttia. Haastattelu toteutettiin 
Aristoteleous -aukiolla sijaitsevassa 
katukahvilassa. 
 
Tervetuloa Thessalonikiin, Mika Vainio! 
Oletko konsertoimassa Kreikassa 
ensimmäistä kertaa? 
 
Pan Sonic on esiintynyt huhtikuussa 
Ateenassa, Bios-festivaaleilla ja nyt on 
Thessalonikin vuoro. 
 
Mika, kertoisitko mistä päin Suomea olet? 
 
Olen syntynyt pääkaupunkiseudulla, 
kasvanut Espoon Jupperissa, ja edelleen 
perhe muutti Helsinkiin, josta siirryttiin 
asumaan Lappiin ja sieltä takaisin Etelä-
Suomeen eli Turkuun. 
 
Ennen ryhtymistä musiikinammattilaisek-
si, voisitko kertoa mitä olet puuhaillut? 
   
Olen tehnyt kaikenlaisia töitä, laidasta 
laitaan. 1980-luvulla tein mm. DJ:n töitä. 
 
Onko ulkomailla helppo luoda musiikki-
uraa? 
 
Asun tällä hetkellä Espanjassa, 
Barcelonassa ja luon musiikkia kotonani. 
Pidän musiikin tekemisestä. Levy-
yhtiöihin olen luonut hyvät suhteet, joten 
en koe ongelmana levyttää ulkomailla. 
 
Soititko mahdollisesti nuorempana jotain 
instrumenttia? 
 
Tulihan sitä kitaraa rämpyteltyä, mutta se 
soittaminen jäi kyllä siihen. 
 
Mika, millaisen kuvan olet saanut 
Thessalonikista? 
 
Hotelli, jossa asustan sijaitsee ihan 
keskellä kaupunkia, joten olen tutustunut 
jalkaisin keskustaan. Näyttää ihan 
mukavalta kaupungilta. 
 
Entäpä mielipiteesi paikallisesta 
keittiöstä, onko makukokemuksia? 
 
Kreikkalaiset järjestäjät veivät minut 
kalaravintolaan syömään, paikallinen  
kala maistui ihan hyvältä. 

Suomen tietotoimiston välittämän uutisen 
mukaan, Sibelius-Akatemiasta on  
valmistunut tällä viikolla Suomen 
ensimmäinen Jazz-musiikin tohtori, 
saksofonisti Perkiö, onko sinulla 
kommentoitavaa tähän uutiseen? 
 
Ei ole. 
 
Koskien Suomen musiikkitapahtumia 
vuosittain, mikäpä festivaali olisi tämän  
vuoden ehdottomasti paras? 
 
Koska asun neljättä vuotta Espanjassa, en 
ole paikalla seuraamassa tapahtumia. 
Thessalonikissa pidettävän esiintymisen 
jälkeen Pan Sonic matkustaa Suomeen ja 
esiintyy Helsingissä Avanto-festivaaleilla 
marraskuussa. 

 
Montako levyä Pan Sonic on ehtinyt 
julkaista? 
 
Kolme omaa levyä ja seitsemän 
yhteistyössä muiden kokoonpanojen 
kanssa. 
 
Seuran tiedotetoimituskunta kiittää Mika 
Vainiota  antamastaan haastattelusta ja 
toivottaa hänet tervetulleeksi uudestaan 
Pohjois-Kreikkaan tulevaisuudessa. 
 
Ateenan Suurlähetystö tiedottaa 
 
Uusi kansalaisuuslaki annettiin 
eduskunnalle 
 
Hallituksen esitys uudeksi 
kansalaisuuslaiksi annettiin eduskunnalle 
1.11.2002 (HE 235/2002 vp). 
Perustuslakivaliokunta valmistelee 
lakiesityksestä mietintöä ja tarkoitus on, 
että lakiesitys hyväksyttäisiin vielä 
kuluvilla valtiopäivillä. 
 
Hallituksen tavoitteena on, että vuodelta 
1968 oleva kansalaisuuslaki korvattaisiin 
kokonaan uudella lailla. Uudella 
kansalaisuuslailla säädettäisiin nykyistä 
lakia tarkemmin Suomen kansalaisuuden 
saamisen, säilyttämisen ja menettämisen 
perusteita, kansalaisuusaseman 
määrittämisestä ja viranomaisten 
tehtävistä. Kansalaisuuslaki koskee 

        Mika Vainio, Pan Sonic 
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Suomen kansalaisia ja Suomen 
kansalaisiksi haluavia ulkomaalaisia. 
Laissa mm. säädetään, miten kansalaisuus 
siirtyy sukupolvelta toiseen. 
 
Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 
2003 aikana. Tarkempia ohjeita 
kansalaisuuslain soveltamisesta tullaan 
antamaan kun eduskunta on lain 
hyväksynyt.  
 
Suomen kansalaisuuden saaminen 
syntymän perusteella 
 
Nykyisen lainsäädännön mukaisesti 
lakiesityksessä lähdetään siitä, että lapsi 
saisi edelleenkin Suomen kansalaisuuden 
ensisijassa lapsen äidin Suomen 
kansalaisuuden perusteella. Myös silloin, 
kun lapsen isä on Suomen kansalainen ja 
avioliitossa lapsen ulkomaalaisen äidin 
kanssa, lapsi saisi syntyessään Suomen 
kansalaisuuden. 
 
Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, 
jonka isä on lapsen syntyessä Suomen 
kansalainen ja äiti ulkomaalainen, saisi 
Suomen kansalaisuuden isyyden 
vahvistamisen perusteella silloin, kun 
lapsi syntyy Suomessa. Isyys tulisi 
lakiesityksen mukaan vahvistaa ennen 
kuin lapsi täyttäisi 18 vuotta tai avioituisi. 
Avioliiton ulkopuolella ulkomailla 
syntynyt lapsi saisi isältään Suomen 
kansalaisuuden joko ilmoituksella tai 
vanhempiensa keskinäisen avioliiton 
perusteella. Nämä muutokset 
lakiesityksessä parantavat sukupuolten 
välistä tasa-arvoa. 
 
Suomen kansalaisuuden takaisin 
saaminen 
 
Suomen kansalaisuuden takaisin saamista 
halutaan helpottaa. Entiselle Suomen 
kansalaiselle, joka on menettänyt Suomen 
kansalaisuuden saatuaan vieraan valtion 
kansalaisuuden, annettaisiin mahdollisuus 
saada kansalaisuus takaisin 
ilmoitusmenettelyllä. Ilmoituksen 
hyväksyminen ei edellyttäisi Suomessa 
asumista, joten ilmoituksen voisi tehdä 
myös ulkomailla. Tämä koskisi myös 
entisten Suomen kansalaisten jälkeläisiä. 
Ilmoituksen tekemiselle olisi viiden 
vuoden määräaika. 
 
Kaksoiskansalaisuus 
 
Kaksoiskansalaisuus (monikansalaisuus) 
olisi uuden lain mukaan laajemmin 
mahdollista. Suomen kansalainen voisi 
säilyttää kansalaisuutensa oman 
tahdonilmaisunsa perusteella saadessaan 
vieraan valtion kansalaisuuden. 
Mahdollisuus Suomen kansalaisuuden 
säilyttämiseen ei riippuisi enää Suomen 
lainsäädännöstä vaan siitä, salliiko 

kansalaisuuden myöntävä valtio Suomen 
kansalaisuuden säilyttämisen. 
Lakiesityksessä ehdotetaan myös 
luovuttavaksi siitä useimmissa 
tapauksissa vaadittavasta edellytyksestä, 
että Suomen kansalaisuutta hakeva 
vapautuu tämänhetkisestä 
kansalaisuudestaan Suomen 
kansalaisuuden saamisen ehtona.  
 
Kansalaisuuden saamisen edellytyksiä 
täsmennetään  
 
Ulkomaalaiselle voidaan edelleen 
myöntää Suomen kansalaisuus tietyin 
edellytyksin. Ulkomaalaisen 
kansalaisuushakemus voitaisiin panna 
vireille vain Suomessa. Kansalaisuuden 
hakija voisi täyttää 
asumisaikaedellytyksen myös keräämällä 
sen Suomessa asumistaan eri 
ajanjaksoista. Nykyään tämä ei ole 
mahdollista, vaan poissaolojen jälkeen 
asumisajan laskeminen alkaa alusta. 
Lisäksi pakolaisen asemassa olevilta ja 
tahtomattaan kansalaisuudettomilta 
edellytettäisiin normaalia lyhyempää  
asumisaikaa.  
 
Lakiesityksessä korostetaan myös 
kielitaitoedellytysten tärkeyttä 
kansalaisuutta haettaessa. Esityksen 
mukaan tyydyttävä suomen tai ruotsin 
kielen taito voitaisiin osoittaa 
kielitukinnolla, koulusivistyksellä tai 
myös muulla tavalla. Muu tapa voisi olla 
esimerkiksi suoritettu suomen tai ruotsin 
kielen kurssi.  
 
Toimeentuloedellytyksestä ehdotetaan 
kokonaan luovuttavaksi.  
 
Hallituksen esitys uudeksi 
kansalaisuuslaiksi löytyy Suomen 
eduskunnan sivuilta osoitteessa 
www.eduskunta.fi (asiakirjat> hallituksen 
Esitys> haku esityksen numerolla HE 
235/2002) tekstin PDF -version pituus on 
93 sivua.  
 
Ulkosuomalaisparlamentin (USP) 3. 
varsinainen istunto 
 
Ulkosuomalaisparlamentin istunto 
järjestettiin Helsingin Ritarihuoneella 18. 
- 19.11.2002.  
 
Istuntoon oli ilmoittautunut ennätysmäärä 
ulkosuomalaisyhteisöjä ja edustajia: 
kaikkiaan 260 edustajaa 220 
ulkosuomalaisparlamentin toimintaan 
osallistuvista ulkosuomalaisyhteisöistä 
kokoontui marraskuussa päättämään 
ulkosuomalaisille yhteisistä asioista.  
Lisäksi istuntoon oli ilmoittautunut 73 
tarkkailijaa. Parlamentin säännöt on 
vahvistanut 398 yhteisöä.  
 

Aloitteita parlamentin käsiteltäväksi oli 
toimitettu 75, joista yhdeksän valiokuntaa 
muokkasi päätöslauselmia istunnon 
aikana.   
 
USP:n ajamista asioista ovat etusijalla 
olleet tähän mennessä 
kaksoiskansalaisuus, ulkomaille 
maksettavien työeläkkeiden lähdeveron 
alentaminen, ulkosuomalaissenioreiden 
hoito ja Suomi-koulujen tuki.  
Ulkosuomalaisparlamentti on perustettu 
ulkosuomalaisten etujärjestön Suomi-
Seura ry:n aloitteesta elokuussa 1997. 

 
Perjantaina 15.11. järjestettiin 
senioriseminaari, jossa keskusteltiin 
ulkosuomalaissenioreiden hoidosta ja 
tämän hetken ongelmista. Nuoriso-
seminaari puolestaan pidettiin 16.-17.11 
ja siinä ulkosuomalaisnuoret miettivät 
mm. yhteistyön tiivistämistä.  
 
Lauantaina 16.11 Thessalonikin Suomi-
koulun edustaja Jaana Karhunen ja 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran edustaja 
Marko Suomalainen tapasivat Pireuksen 
Merimieskirkon edustajan Tarja 
Mykkäsen, jolloin yhdessä käytiin läpi 
USP:hen lähetetyt aloitteet ja keskusteltiin 
niistä tehden yhteisiä linjauksia, 
esitettäviksi USP:n kokouksessa. 
 
17.11 klo. 10.00 oli järjestetty messu 
Helsingin Tuomiokirkossa, jossa kuorona 
toimi Cantores Minores, johtajana 
Christian Hauschild. Yhtenä messun 
osana oli ”ulkosuomalaisten” virsi 595 
jonka on kirjoitettuna tiedotteen lopussa. 
 
USP:n Välimeren maiden, Lähi-idän ja 
Afrikan aluekokous pidettiin sunnuntaina 
17.11, melkein heti Tuomikirkossa olleen 
jumalanpalveluksen jälkeen, Tuomio-
kirkon tapulirakennuksessa. Kokous oli 
ajoitettu niin, että kirkonmenojen ja 
aluekokouksen välissä ehti nauttia 
kirkkokahvit Tuomiokirkon kryptassa.  
 
Kokouksen avasi alueen varapuheenmies 
Olavi Peltola, jonka jälkeen käytiin läpi 
Torremolinoksen (11/2001), Rooman 
(11/1999) ja Helsingin (11/2000) 
aluekokousten pöytäkirjat. 
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Lyhyiden maaraporttien jälkeen 
pidemmän erityisraportin esitti Israelin 
edustaja, kertoen alueen ongelmista 
suomalaisesta näkökannasta. Tätä seurasi 
varapuheenjohtajan raportti päättyneestä 
toimintakaudesta. 
 

Seuraavan 2-vuotistoimikauden 
alueemme varapuheenjohtajan jatkaa 
Olavi Peltola Espanjasta voitettuaan 
äänestyksessä Jaana Karhusen. Jaana 
Karhunen valittiin kuitenkin 
yksimielisesti Olavi Peltolan 
varahenkilöksi. 
 
Lopuksi vielä mainittiin alueelta tulleet 
aloitteet ja käsiteltiin muut asiat. 
 
Varsinaisen USP:n istunnon avasi 18.11 
klo 9.00 USP puheenjohtaja Pertti Paasio.  
 
Puheessaan Paasio sanoi mm. 
”Ulkosuomalaisparlamentti on hyvin 
nopeasti vakiinnuttanut asemansa niin 
ulkosuomalaisten keskuudessa kuin 
suomalaisessa yhteiskunnassakin. Se 
koetaan tarpeellisena, ja sitä kuunnellaan 
Suomen kansallisessa päätöksenteossa”. 
 
Lisäksi uuden kansalaisuuslain 
valmisteluista Paasio mainitsi: ”Uuden 
kansalaisuuslain valmistelussa on 
yllättävälläkin tavalla ilmennyt 
kaksoiskansalaisuutta kohtaan tunnettuja 
epäluuloja, joita ei tässä yhteydessä 
kannata lähteä enemmälti erittelemään. 
Voimme vain ulkosuomalaisten puolesta 
ja nimissä rauhallisesti todeta, ettei 
isänmaanrakkauteen pohjaava halu saada 
takaisin Suomen kansalaisuus merkitse 
maan turvallisuudelle minkään kokoista 
uhkaa”.  
 
Tämän jälkeen oli vuorossa 
ulkosuomalaisten nuorten puheenvuoro. 
Nuoret kertoivat viikonlopun  aikana 
järjestetystä seminaaristaan ja siitä mitä 
Suomi heille merkitsee. ”Meitä yhdistää 
suomalaisuus, vaikka olemmekin kotoisin 
ympäri maailmaa. Ja käydyn keskustelun 
(nuorisoseminaarissa) perusteella tulimme 
siihen tulokseen , että on asioita, joita 
kannattaisi parantaa”  kertoi 5 hengen 
ulkosuomalaisnuorten edustajaryhmä.  
 
”Ulkosuomalaisnuoret voidaan nähdä 
mahdollisuutenakin” korostivat puhujat, 

”Ulkosuomalaisnuoret ovat kahden 
kulttuurin asiantuntijoita, jotka antavat 
tehokkaan resurssin kansainväliselle 
toiminnalle. Paikallisen kulttuurin 
tuntemus antaa suuren etulyöntiaseman 
kaupankäynnissä”. 
 
Paula Selenius, Suomi-Seuran 
toiminnanjohtaja, vuorostaan raportoi 
ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta 
nyt päättyneellä 2-vuotiskaudella ja Tina 
Strandberg, parlamenttisihteeri, esitteli 
tiivistelmän uusista aloitteista.  
 
YLE Radio Finlandin päällikkö Juhani 
Niinistö kertoi YLEn uusista tuulista ja 
ohjelmauudistuksista, painottaen mm. 
siitä että vaikka suurin osa 
ulkomaankielisistä ohjelmista 
lakkautetaankin, suomalaisille suunnatut 
lähetykset ulkomaille jatkuvat ainakin 
toistaiseksi.  
 
Niinistö kertoi että ulkomaan 

radiolähetykset kustannetaan kotimaan 
lupamaksuilla, toisin kuin useimmissa 
muissa maissa, esim. Saksassa lähetykset 
maksaa liittovaltio ja Englannissa BBC 
ulkomaanlähetykset maksaa 
ulkoministeriö.  Samalla Niinistö mainitsi 
ettei Suomessa ole olemassa lakia joka 
velvoittaisi YLEn lähettämään ulkomaille 
lähetyksiä ja painottikin että USP:llä on 
valvontatehtävä myös YLEn toimintaan.  
 
Tämän jälkeen aloitettiin istunnon 
järjestäytyminen, jossa aluksi 
hyväksyttiin ilmoittautuneet yhteisöt, 
edustajaluettelo ja asialista ja valittiin uusi 
puhemiehistö. 
 
Istunnon pääpuheen alussa eduskunnan 
puhemies, kansanedustaja, Riitta 
Uosukainen sanoi: ”Voi kiistatta todeta, 
että Suomella – ja suomalaisilla – on 
mainio maine maailmalla. Rohkenen 
vakuuttaa, että me emme ole paitsiossa 
maailmannäyttämöllä. Kanssamme on 
helppo työskennellä, meitä on helppo 
lähestyä ja meihin luotetaan”. 
 
Puhemies Uosukainen painotti myös 
ulkosuomalaisnuorten ja Suomi-koulujen 
tärkeyttä sanomalla: ”Pidän erittäin 
tärkeänä, että lapset ja nuoret 

integroituvat vahvasti mukaan 
ulkosuomalaisparlamentin toimintaan – ja 
tätä kautta oman suomalaisuutensa 
tiedostamiseen. Meidän kielemme ja 
kulttuurimme ovat henkistä pääomaa, 
jonka arvoa ei voi mitata. Lasten ja 
nuorten identiteetin muodostamisessa 
oman maan historian ja oman kansan 
perinteiden tuntemisella on kiistattoman 
tärkeä merkitys. Omien juurien 
löytäminen ja tunteminen on osa lasten ja 
nuorten tasapainoista kehitystä, 
kasvamista aikuisuuteen.” 
 
”Kansainvälisen kehityksen rinnalla 
korostuu kansalaisuus ja paikallisuus. 
Uskon, että suomalainen historia, kieli ja 
kulttuuriperintö kaikessa rikkaudessaan 
pitävät nuorisoamme hellittämättömässä 
otteessa. Suomi-koulujen merkitys 
yhteisöllisenä suomalaisena toimijana on 
korvaamaton”, painotti Uosukainen. 
 
Samalla Uosukainen mainitsi tuoreesta 

tutkimuksesta seuraavaa: ”Lasten ja 
nuorten yhä kansainvälistyvät asenteet 
ilmenevät tuoreesta Nuorisoasiain 
neuvottelukunnan nuorisobarometrista. 
Sen mukaan 35% suomalaisista 15-29-
vuotiaista nuorista pitää varmana tai 
mahdollisena ulkomaille töihin 
hakeutumista viiden vuoden aikana. 
Vastaajista 22% aikoo varmasti tai 
mahdollisesti hakeutua opiskelemaan 
ulkomaille seuraavan viiden vuoden 
aikana. Kansainvälisyys on yhä 
konkreettisempi mahdollisuus usealle 
nuorelle ainakin jossain 
elämänvaiheessa”. 
 
Kaksoiskansalaisuudesta puhemies 
Uosukainen puolestaan totesi: ”Mielestäni 
kaksoiskansalaisuuden mahdollistaminen 
tukee yksilön hyvinvointia. Se on myös 
luonnollinen jatke nykyiselle huimalle 
kansainvälisyyskehitykselle”.  
 
Lounastauon jälkeen alkoi sitten 
valiokuntatyöskentely, joka jatkui 
seuraavan päivän puoliväliin. 
 
Maananti-iltana Helsingin kaupunki 
järjesti vastaanoton kaupungintalolla, 
jossa apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-

Olavi Peltola, Espanjasta 

Kuvassa vasemmalta: Tina Strandberg, Pertti Paasio ja Paula Selenius 
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Christian Björklund toivotti edustajat 
tervetulleiksi.  
 
Vastaanoton aikana Suomi-koulun ja 
seuramme edustajat keskustelivat 
eduskunnan puhemiehen Riitta 
Uosukaisen kanssa Suomi-kouluissa 
tehtävästä tärkeästä työstä ja sen 
lisärahoittamisen tarpeista. Puhemies 
Uosukainen kertoi tuovansa tämän 
tärkeänä pitämänsä asian esille tulevissa 
keskusteluissa eri tahojen kanssa.  
 
Tiistaina 19.11 lounastauon jälkeen 
istunnolle oli kertomassa ajankohtaista 
uudesta kansalaisuuslaista eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, 
kansanedustaja, Paula Kokkonen. 
 
Puheessaan Kokkonen sanoi mm.: 
”Perustuslakivaliokunnan jäsenet ovat 
tunteneet myötämieltä ajatusta 
(kaksoiskansalaisuutta) kohtaan. Niinpä 
hallitusta on patistettu tuomaan 
Eduskuntaan asiaa koskeva esitys. 
Hallituksen esitystä on luvattu milloin 
ennen joulua ja milloin joulun jälkeen, 
vuodet vain ovat vierineet. Nyt on hallitus 
vihdoinkin kuluvan kuukauden aikana 
antanut Eduskunnalle esityksen 
kansalaisuuslaiksi”. 
 
Kokkonen totesi myös että Pohjoismaista 
kaksoiskansalaisuuteen suhtautuu 
hyväksyvästi ainoastaan Ruotsi, ja 
sielläkin tämän salliva laki tuli voimaan 
1.7.2001. Norjassa tosin on sielläkin 
valmistumassa asiaa koskeva 
komiteamietintö, jossa 
kaksoiskansalaisuuteen suhtaudutaan 
myönteisesti.  
 
Tämän jälkeen julkaistiin USP:n 
valiokuntien päätöslauselmaesitykset, 
niistä keskusteltiin ja äänestettiin. 
 
Eniten keskustelua aiheutti 
sääntövaliokunnan päätöslauselma antaa 
työjärjestyksen muutosoikeus 
puhemiehistölle. Lopulta päätöslauselma 
kumottiin ja sen sijaan USP:n sääntöjä 
selkeytettiin niin, että parlamentin 
työjärjestyksen muutoksesta päättää 
yleiskokous. 
 
Monissa päätöslauselmissa painotettiin 
lisäresurssien saamista ulkosuomalaisille, 
mm. Suomi-kouluille, senioritoimintaan 
ja tiedottamiseen. Lisäksi useat päätös-
lauselmat koskevat tiedottamisen tärkeyt-
tä, esim. nuorten kesätyöpaikoista, uuden 
kansalaisuuslain voimaan tulon tuomista 
muutoksista, opetusmateriaaleista ja jne.  
 
Kokonaisuudessaan päätöslauselmat ovat 
saatavissa USP:n Internet-sivuilta 
http://www.uparlamentti.org/etusivu.  

Suomi-Seura ja USP tiedottaa 
 
Ulkosuomalaisparlamentin kolmannen 
varsinaisen istunnon tunnelmia 
Internetissä 
 
Ulkosuomalaisparlamentin kolmas varsi-
nainen istunto järjestettiin Helsingin 
Ritarihuoneella 18.-19.11. Istuntoon 
osallistui 251 edustajaa ja istuntoa 
seuraamaan saapui yli 50 tarkkailijaa. 
Edustettuina oli kaikkiaan 208 
ulkosuomalaisyhteisöä 24 maasta. Tällä 
hetkellä USP:n säännöt on ratifioinut 400 
ulkosuomalais-yhteisöä. 
 
Ulkosuomalaisten äänestämismahdol-
lisuuksien parantaminen, kaksoiskansalai-
suudesta tiedottaminen, Yleisradion 
Radio Finlandin palvelut ja ulkosuoma-
laisnuorten työskentely- ja opintomahdol-
lisuuksien helpottaminen nousivat 
erityisesti esille istunnossa.  
 
Ulkosuomalaisparlamentin edustajat 
muokkasivat valiokuntatyöskentelyssään 
72 päätöslauselmaa parlamentille toimi-
tetuista aloitteista. Ensi vuoden edus-
kuntavaalien läheisyyden takia ulko-
suomalaisten äänestysmahdollisuuksien 
parantaminen oli erityisen ajankohtainen 
kysymys. Ulkosuomalaisten äänestys-
vilkkaus on ollut reilusti alle kymmenen 
prosentin luokkaa. Varsin suurena syynä 
tähän on ollut äänestyspaikkojen vähäi-
syys ja siitä johtuen pitkät etäisyydet 
äänestyspaikalle. 
 
Päätöslauselmissa kehotettiin tiedot-
tamaan kaksoiskansalaisuudesta ja 
Suomen kansalaisuuden palauttamisesta 
mahdollisimman tehokkaasti. Tämä viesti 
välittyi suoraan perustuslakivaliokunnan 
puheenjohtaja Paula Kokkoselle, joka 
saapui istuntoon kertomaan kansalaisuus-
lakiesityksen eduskuntakäsittelystä. 
Ulkosuomalaisparlamentin edustajia oli 
pyydetty kuultaviksi eduskunnan 
perustuslakivaliokuntaan heti istuntoa 
seuraavana päivänä 20.11. Ulkosuoma-
laisparlamentti toivoo, että kansalaisuus-
ilmoituksen tekemistä helpotettaisiin mm. 
niin, että ilmoituksen voisi tehdä postitse. 
Perustuslakivaliokunnalle toimitettu 
taustapaperi on luettavissa kotisivuil-
tamme www.uparlamentti.org  
 
Mikäli haluatte vielä palata ulkosuoma-
laisparlamentin istunnon tunnelmiin, 
Radio Finlandin kotisivuilla 
http://www.yle.fi/rfinland/usp/index.shtml 
on mahdollista kuunnella kooste istunnon 
tapahtumista.  
 
Tina Strandberg 
Ulkosuomalaisparlamentin sihteeri 
Suomi-Seura 
 

Alueraportti: Välimeren maat, Lähi-itä, 
Afrikka, Marraskuu 2002  
 
Tietämys ulkosuomalaisparlamentista, sen 
pyrkimyksistä ja aikaansaannoksista, on 
levinnyt alueellamme suhteellisen hyvin.  
 
Hyvin yllättävistäkin maista on otettu 
yhteyttä ja samalla on voitu todeta, kuinka 
suomalaiset pienenäkin joukkona maail-
malla pyrkivät järjestäytymään enemmän 
tai vähemmän säännöllisiksi kokoon-
panoiksi, virallisiksi tai epävirallisiksi 
sosiaalisiksi yhteisöiksi.  
 
Myös aivan perusasioita, jotka ovat 
luettavissa u-parlamentin nettisivuilta, on 
kyselty.  
 
www-sivujemme osoitetta on pyrittävä 
entistä tehokkaammin jakamaan maail-
malla ja tässä ovat avainasemassa Suomi-
Seura ry:n apuna kunkin maan 
suomalaisyhteisöt.  
 
Kuten useissa yhteyksissä on todettu, 
tulee edustustojen ja suomalaisasujai-
miston yhteydenpitoa ja keskinäistä 
tiedottamista entisestäänkin tehostaa. 
Tämä kävi erittäin selvästi ilmi äskettäis-
ten Zimbabwen "presidentinvaalien" 
yhteydessä. Silloinen Hararen suur-
lähetystömme oli tiedottanut www-
sivuillaan mm. evakuointivalmiuksista, 
mutta tieto ja yksityiskohtien tietämys ei 
ollut saavuttanut kaikkia alueen suoma-
laisia. Helsingistä ja aluevastaavalta 
kyseltiin asioita, jotka olisi pitänyt 
selvittää paikan päällä.  
 
Israelin (Jerusalemin) tilanteen tiedämme 
jokainen. Voidaanko sikäläisiä suoma-
laisia enää neuvoa ja ohjeistaa enemmän? 
Kriisin uhatessa viranomaiset toimivat ja 
ohjeistavat säännösten mukaan, mutta on 
pyrittävä varmentumaan siitä, että tieto 
menee kansantajuisesti perille.  
 
UM on kiitettävästi tukenut u-parlamentin 
työsarkaa ja antanut mm. puhemiehellem-
me mahdollisuuden lähestyä edustustojen 
päällikköjä näiden perinteisessä kesä-
tapaamisessa Suomessa.  
 
Tässä asiassa vetosimme eduskunnassa 
aikanaan istuvaan ulkoministeriin, joka 
siltä istumalta teki päätöksen tietoiskun 
antamisesta suurlähettiläskokouksessa. 
Seurauksena on ollut edustustojen 
päälliköiden ja henkilökunnan selvä 
aiempaa parempi tietämys toiminnas-
tamme; apua on tarjottu auliisti.  
 
Alueellamme on kyselty, onko 
samanlainen tiedottaminen (tietoisku) 
tehtävissä kansankirkkojemme ulkomailla 
työskentelevien henkilöiden suhteen? 
Myös helluntailiikkeen voimakas 

http://www.uparlamentti.org/etusivu
http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=0cdaa4358741aa968f91d18474a0035f&lat=1038299523&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2euparlamentti%2eorg%2f
http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=a21b0f40b601ad78edfd56dd429661f6&lat=1038299523&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2eyle%2efi%2frfinland%2fusp%2findex%2eshtml
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työpanos ulkomailla olisi tällöin 
huomioitava. Onko näillä työntekijöillä 
tapaamisia Suomessa, jolloin u-
parlamentin edustaja voisi käydä 
antamassa "tietoiskun" ja siten levittää 
tietoa toiminnastamme lähes kaikkialle 
maailmaan?  
 
Suomalainen (uus)siirtolaisuus on 
edelleen voimakkaasti leviämässä 
erityisesti Euroopan eteläosissa. Uusia 
tulijoita tulee kannustaa pitämään yhteyttä 
muuttopaikkakunnan jo olemassaoleviin 
suomalaisyhteisöihin. näin saadaan luotua 
turvallisuutta paitsi arkipäivän asioissa 
myös kriisitilanteiden varalta.  
 
Alueellamme on vielä paljon suomalais-
yhteisöjä, jotka eivät ole liittyneet u-
parlamenttityöhön. Tässä työssä voi hyvin 
olla mukana, vaikka ei aina olisikaan 
varoja lähettää omaa edustajaa 
täysistuntoihin tai aluekokouksiin.  
 
Alueemme ulkosuomalaislehdistö 
(kaupallinen lehdistö, radioasemat, 
yhdistysten omat julkaisut ja kiertokirjeet) 
ovat viime aikoina kiitettävästi tiedot-
taneet u-parlamentin toimista. Tätä 
tiedottamista tulee kaikin tavoin tukea 
mm. tietojen (materiaalin) välittämisellä 
julkaisuille. Erityisen kiitettävästi on 
tiedotettu ainakin Italiassa, Kreikassa, 
Portugalissa ja Espanjassa. Jokaisesta 
alueemme maasta tulisi löytää nimetty 
henkilö, joka omalla alueellaan voisi 
toimia tiedottajana. 
 
Olavi Peltola 
varapuheenjohtaja 
Ulkosuomalaisparlamentti 
Välimeren maat, Lähi-Itä ja Afrikka 
 
Suomi-koulujen postituslista perustettu 
 
Listalla keskustellaan Suomi-kouluista ja 
niiden toimintaan liittyvistä asioista. Lista 
on tarkoitettu pääasiassa Suomi-koulujen 
toiminnassa mukana oleville henkilöille, 
mutta listalle ovat toki tervetulleita myös 
muut aiheesta kiinnostuneet henkilöt. 
 
Listan osoite: 
koulut@ulkosuomalainen.com  Listalle 
voi liittyä lähettämällä listan osoitteeseen 
koulut@ulkosuomalainen.com  viestin, 
jonka otsikkona on sana 'subscribe'. 
Osoite, josta viesti on lähetetty lisätään 
listalle. Listalta voi poistua lähettämällä 
listan osoitteeseen viestin, jonka 
otsikkona on 'unsubscribe'. Osoite, josta 
viesti on lähetetty poistetaan listalta. 
Listoja koskevissa asioissa ja 
kysymyksissä voit ottaa yhteyttä 
osoitteeseen: 
listat@ulkosuomalainen.com 
 

Uutiskatsaus 
 
Suomalaisten matkanjärjestäjien matkat 
Pohjois-Kreikkaan 
 
Vuoden 2003 kesäkaudella ainakin 
Aurinkomatkat ja Finnmatkat järjestävät 
lomamatkoja Pohjois-Kreikkaan.  
 
Aurinkomatkat aloittavat 18.5 matkat 
Halkidikihin, joissa Finnairin suoralento 
tulee Thessalonikin lentokentälle. Matkat 
jatkuvat aina syyskuun lopulle, siten että 
viimeinen paluulento Thessalonikista 
Helsinkiin lähtee 28.9. 
 
Pelkkien lentojen hinnat näille 
Aurinkomatkojen sunnuntaisin 
tapahtuville lennoille maksavat € 360 - € 
380 riippuen ajankohdasta.  
 
Finnmatkat aloittavat tällä kaudella 3 
uutuuskohdetta Pohjois-Kreikassa. 
Skiathos, Skopelos ja Thassos. 
 
Matkat alkavat 22.5 ja viimeinen 
paluulento näistä kohteista tapahtuu 9.10. 
Lento lähtee Helsingistä ja laskeutuu 
ensin Skiathokselle josta se jatkaa matkaa 
Kavalan lentokentälle ja palaa sieltä 
Helsinkiin.  
 
Pelkät lennot näille Finnmatkojen torstai-
lennoille maksavat € 395 - € 465 riippuen 
ajankohdasta ja kohteesta. 
 
Vielä ei ole tiedossa myykö Finnair näille 
lennoille paikkoja vai voiko pelkät 
lennotkin ostaa vain matkanjärjestäjiltä.  
 
Kreikan matkapuhelimien suuntanumerot 
muuttuvat.  
 
19. tammikuuta 2003 Kreikan 
matkapuhelimien  suuntanumeroiden 
ensimmäinen numero 0 muuttuu 
numeroksi 6. Näin ollen esim. 
puhelinnumero 094 1234567 muuttuu 
19.1.2003 numeroksi 694 1234567. 
 
Ulkomailta soitettaessa on tämän jälkeen 
valittava Kreikan suunta ja koko 
matkapuhelimen numero. Eli, 
yllämainittuun numeroon ulkomailta 
soitettaessa on valittava +30 694 
1234567. 
 
Pohjois-Kreikan suomalaisten osoitetiedot 
on nyt jo muutettu vastaamaan 19.1.2003 
numeroita.  
 
Lisätietoja 
http://www.eett.gr/gr_pages/index2.ht
m 
 
 
 

POLITIIKKA 
 
Pääministeri Lipponen Ateenaan 
(Valtioneuvosto 25.11.2002) 
  
Pääministeri Paavo Lipponen vieraili 2. ja 
3. joulukuuta Ateenassa Kreikan 
pääministeri Costas Simitiksen kutsusta.  
 
Pääministerien välisissä keskusteluissa 3. 
joulukuuta käsiteltiin muun muassa 
Euroopan unionin laajentumista, 
Kyproksen tilannetta, unionin 
tulevaisuutta ja Kreikan tulevaa EU-
puheenjohtajakautta sekä ajankohtaisia 
kansainvälisiä kysymyksiä.  
 
Pääministeri Lipponen vieraili myös 
Suomen Ateenan-instituutissa. 
 
Hallitus hyväksyi kaksoiskansalaisuuden 
(Helsingin Sanomat 01.11.2002) 
 
Hallitus hyväksyi lokakuun viimeinen 
päivä äänestyksen jälkeen esityksen 
uudeksi kansalaisuuslaiksi. Riitaa tuli 
maassaoloajasta, joka ulkomaalaisen on 
asuttava Suomessa ennen kuin hän voi 
saada kansalaisuuden.  
 
Ruotsalainen kansanpuolue jäi yksin, kun 
sen ministerit Jan-Erik Enestam ja Eva 
Biaudet halusivat pitää kiinni nykyisistä 
rajoista, joiden mukaan ulkomaalaisen on 
asuttava maassa viisi vuotta ennen 
kansalaisuuden saamista. Ulkomaisen 
puolison osalta odotusaika on nykyisin 
kolme vuotta.  
     
Hallituksen enemmistön kanta voitti, ja 
lakiesityksessä kumpaakin rajaa on 
venytetty vuodella.  
 
"Jos kansalaisuuden saaminen tehdään 
vaikeammaksi, annamme samalla viestin 
että kansalaisuuden saaminen olisi tällä 
hetkellä liian helppoa", Biaudet sanoo.  
 
Hänen mielestään esitys ei sisällä kunnon 
perusteluja asumisajan pidennykselle.  
 
Lakiesityksen valmistelusta vastannut 
sisäministeri Ville Itälä (kok) oli 
tyytyväinen lopputulokseen. Hänen 
mielestään epäilykset Suomeen syntyvistä 
suurista epälojaaleista vähemmistöistä 
ovat uusien ehtojen valossa teoreettisia.  
     
Ulkomaalaisvirastossa, jonka rooli oli 
merkittävä lain valmistelussa, 
lakiesityksen katsotaan kaikkinensa 
helpottavan kansalaisuuden saamista. 
Tästä syystä virastossa uskotaan, että uusi 
laki - jos eduskunta sen hyväksyy - lisää 
Suomen kansalaisuuden kysyntää.  
 
"Määrät tietysti vähän arveluttavat", 
Suominen sanoo. Ulkomaalaisvirastolle 

http://www.eett.gr/gr_pages/index2.htm
http://www.eett.gr/gr_pages/index2.htm
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on kuitenkin luvattu lisävoimavaroja, jos 
hakutulva yllättää.  
 
Puolustushallinto suhtautui kriittisesti 
kaksoiskansalaisuuteen muun muassa sen 
vuoksi, että se vaikeuttaa asevelvollisten 
valvontaa. Puolustusministeriössä ei 
myöskään uskota, että ihminen voi olla 
lojaali kahdelle eri valtiolle.  
 
Tutkijat selvittävät kaksoiskansalaisuuden 
poliittisia vaikutuksia 
(Helsingin Sanomat 26.11.2002) 
 
Joensuun yliopisto johtaa joulukuussa 
käynnistyvää kansainvälistä 
kaksoiskansalaisuutta käsittelevää 
tutkimusta.  
 
Monitieteinen, kahdeksan maan hanke 
selvittää kaksoiskansalaisuuteen liittyvää 
kansainvälistä ja kansallista 
lainsäädäntöä, poliittisia tavoitteita ja 
yksilön mahdollisuuksia Suomessa, 
Virossa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, 
Israelissa, Portugalissa ja Britanniassa.  
 
Jokaisessa maassa tehdään vertailutietojen 
hankkimiseksi neljä samansisältöistä 
tutkimusta. Lisäksi haastatellaan sekä 
kaksoiskansalaisuuden saaneita että vain 
yhden maan kansalaisuuden omaavia, 
taustaltaan monikansallisia henkilöitä. 
Heidän kauttaan tutkijat pyrkivät 
selittämään, miten poliittinen ja juridinen 
kansalaisuus vaikuttaa esimerkiksi 
yksilön identiteetin muodostumiseen ja 
lojaalisuuteen valtiovaltaa kohtaan.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on hankkia uutta 
tietoa poliitikkojen, viranomaisten ja 
kasvattajien käyttöön 
kaksoiskansalaisuuden merkityksestä ja 
kansainvälisen liikkuvuuden 
lisääntymisestä. Jo etukäteen on tiedossa, 
että ulkomaalaisten vastaanotossa on 
huomattavia eroja eri maiden välillä.  
     
Tutkimuksen johtokeskus sijaitsee 
Joensuun yliopiston soveltavan 
kasvatustieteen laitoksella etnisten 
suhteiden tutkimuskeskuksessa Etnicassa. 
Johtajana toimii dosentti Pirkko Pitkänen.  
     
Kaksoiskansalaisuus on sallittu monessa 
maassa ja ajankohtainen aihe Euroopassa. 
Suomen hallitus jätti viime viikolla 
eduskunnalle esityksen uudeksi 
kansalaisuuslaiksi, joka mahdollistaisi 
kaksoiskansalaisuuden.  
 
Nykyisen lain mukaan Suomen 
kansalaisuutta hakevan on luovuttava 
aiemmasta kansalaisuudestaan. 
Hallituksen esityksessä vaatimuksesta 
luovuttaisiin. Samalla Suomen 
kansalainen voisi säilyttää 

kansalaisuutensa hakiessaan jonkin toisen 
maan kansalaisuutta.  
 
Ulkomaalaisten työlupien saantia halutaan 
nopeuttaa  
(Suomen Sillan uutisviikko 38/2002) 
 
Suomeen muuttavien työntekijöiden 
työlupien käsittelyä halutaan nopeuttaa ja 
joustavoittaa. Nykyisin työlupien käsittely 
saattaa kestää kuukausia, mikä on 
työnantajalle liian pitkä aika.  
 
Työlupasäännösten uudistus liittyy 
työministeriön johtajan Mervi Virtasen 
mukaan ulkomaalaislain 
kokonaisuudistukseen, jota 
sisäasiainministeriö valmistelee. 
Esityksen taustalla on orastava 
työvoimapula. Uudistuksen arvioidaan 
ehtivän eduskuntaan marras-joulukuussa.  
 
Vuodessa Suomi on myöntänyt noin 
15.000 työlupaa, joista suurin osa on 
lyhtyaikaisia. Luvista 70 prosenttia on 
annettu marjanpoimijoille. EU- ja Eta-
maiden ulkopuolelta Suomeen tulevat 
tarvitsevat työluvan. EU-alueelta 
Suomeen tulee hyvin vähän työntekijöitä. 
Suomen pakolaiskiintiö tänä vuonna on 
750 ihmistä. 
 
Itälä kiirehtii virallista siirtolaispolitiikkaa 
(Suomen Sillan uutisviikko 38/2002) 
 
Sisäministeri Ville Itälä (kok) kiirehtii 
virallisen siirtolaispolitiikan luomista 
Suomeen. Itälä totesi viikolla Helsingissä 
pidetyssä Euroopan neuvoston 
ministerikokouksessa, että mm. 
hoitoalalle tarvitaan ulkomaista 
työvoimaa jo lähivuosina.  
 
Teollisuuden ja Työnantajien 
Keskusliiton toimitusjohtaja Johannes 
Koroman mielestä Suomessa on jo korkea 
aika päättää maahanmuuttajapolitiikasta. 
Koroma esittää ministerityöryhmän 
asettamista asiaa pohtimaan. Ryhmään 
olisi kuuluttava myös 
työmarkkinajärjestöjen edustajia. 
Koroman mukaan Suomen 
houkuttelevuutta on lisättävä, sillä mitään 
muuttoaaltoa ei ole odotettavissa. Siihen 
tarvitaan hänen mielestään nykyistä 
parempaa kotiutuspolitiikkaa, 
työnantajien ja viranomaisten entistä 
tiiviimpää yhteistyötä ja 
työlupakäytännön muuttamista 
joustavammaksi 
 
USA kysyi Suomea mahdollisen Irakin-
sodan jälkihoitoon 
(Helsingin Sanomat 22.11.2002) 
 
Yhdysvallat tiedusteli torstaina 21.11 
Suomen halukkuutta osallistua 
mahdollisen Irakin-sodan 

jälkiselvittelyyn. "Se koskee lähinnä 
humanitääristä apua, ja se tullaan viemään 
mahdollisimman pian hallituksen ja 
presidentin päätettäväksi", sanoi 
ulkoministeriön poliittisen osaston 
päällikkö Markus Lyra torstai-iltana. 
 
UM kiistää tiedon USA:n asekuljetuksista  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002) 
 
Suomen ulkoministeriö kiistää 
verkkouutispalvelu MSNBC:n tiedon, 
jonka mukaan Yhdysvallat olisi 
kuljettanut Suomen ja Venäjän kautta 
sotatarvikkeita Afganistanin lähialueilla 
oleville joukoilleen. MSNBC:n mukaan 
sen tiedot perustuvat yhdysvaltalaisiin 
sotilasasiakirjoihin.  
 
UM:n mukaan Yhdysvallat on saattanut 
kuljettaa Suomen kautta ruokaa, lääkkeitä 
ja rakennustarvikkeita.  
 
MSNBC kertoi ammuksia, ruokaa, 
lääkkeitä ja muita tarvikkeita kuljetetun 
kuukausien ajan rautateitse mm. 
Helsingistä, Muurmanskista ja 
Vladivostokista. Kuljetusten määränpää 
olisi ollut Uzbekistan ja Kirgisia.  
 
MSNBC ei kertonut tarkemmin, mitä 
tarvikkeita olisi kuljetettu Suomen kautta.  
Ulkoministeriön poliittisen osaston 
päällikkö Markus Lyra totesi tv-uutisissa, 
että Suomelta olisi pyydetty lupa 
kuljetuksiin, jos tieto olisi tosi. Niin 
sanotun tappavan materiaalin, aseiden, 
ammusten ja vastaavien kuljetus 
edellyttäisi Suomen valtion lupaa. Lyran 
mukaan luvattomat kuljetukset olisivat 
paljastuneet rajalla.  
 
Myöskään VR:n mukaan sotatarvikkeita 
ei ole kuljetettu junalla Helsingistä. VR ei 
osallistu kyseisenlaisiin kuljetuksiin. 
Helsingin Sanomien haastatteleman VR 
Cargon apulaisjohtajan Juha Petäjäniemen 
mukaan siviilitarvikkeiden kuljetukset 
ovat mahdollisia. Afganistaniin on hänen 
mukaansa lähtenyt elokuusta alkaen 
parikymmentä vaunua. VR:llä ei 
kuitenkaan ole kuljetusten täsmällisestä 
sisällöstä tai lopullisesta vastaanottajasta 
tietoa. 
 
Yhdysvaltain juutalaisilta vastalause 
Suomelle 
(Helsingin Sanomat 06.11.2002) 
 
Suomen hallituksen päätös kieltää kahden 
kaasuntunnistinlaitteen vienti Suomesta 
Israeliin on herättänyt suuria tunteita 
Yhdysvaltain vaikutusvaltaisen 
juutalaisyhteisön keskuudessa.  
 
Suomen Washingtonin suurlähetystöön on 
tullut kymmenittäin aihetta koskevia 
kysely- ja protestointipuheluita ja 
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sähköposteja, ja vaikutusvaltaisimpiin 
juutalaisten kansalaisjärjestöihin kuuluva 
Simon Wiesenthal-keskus on lähettänyt 
kiellosta tiukkasanaisen vastalauseen 
ulkoministeri Erkki Tuomiojalle (sd).  
 
Kirjeen on allekirjoittanut keskuksen 
varajohtaja, rabbi Abraham Cooper, joka 
ilmoitti kirjoittavansa paitsi juutalaisen 
ihmisoikeusjärjestön 400.000 jäsenen ja 
Simon Wiesenthalin puolesta, myös 
kahden Jerusalemissa asuvan pikkulapsen 
isoisänä.  
 
"Simon Wiesenthalin sukupolven 
eurooppalaiset juutalaiset tuntevat liiankin 
hyvin myrkkykaasuhyökkäyksen 
vaikutukset viattomiin ihmisiin", Cooper 
kirjoitti.  
 
Wiesenthal on keskitysleireistä hengissä 
selvinnyt Ukrainan juutalainen, joka on 
omistautunut juutalaisten kansanmurhaan 
syyllistyneiden natsien jahtaamiseen.  93-
vuotias Wiesenthal asuu Wienissä. 
Cooperin kirje Tuomiojalle tulvii sekin 
suuria tunteita.  
 
"Onko Suomessa ketään, joka uskoo 
Israelin iskevän ensimmäisenä 
myrkkykaasuilla Irakiin, Jordaniin tai 
Gazan kaistalle? Toisaalta teidän 
hallituksenne on täysin tietoinen siitä, että 
Israelin vihollisilla, mukaan lukien 
terroristiryhmittymät, on operatiivisia 
suunnitelmia juuri sellaisten aseiden 
käyttämiseksi Israelin kansalaisia 
vastaan."  
 
Cooper tulkitsee vientikiellon Suomen 
hallituksen ja EU:n yritykseksi "vakavasti 
haitata Israelin kykyä suojata väestöään 
joukkotuhoasein tehtävältä 
massamurhalta".  
     
Samanlaisia näkemyksiä on tullut esiin 
myös suurlähetystön saamissa 
yhteydenotoissa. Lehdistöneuvos 
Kristiina Heleniuksen mukaan osa niistä 
on selvästi ryhmätyötä, osa taas perustuu 
selvästi vääriin tietoihin.  
 
Suurlähetystö on kärsivällisesti vastannut 
ns. virallisella viisaudella. Sen mukaan 
Suomi tunnustaa Israelin oikeuden 
puolustaa itseään eikä ole säätänyt 
aseiden vientikieltoa Israeliin. Viimeiset 
tällaisen tavaran vientiluvat myönnettiin 
vuosi sitten.  
 
Suurlähetystö muistuttaa myös, että 
kyseessä on vain kahden kokeilulaitteen 
vienti. Näin muodoin ei löydy järkevää 
perustetta väitteille, joiden mukaan 
Israelilta haluttaisiin kieltää mahdollisuus 
puolustaa itseään.  
     

Vientikieltopäätös noudattaa tarkoin EU:n 
periaatteita ja kriteereitä. Lähetystöstä 
huomautetaan lisäksi, että Suomi on 
antanut vientiluvat kahdelle 
vanhemmanmalliselle 
kaasuntunnistimelle, mutta suurempia 
kauppoja niiden kokeilun perusteella ei 
ole syntynyt.  
 
Lähetystö kiistää myös tiukasti 
villeimmän vientikiellon tiimoilla 
levitetyn väitteen. Israelilainen 
sanomalehti kertoo, että Suomi olisi 
antanut apua kemiallisten aseiden 
kehittelyyn muissa maissa.  
 
Lähetystö pitää väitettä "hyökkäävänä" ja 
muistuttaa, että Suomi on liittynyt 
kemialliset aseet kieltävään 
kansainväliseen sopimukseen ja tukee sitä 
voimakkaasti. 
 
Laki sallii, suojaus estää kopioinnin 
(Helsingin Sanomat 28.10.2002) 
 
Eduskunnan käsittelyssä olevan 
tekijänoikeuslain uudistuksen puhutuin 
kohta liittyy cd- ja dvd-levyjen 
kotikopiointiin. Paradoksaalisesti uusi 
laki sallii kopion tekemisen omaan 
käyttöön samalla kun yhä suurempi osa 
myytävistä levyistä on kopiosuojattuja. 
Laki sallii myös kopiosuojauksen 
kiertämisen ja rikkomisen omaa käyttöä 
varten. 
 
OECD ehdotti supervirastoa  Helsingin 
metropolialueelle 
(Helsingin Sanomat 05.11.2002) 
 
Helsingin metropolialue tarvitsisi 
voimakkaan yhteistyöelimen ratkomaan 
alueen ongelmia. Supervirasto ostaisi 
maata sosiaaliseen asuntotuotantoon, 
hoitaisi yleiskaavoitusta ja neuvottelisi 
yritysten kanssa niiden 
sijoittumispaikoista.  
 
Supervirasto neuvottelisi kuntien puolesta 
maan hallituksen kanssa pitkistä 
yhteistyöhankkeista. Valtion pitäisi tukea 
alueen tie- ja ratainvestointeja.  
 
Supervirasto oli yksi taloudellisen 
yhteistyö- ja kehittämisjärjestön OECD:n 
suosituksista sen Helsingin 
metropolialuetta koskevassa raportissa. 
Ehdotus vesitettiin kuitenkin lähinnä 
Helsingin ja Espoon vaatimuksesta, kun 
Suomen ohjausryhmä käsitteli viimeistä 
luonnosta tekstistä.  
 
OECD:n aluekehityskomitean päällikkö 
Mario Pezzini pyöritteli maanantaina 
sanojaan pohtiessaan Helsingin seudun 
hallintomalleja. "Koordinointia 
viranomaisten kesken tarvitaan."  
 

Pezzinin mielestä Helsinkiä, Espoota, 
Vantaata ja Kauniaista ei tarvitse 
yhdistää, mutta "paikallisen yksikön koon 
on suurennuttava". Hän puhuu 
"monikeskusmetropoliksesta", jossa 
kasvukeskuksia on monta ja 
välimaastossa olevia kuntia nykyistä 
vähemmän.  
 
Helsingin metropolialueen 
hallintomalleihin puuttuminen on ehkä 
eniten ärsyttänyt suomalaisia osapuolia. 
Sekä aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 
sisäministeriöstä että Helsingin 
tietokeskuksen johtaja Asta Manninen 
leimasivat maanantaina ehdotuksen 
"epärealistiseksi".  Myös Helsingin 
kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitonen 
vierastaa uuden hallinnon rakentamista 
Helsingin seudulle. "Kaikki voimavarat 
on ohjattava palvelujen tuottamiseen."  
 
Siitonen ei näe tarpeelliseksi antaa 
YTV:lle vahvempaa roolia, jota OECD 
vilauttaa yhtenä vaihtoehtona. 
"Pääkaupunkiseudun kuntien pitää jatkaa 
yhteistyötä. Olemmehan me tehneet jo 
maankäytön kehityskuvan."  
 
Uutta alueellista kiinteistöveroa ei 
Siitonen kannata. "Helsingissä on jo 
muutenkin kohtuuttomat asumiskulut. 
Muuten epäilen, että ulkomaiset 
asiantuntijat eivät ole ymmärtäneet oikein 
Suomen kuntien erityisominaisuutta 
verottaa kuntalaisia."  
 
Espoon kaupunginjohtajan Marketta 
Kokkosen mielestä raportti käsittelee 
liikaa hallintomallia. "Ei ole tämän ajan 
tyyliä lisätä hallintoa, vaan panostaa 
yhteistyöhön." Kokkonen odotti, että 
katsaus olisi antanut keinoja kehittää 
metropolin kilpailukykyä suhteessa 
muihin maailman keskuksiin. "Tässä 
mielessä tulos jäi hyvin ohueksi."  
 
Pohjoismaiden neuvosto juhli Helsingissä  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002) 
 
Pohjoismaiden neuvosto juhli Helsingissä 
50-vuotista toimintaansa 28.-29.10.  
 
Juhlintaan osallistuivat Ruotsin kuningas 
Kaarle XVI Kustaa, Tanskan kuningatar 
Margareta puolisoineen, Norjan kuningas 
Olavi puolisoineen, Islannin presidentti 
Olafur Ragnar Grimsson ja hänen 
kihlattunsa Dorjet Mousaief sekä Tasa-
vallan presidentti Tarja Halonen ja 
valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi.  
 
Pohjoismaiden pääministerit pitivät 
kokouksensa tapahtuman aikana. Juhla-
istunto järjestettiin eduskunnassa. Puhees-
saan presidentti Tarja Halonen totesi 
Pohjoismaiden olleen edelläkävijöitä 50 
vuotta sitten, jolloin Pohjola loi passi-
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vapauden, yhtenäiset työmarkkinat ja 
sisäisten rajojen ylittävän sosiaaliturvan.  
 
Televisioitu juhlagaala oli oopperatalossa, 
missä jaettiin myös pohjoismaiset 
kulttuuripalkinnot. 
 
EUROOPAN UNIONI 
 
Ulkoministeri Tuomioja vakuutti 
Lahdessa: EU laajenee, muttei muutu 
liittovaltioksi 
(Itä-Häme 05.11.2002) 
 
“Minä en tule elinaikanani näkemään 
Euroopan Yhdysvaltoja. Mitä nyt lapsena 
olevat aikanaan näkevät voi olla eri asia” 
Näin vakuutti ulkoministeri Erkki 
Tuomioja marraskuun alussa Lahdessa, 
kun häneltä tiedusteltiin integraation 
syvenemistä. 
 
Tuomioja totesi Euroopan Unionin 
laajenevan vuonna 2004. Liittovaltioksi se 
ei kuitenkaan hevin kehity, niin erilaisia 
maita siihen kuuluu. ”Joka tapauksessa 
Suomen eduskunta määrittelee Suomen 
linjaukset”, Tuomioja torjui epäilykset 
yhdentymisen etenemisestä vastoin kan-
san tahtoa. ”Sama pätee muihinkin jäsen-
maihin. Myös niiden parlamenteilla on 
keskeinen asema ja kansanäänestys on 
käytössä monessa maassa, kun tehdään 
isoja ratkaisuja”. 
 
Tuomioja ei usko Euroopan tulevaisuus-
konventin puheenjohtajan Valéry Giscard 
d'Estaingin ajatuksen Euroopan presiden-
tistä ottavan tulta. Sen sijaan hän pitää 
mahdollisena, että integraatio etenee eri 
tahtia eri maissa eli syntyy jonkinlainen 
Euroopan ydin, jota muut myötäilevät 
oman aikataulunsa ja tarpeidensa 
mukaisesti. 
 
Suomalaiset eivät innostu EU-
presidentistä  
(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002) 
 
Suomalaiset eivät halua, että EU:lle 
valittaisiin yhteinen presidentti. Euroopan 
parlamentin tiedotustoimiston mielipide-
mittauksen mukaan 82 prosenttia vastus-
taa ajatusta presidentistä, joka edustaisi 
EU:ta kansainvälisesti ja jolla olisi ulko- 
ja turvallisuuspolitiikassa samankaltainen 
asema kuin Suomen presidentillä. EU-
presidentin valintaa kannattaa vain 14 
prosenttia.   
 
EU:n muuttaminen liittovaltioksi ei 
sekään herättänyt suurta innostusta. Yli 
puolet eli 54 prosenttia pitäisi EU:n 
nykyisellään. Yhdeksän prosenttia tun-
nustautui liittovaltion kannattajiksi ja 21 
prosenttia halusi nykyistä löyhemmän 
unionin.  
 

Suomalaisten mielestä ympäristöasiat ja 
kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyvät asiat ovat niitä, jotka pitäisi 
siirtää EU-tasolla päätettäväksi. Melko 
suurta kannatusta nautti myös ajatus, että 
alkoholipolitiikka ja kansalaisten 
perusoikeuksiin liittyvät asiat tulisivat 
EU:n hoitoon. Verotuksen, ulkopolitiikan, 
poliisivoimat, maatalouspolitiikan ja 
maahanmuuttopolitiikan vastaajat 
halusivat mieluiten säilyttää kansallisella 
tasolla.  
 
Suomalaisten kanta, ettei EU:n pitäisi 
enää kovin paljon muuttua, tuli näkyviin 
myös kannoissa laajentumiseen. Yli kaksi 
kolmannesta, 69 prosenttia, katsoi että 
laajentuminen voisi loppua kun nykyiset 
hakijat ovat liittyneet. 
 
EU:n kansalaisille neuvontaa 
(Suomen Sillan uutisviikko 42/2002) 
 
Euroopan unionin kansalaiset saavat nyt 
apua ja neuvontaa oikeuksiensa 
täysimääräiseen hyödyntämiseen 
sisämarkkinoilla maksuttomasta 
puhelinnumerosta tai sähköpostitse. 
Kysyä voi esim. tutkinnon 
tunnustamisesta tai oikeudesta päästä 
sosiaaliturvan piiriin toisessa EU-maassa. 
Neuvoja annetaan kysyjän omalla kielellä. 
Suoran linjan puhelinnumero on sama 
kaikista maista soitettaessa: 00800-6789 
1011. Tiedusteluja voi lähettää myös 
verkko-osoitteesta: 
http://www.europa.eu.int/citizens/ 
  
EU:n laajeneminen etenee vauhdilla.  
(Suomen Yrittäjät, KV-tiedote 
31.10.2002) 
 
Irlantilaisten äänestettyä kyllä EU:n 
laajentumiselle, EU laajenee vuoden 2004 
alusta kymmenellä maalla. EU:n 
päätöksentekoon laajentuminen vaikuttaa 
merkittävästi. Päätöksenteko muuttuu 
siten, että määräenemmistöpäätösten 
määrä lisääntyy ministerineuvoston 
äänestyksissä. Päätösten takana tulee 
kuitenkin olla jäsenmaiden enemmistö 
sekä 62 prosenttia väestöstä.  
 
Laajentuneessa EU:ssa  90 prosenttia 
päätöksistä tehdään määräenemmistöllä. 
Joustavuuden lisäämiseksi on päätetty, 
että kahdeksan maata voivat keskenään 
sopia syvemmästä integraatiosta. 
 
Vallanjako muuttuu 
 
Ministerineuvosto (Ääniä) 
Britannia, Italia, Ranska ja Saksa (29)  
Espanja ja Puola (27)  
Romania (15)  
Hollanti (13)  
Belgia, Portugali, Tshekki ja Unkari (12) 
Bulgaria, Itävalta ja Ruotsi (10)  

Irlanti, Liettua, Slovakia, Suomi ja Tanska 
(7)  
Eesti, Kypros, Latvia, Luxemburg ja 
Slovenia (4)  
Malta (3)  
 
Komissio 
Jokainen jäsenmaa saa oman komissaarin 
vuonna 2005. Toisen komissaarinsa 
menettävät Britannia, Italia, Espanja, 
Ranska ja Saksa. Jos jäsenmaita on yli 27, 
kukin jäsenmaa on vuorollaan ilman 
komissaaria. Komission puheenjohtaja 
valitaan määräenemmistöllä. 
 
Parlamentti 
EU parlamentin paikkamäärä nousee 
732:een. Suomella on 13 paikkaa ja 
Saksalla taas on eniten paikkoja, yhteensä 
99.  
 
Suomi tutkimuksen mallimaa maailmassa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002) 
 
Suomi ja Ruotsi ovat tuoreen EU 
vertailun mukaan tutkimusrahoituksen 
mallimaita. Ne käyttivät toissa vuonna 
bruttokansantuotteestaan tutkimukseen 
selvästi isomman siivun kuin Japani, 
Yhdysvallat ja muut EU-maat.  
 
EU:n tavoitteena on kiriä Yhdysvallat 
kiinni kilpailukyvyssä juuri panostamalla 
lisää rahaa tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen, mutta useimmat maat 
ovat kaukana tavoitteista.  Suomi ja 
Ruotsi sen sijaan käyttivät vuonna 2000 
bruttokansantuotteestaan tutkimukseen 
selvästi isomman siivun kuin Japani ja 
Yhdysvallat, muista EU-maista 
puhumattakaan. Ruotsissa tutkimuksen 
osuus BKT:stä oli 3,8 ja Suomessa 3,4 
prosenttia.  
 
Kokoonsa verrattuna Suomi oli 
kärkisijoilla tai vähintään lähellä kärkeä 
myös uusien yritysten riskirahoituksessa, 
tutkijoiden, tohtorikoulutettujen ja 
naistutkijoiden määrässä, 
yliopistokoulutuksen rahoittamisessa, 
tieteellisessä julkaisemisessa, keksintöjen 
patentoinnissa ja yritysten tuoton 
investoinnissa tutkimukseen. 
 
TALOUS 
 
Suomi maailman toiseksi kilpailukykyisin 
(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002) 
 
Suomi on pudonnut toiseksi Yhdysvaltain 
jälkeen Maailman talousfoorumin WEF:n 
vuosittaisessa kilpailukykyraportissa. 
Suomi oli viime vuonna molemmissa 
sarjoissa ykkönen ja Yhdysvallat 
kakkonen. Tänä vuonna osat vaihtuivat.  
 
WEF arvioi maailman 80 maan 
kilpailukykyä kahden eri indeksin avulla. 

http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=821d836365a8fa0571072d3fc130e731&lat=1036049815&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2eeuropa%2eeu%2eint%2fcitizens%2f
http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=821d836365a8fa0571072d3fc130e731&lat=1036049815&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2eeuropa%2eeu%2eint%2fcitizens%2f
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Niistä seuratumpi on kasvu- ja 
kilpailukykyindeksi (GCI), joka vertaa 
talouskasvun edellytyksiä 5-8 vuoden 
tähtäimellä.  GCI-indeksi mittaa kunkin 
maan teknologista edistyneisyyttä, 
julkista hallintoa ja makroekonomista 
toimintaympäristöä. Suurin paino eli 50 
prosenttia on teknologialla. Kahdelle 
muulle mittarille riittää 25 prosenttia 
kummallekin.  
 
Yhdysvallat ohitti Suomen nimenomaan 
vahvan teknologiasektorinsa avulla. Siinä 
Suomen sijoitus oli kolmas. Suomen 
vahvin valtti on rautainen, maailman 
parhaaksi arvioitu julkinen hallinto. 
Yhdysvalloissa hallinto on vasta 16. 
paras.  
 
WEF:n toinen vertailuperuste, mikro-
ekonominen kilpailukykyindeksi, mittaa 
kansantalouden kykyä hyödyntää 
käytössä olevia resursseja. Huomioon 
otetaan mm. yritysten toimintatavat ja 
edellytykset. Tässä sarjassa mitaleille 
pääsivät Yhdysvallat, Suomi ja Britannia. 
 
Kotihoidontukea maksettava myös muihin 
EU-maihin  
(Helsingin Sanomat 8.11.2002) 
 
Suomen on maksettava kotihoidontukea 
myös muuhun yhteisön jäsenmaahan työn 
vuoksi lähetetyille perheille.  
 
EY-tuomioistuimen torstaina antama pää-
tös koskee arviolta yli kolmeasataa per-
hettä. Tukea pitää maksaa myös muissa 
yhteisön jäsenmaissa asuville perheille, 
kun jompikumpi vanhemmista on työko-
mennuksella Suomessa. Näitä perheitä on 
sosiaali- ja terveysministeriön arvion 
mukaan huomattavasti vähemmän.  
 
Kunnallinen lasten kotihoidontuki on 
yhteisön tuomioistuimen mukaan kunnal-
linen kaikille yhteisön kansalaisille kuu-
luva etuus. Suomessa tuki on tulkittu 
sosiaalipalveluksi. Laajennuksen kustan-
nukset kunnille ovat arviolta 1,4 
miljoonaa euroa vuodessa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön apulais-
osastopäällikön Anne Neimalan mukaan 
kotihoidontuen linjausta sovelletaan 
eniten EU- ja Eta-maihin työkomennuk-
selle lähetettyihin perheisiin ja lähetystö-
jen työntekijöihin. Tuen maksaa perheen 
kotikunta alle kolmivuotiaasta lapsesta, 
joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa. 
Neimala toteaa, että EY-tuomioistuin on 
erottanut kotihoidontuen maksamisen 
päivähoitopaikasta, eikä tukea maksavaa 
kotikuntaakaan näin ollen aina ole. 
 
"Monilla työkomennuksille lähetetyillä-
kään ei ole kotikuntaa Suomessa. Näissä 
tapauksissa valtion on ainakin alku-

vaiheessa maksettava kotihoidontuki". 
"Lainsäädäntöämme on todennäköisesti 
muutettava tilanteen selvittämiseksi." 
Olennaista on Neimalan mukaan se, että 
henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvan 
piiriin. Kotihoidontukea ei makseta 
perheille, jotka ovat lähteneet oma-
aloitteisesti töihin muuhun EU-maahan.  
 
EY-tuomioistuimen päätös liittyy kiistaan 
vuodeksi Saksaan töihin muuttaneen 
perheen kotihoidontuesta. Kansaneläke-
laitos lopetti sen maksamisen, koska ei 
pidä tukea varsinaisena perhe-etuutena. 
Perheen äiti valitti päätöksestä. Hän 
hävisi jutun Etelä-Suomen sosiaalivakuu-
tuslautakunnassa ja seuraava aste eli 
tarkastuslautakunta pyysi asiaan 
ennakkopäätöstä EY-tuomioistuimelta. 
 
Nokian markkinaosuus nousussa  
(Nelonen, STT 20.08.2002 ) 
 
Nokian markkinaosuus maailman 
matkapuhelinmarkkinoista nousi kuluvan 
vuoden toisella neljänneksellä. Tiistain 
Wall Street Journalin mukaan Nokian 
osuus nousi edellisestä neljänneksestä 
lähes kaksi prosenttiyksikköä 37,2 
prosenttiin. 
 
Lehden tiedot perustuvat Brittiläis-
amerikkalaisen Strategy Analytics -
tutkimuslaitoksen lukuihin. 
Amerikkalaisen Motorolan 
markkinaosuudeksi laitos arvioi 17,3 
prosenttia, kun luku edellisellä 
vuosineljänneksellä oli 15,6 prosenttia. 
 
Samsung, Siemens ja Sony Ericsson sen 
sijaan menettivät markkinaosuuttaan 
huhti-kesäkuussa. Samsungin osuus 
matkapuhelinmarkkinoista putosi 9,8 
prosenttiin ja Siemensin 8,5  prosenttiin. 
Molempien osuus putosi 0,6 
prosenttiyksikköä. Sony Ericssonin 
markkinaosuuden arvioidaan pudonneen 
6,4 prosentista 5,2 prosenttiin. 
 
Tutkimuslaitos arvioi matkapuhelinten 
kokonaistoimitusten huhti-kesäkuussa 
nousseen yhteensä 96,7 miljoonaan. Koko 
vuoden toimitusten arvioidaan nousevan 
417 miljoonaan kappaleeseen. Nokia 
arvioi heinäkuussa toisen 
vuosineljänneksen kokonaismääräksi 93 
miljoonaa ja koko vuoden määräksi 400 
miljoonaa kappaletta. 
 
Nokian tavoite matkapuhelinmarkkinoista 
on 40 prosentin markkinaosuus, ja yhtiön 
oma viimeisin arvio markkinaosuudestaan 
toisella neljänneksellä on yli 38 
prosenttia. Nokia kertoi myyneensä 
toisella vuosineljänneksellä yhteensä 36 
miljoonaa matkapuhelinta.  
 

Nokia kehitti pelilaitteen 
(Helsingin Sanomat 05.11.2002) 
 
Nokia esitteli marraskuun alussa 
Münchenissä Saksassa tukun uusia 
tuotteita. Markkinoilla uutuustuotteet, 
etenkin yhtiön uusi aluevaltaus pelilaite, 
otettiin vastaan innostuneesti. 
 
Pelilaite oli markkinoille yllätys, sillä 
Nokia ei aiemmin ole ollut mukana peli-
markkinoilla. Helmikuussa esiteltävä 
langaton pelilaite kilpaillee ennen kaikkea 
japanilaisen konsolivalmistajan Ninten-
don kanssa. Nintendon tavoin Nokiasta 
tulee jatkossa pelien julkaisija. Yhtiö 
julkisti Münchenin Mobile Internet -
konferenssissa yhteistyösopimuksen 
maailman johtavan pelijulkaisijan Segan 
kanssa.  
 
Nokia on antanut langattomalle pelilait-
teelleen nimen N-Gate. Nintendon 
Gameboy -laitteitten tavoin pelit 
talletetaan ja jaellaan muistikortteina.  
 
Vaikka N-Gate on ensisijaisesti pelilaite, 
sitä voi käyttää myös tavallisena kännyk-
känä. Pelikäytössä laitetta voi käyttää 
vuorovaikutteiseen pelaamiseen joko 
matkapuhelinverkon tai bluetooth verkon 
välityksellä.  
 
Nokia näkee pelimarkkinoilla ainakin 
Euroopassa valtavat kasvun mahdol-
lisuudet. Mobiilipelien käyttäjämäärä 
kasvaa Euroopassa seuraavan kolmen 
vuoden aikana viidestä miljoonasta 130 
miljoonaan, arvioi Nokia Mobile 
Phonesin johtaja Anssi Vanjoki 
Münchenissä uutistoimisto Startelin 
mukaan.  
 
Nokia esitteli Münchenissä kaikkiaan 
kuusi uutta puhelinmallia, joista yksi on 
täysiverinen kamerapuhelin sisäänraken-
nettuine kameroineen. Uutuuksien jou-
kossa on myös edulliseksi ja helppo-
käyttöiseksi kutsuttu 2100-malli. Sitä 
Nokia aikoo kaupata peruspuhelimeksi 
maihin, joissa kännykkätiheys on alhai-
nen. Toista ääripäätä edustaa Nokian 
viestilaitteeksi kutsuma uutuusmalli 6800. 
Tavalliselta kännykältä näyttävässä lait-
teessa on kokoontaitettava näppäimistö.  
Uusia kolmannen sukupolven malleja 
Nokia ei maanantain tilaisuudessa 
esitellyt.  
 
Nokia valitsi sähköpostipartnerinsa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002) 
 
Maailman johtava matkapuhelinvalmis-
taja Nokia on sopinut kanadalaisen 
BlackBerry sähköpostijärjestelmän 
lisensioinnista  matkapuhelimiinsa.  
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Taskuun mahtuvat sähköpostien lähet-
tämiseen ja vastaanottamiseen sopivat 
BlackBerryt ovat suosittuja Pohjois-
Amerikassa erityisesti yrityskäytössä. 
Nokia Mobile Phones keskittyykin 
Helsingin Sanomien haastatteleman 
viestintäjohtajan Kari Tuutin mukaan 
BlackBerry-ohjelmistoilla varustettujen 
tuotteiden valmistamiseen etenkin yritys-
käyttöön, vaikka muitakin sähköpostijär-
jestelmiä Nokian laitteissa tulee olemaan.  
 
BlackBerryllä varustettuja laitteita 
valmistetaan maailmanlaajuiseen 
myyntiin. Nykyisin sähköposteja voi 
lukea mm. Nokian Communicatorilla.  
 
Sendo valitsi Nokian  
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002) 
 
Brittiläinen matkapuhelinvalmistaja 
Sendo on luopunut Microsoftin 
ohjelmiston käytöstä suunnitellussa 
uutuustuotteessaan ja rakentavansa 
puhelimensa Nokian ohjelmiston varaan.   
 
Sendo on vielä pieni yritys alalla, mutta 
se on keskittynyt tekemään puhelimia 
operaattoreille. Microsoft oli toivonut 
pääsevänsä kännykkämarkkinoille 
Sendon kautta. 
 
EY-tuomioistuin: Käytettyjen autojen 
veroa laskettava  
(Helsingin Sanomat 20.9.2002) 
 
EY-tuomioistuimen syyskuussa antaman 
päätöksen mukaan Suomeen tuotavista 
käytetyistä autoista peritään liikaa veroa.  
 
Luxemburgissa kokoontunut tuomioistuin 
totesi päätöksessään, että käytettyjen 
autojen verotus on Suomessa tuontiautoja 
syrjivää. Tuomioistuimen ratkaisu vastaa 
julkisasiamiehen viime lokakuista ehdo-
tusta, jonka mukaan tuontiautosta perit-
tävä autovero ei saa ylittää vastaavan 
kotimaisen auton arvossa jäljellä olevaa 
veron määrää.  
 
Pitkään odotettu päätös tarkoittaa käytet-
tyjen autojen hintojen tuntuvaa laskua 
Suomessa. Päätöksen uskotaan myös 
lisäävän käytettyjen autojen tuontia 
Keski-Euroopasta Suomeen.  
 
Valtiovarainministeri Sauli Niinistö (kok) 
arvioi tuonnin halpenevan kymmenen 
prosenttia ja käytetyn tuontiauton verojen 
alenevan 30 prosenttia. Niinistö arvioi, 
että valtion autoverotulot voivat päätök-
sen takia vähentyä 50-70 miljoonaa euroa 
vuodessa.  
 
Autoveroasia käynnistyi vuonna 1998, 
jolloin yksityisautoilija toi Suomeen au-
ton, josta tulli peri tuojan mielestä liian 
korkean veron. Autoilijan valitus verotuk-

sesta eteni korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen, joka pyysi ennakkoratkaisua EY-
tuomioistuimelta. 
 
Veromuutos ei ole  laskenut käytettyjen 
autojen hintoja 
(Helsingin Sanomat 05.11.2002) 
 
Käytettyjen tuontiautojen verotuksen ke-
vennys ei ole laskenut käytettyjen autojen 
hintoja. Autojen hintakehitystä seuraava 
Autoalan Tietopalveluverkko, Autodata 
kertoo, että hinnat ovat nousseet viimei-
sen vuoden aikana pari prosenttia eikä 
mistään suunnan muutoksesta ole 
merkkejä. 
 
Suomen eläkeläispariskunnat ovat OECD-
maiden eliittiä  
(Helsingin Sanomat 25.10.2002) 
 
Suomalaiset eläkeläispariskunnat ovat 
OECD-maiden eliittiä, kun tarkastellaan 
heidän saamiaan lakisääteisiä eläkkeitä.  
 
Vaikka maan hintatasokin otetaan 
huomioon, suomalaisparien lakisääteiset 
eläkkeet säilyvät silti vertailun kärjessä. 
Suomessa ei ole tarvinnut täydentää tuloja 
yksityisellä lisäeläketurvalla kuten 
esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa, joissa 
eläkkeillä on katto, sanoo tutkija Tiina 
Mäkinen Turun yliopistosta kymmenen 
OECD-maan vertailututkimuksessaan.  
 
Eläketurvakeskukselle tekemässään tutki-
muksessa Mäkinen selvittää, millaisilla 
tuloilla eläkeläiset elävät vertailumaissa ja 
miten he tulevat toimeen. Eläkeläisten 
toimeentulo nojaa Suomessa tutkimuksen 
mukaan lakisääteiseen eläketurvaan kuten 
Ranskassa ja Saksassakin. Sen sijaan 
erityisesti Britanniassa, Kanadassa ja 
Yhdysvalloissa yksityisen eläketurvan 
osuus on huomattavasti suurempi. Niissä 
maissa yksityiset lisäeläkkeet ovat myös 
muita maita huomattavasti parempia, 
mutta täydentävät selvästi enemmän 
miesten kuin naisten eläkkeitä.  
 
Tutkimus ei eritellyt, miten eri maissa tu-
etaan esimerkiksi eläkeläisten terveys- ja 
sairaanhoitopalveluja tai annetaan alen-
nuksia. "Esimerkiksi Britanniassa eläke-
läiset saavat ilmaista lämmitysöljyä", 
Mäkinen kertoo. 
 
Vuonna 2050 eläkkeelle kolme vuotta 
vanhempana  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002) 
 
Vuonna 2050 suomalaiset jäävät eläkkeel-
le kolme vuotta vanhempana kuin nyky-
ään, arvioi Eläketurvakeskus. Syynä ovat 
eläkejärjestelmään tehtävät uudistukset, 
jotka pitävät ihmisiä töissä entistä 
pidempään.  

Eläketurvakeskuksen tutkijoiden mukaan 
työllisyyteen vaikuttaa työeläkeputken 
lakkauttamisen lisäksi eniten eläkeputken 
alkupään siirtäminen kahdella vuodella 
eteenpäin. Muutoksen arvioidaan alenta-
van 55-59-vuotiaiden työttömyyttä 20% ja 
57-59-vuotiaiden työttömyyttä yli 10%. 
 
Ryntäys osa-aikaeläkkeelle 
kaksinkertaistui alkuvuonna 
(Helsingin Sanomat 18.11.2002) 
 
Osa-aikaeläkkeelle on hakenut tänä vuon-
na jo lähes kaksi kertaa niin moni kuin sa-
maan aikaan viime vuonna. Eläkeyhtiöis-
sä arvellaan, että moni 56 vuotta täyttänyt 
ei ilmeisesti ole uskonut ratkaisuun, jonka 
mukaan heidän etunsa eivät heikkene, ja 
on varmuuden vuoksi kiirehtinyt osa-
aikaeläkkeelle. 
 
Sahat pitävät Suomea asuttuna 
(Helsingin Sanomat 28.10.2002) 
 
Suomessa on satakunta paikkakuntaa, 
joiden keskeinen työnantaja on itsenäinen 
saha. Sahurit ovat pienillä paikkakunnilla 
yhä tämän päivän patruunoita, mutta 
itseensä sulkeutuneet laitokset ovat 
alkaneet avata oviaan ympäröivälle 
yhteiskunnalle. 
 
KOULUTUS  ja KULTTUURI  
 
Esitys: Korkeakouluopinnot loppuun 
työttömyystuella 
(Helsingin Sanomat 19.11.2002) 
 
Työtön voi vastedes suorittaa työvoima-
poliittisena aikuiskoulutuksena myös 
korkeakoulututkinnon, mikäli eduskunnan 
käsittelyssä oleva lakiehdotus etenee. 
Uudistuksen yksi tarkoitus on tehdä 
mahdolliseksi päivittää vanhentuneita 
tutkintoja. Korkeakouluopinnot voisi 
saattaa päätökseen menettämättä 
työttömyystukia. 
 
Komissaari Reding. Euroopan yliopistot 
maailmankuuluiksi  
(Helsingin Sanomat 11.10.2002) 
 
Uusi Erasmus World ohjelma pyrkii 
tekemään Euroopan pientenkin maiden 
yliopistoista maailmankuuluja, kertoi 
Euroopan unionin koulutuksesta ja 
kulttuurista vastaava komissaari Viviane 
Reding Helsingissä vieraillessaan.  
 
Vuosille 2004 - 2008 ajoittuva vaihto-
ohjelma tarjoaa 250 eurooppalaista 
maisterikurssia ja tuhansia stipendejä sekä 
kolmansien maiden että Euroopan maiden 
kansalaisille. Hankkeelle on varattu 200 
miljoonan euron budjetti.  
 
EU:n maisterikurssit järjestetään 
yliopistojen yhteistyönä niin, että 
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opiskelija voi aloittaa Helsingissä, siirtyä 
Pariisiin ja suorittaa diplominsa 
Barcelonassa. Erasmus-ohjelma 
puolestaan käynnistyi 1987 ja ohjelmaan 
on osallistunut jo miljoona opiskelijaa. 
Suomi pääsi mukaan Erasmukseen 1992 
ja on ollut aktiivinen osanottajamaa. 
Nykyisin sekä lähteneitä että tänne 
saapuneita on lukuvuosittain noin 3500.  
 
Tutkintojen tunnustamista Euroopan 
alueella edistetään  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002) 
 
Valtioneuvosto esitti yleisistunnossaan 
viikolla, että tasavallan presidentti hyväk-
syisi yleissopimuksen korkea asteen kou-
lutusta koskevien tutkintojen tunnustami-
sesta Euroopan alueella ja vahvistaisi lain 
korkea-asteen koulutusta koskevien tut-
kintojen tunnustamisesta Euroopan alu-
eella koskevan yleissopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta.  
 
Yleissopimuksella pyritään edistämään 
akateemista liikkuvuutta Euroopan alueel-
la sekä helpottamaan sopimuspuolten 
oppilaitosten opiskelijoita pääsemään 
osallisiksi muiden sopimuspuolten koulu-
tusresursseista erityisesti helpottamalla 
heidän pyrkimyksiään jatkaa opintojaan 
tai suorittaa opintoja toisen sopimus-
puolten korkeakouluissa. Lain voimaan 
tulosta säädetään tasavallan presidentin 
asetuksella. 
 
OECD kiittää suomalaista peruskoulua  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002) 
 
Suomalainen peruskoulu on teollisuus-
maiden järjestön OECD:n tilastojen 
mukaan taloudellisesti tehokas ja 
sosiaalisesti tasa-arvoinen. Vuonna 1999 
koulurahoitus oli Suomessa OECD:n 
keskitasoa.  
 
Viime talvena julkistetun OECD:n PISA 
vertailun mukaankin Suomessa oppimis-
tulokset ovat huipputasoa. Mikäli rahaa ja 
eri oppiaineiden oppimista vertaillaan 
toisiinsa, pääsee ainoastaan Etelä-Korea 
saman tasoisiin tuloksiin Suomea 
halvemmalla.  
 
Suomalaisten peruskoululaisten koulu-
päivät ovat lisäksi vähimmäistuntimäärien 
mukaan laskettuna lyhimpien joukossa. 
 
Unicef kehui Suomen peruskoulua  
(Yle 26.11.2002) 
 
YK:n lastenapujärjestö Unicef arvioi, että 
peruskoulun heikot oppilaat jäävät 
Suomessa vähemmän jälkeen ikätovereis-
taan kuin vauraissa maissa yleensä. 
 

Unicefin laskelmien mukaan Suomessa ja 
Espanjassa heikot oppilaat ovat perus-
koulun loppuvaiheessa keskimäärin 3,5 
vuotta keskiarvo-oppilasta jäljessä, kun 
taas Saksassa, Uudessa-Seelannissa tai 
Belgiassa osaamisessa olisi eroa peräti 
viiden vuoden opiskelun edestä.  
 
Vertailu tehtiin 24 teollisuusmaassa. Sen 
mukaan lasten koulunkäynti jää Suomessa 
retuperälle harvemmin kuin missään 
Etelä-Koreaa ja Japania lukuun ottamatta.  
 
Unicef laski, miten suuri osa eri maiden 
nuorista on menestynyt kehnosti näissä 
viime aikojen suurimmissa oppimis-
tutkimuksissa.  
 
Heikosti menestyviä oppilaita on löytynyt 
yleensä vähiten Etelä-Koreasta, Japanissa, 
Suomesta ja Kanadasta, keskimäärin 
eniten taas Portugalista, Kreikasta, 
Italiasta ja Espanjasta.  
 
Heinähattu liukui yli 100 000 katsojan 
rajan 
(Helsingin Sanomat 05.11.2002) 
 
Kaisa Rastimon ohjaama lastenelokuva 
Heinähattu ja Vilttitossu luisteli 
marraskuun alussa yli 100.000 katsojan 
rajan. Kävijöitä oli 108.121, kun ensi 
illasta on kulunut 16 päivää.  
 
Ennestään ohjelmistossa on tuon rajan 
ylittäneitä kotimaisia muun muassa Aki 
Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä, 
jonka katsojamäärä on mennyt yli 
115.000:nnen ja Hannu Tuomaisen 
ohjaama Menolippu Mombasaan, jonka 
on nähnyt 128.105 henkeä.  
 
Kaurismäki boikotoi New Yorkin 
elokuvajuhlia 
(Helsingin Sanomat 01.10.2002) 
 
Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki perui 
osallistumisensa New Yorkin elokuva-
juhlille kuultuaan, että hänen iranilaisen 
kollegansa Abbas Kiarostamin osallistu-
minen samoille juhlille estettiin epäämällä 
häneltä viisumi Yhdysvaltoihin. 
 
Aki Kaurismäelle Pohjoismaiden 
Neuvoston elokuvapalkinto  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002 ja 
Nelonen 29.10.2002) 
 
Aki Kaurismäki on voittanut Pohjois-
maiden neuvoston kaikkien aikojen 
ensimmäisen elokuvapalkinnon 
elokuvastaan Mies vailla menneisyyttä. 
Palkinto on 350.000 Tanskan kruunua eli 
noin 47.000 euroa.  
 
Palkinto jaettiin Kaurismäelle Pohjois-
maiden neuvoston 50-vuotisjuhlagaalassa 
Suomen kansallisoopperassa tiistaina.   

Kilpailussa kymmenen pohjoismaista 
toimittajaa valitsi mielestään parhaan 
kymmenen tuoreen pohjoismaisen elo-
kuvan joukosta. Raadin jäseniä ja eloku-
via oli kaksi kustakin Pohjoismaasta.  
 
Palkinnolla oli alun perin tarkoitus 
korostaa elokuvanteon ryhmätyön luon-
netta. Siksi palkinto oli tarkoitus jakaa 
parhaaksi valitun elokuvan tuottajan, 
ohjaajan ja käsikirjoittajan kesken. 
Kaurismäki sai koko palkinnon yksin, 
sillä hän on perinteinen auteur, joka 
tuottaa, ohjaa ja kirjoittaa ja usein myös 
leikkaa elokuvansa.  
 
Mies vailla menneisyyttä on odotetusti 
Suomen ehdokas Oscar-kilpailussa. 
Elokuva-alan ammattilaisista koostunut 
raati oli valinnasta yksimielinen ilman 
äänestystä.  
 
“Amerikan levittäjä Sony Classic on 
painostanut minua kovasti Oscar ehdok-
kuuteen. Joudun luultavasti vastoin peri-
aatteitani suostumaan, mutta minua ei 
siellä tulla näkemään missään 
tapauksessa” Kaurismäki vakuuttaa. 
 
Cannesin elokuvajuhlilla elokuva voitti 
Grand Prix -palkinnon eli festivaalin toi-
sen palkinnon ja sen naispääosan esittäjä 
Kati Outinen sai parhaan naisnäyttelijän 
palkinnon.  
 
Kaurismäelle kuusi ehdokkuutta 
Euroopan parhaaksi  
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002) 
 
Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla 
menneisyyttä kilpailee tämän vuoden 
parhaan eurooppalaisen elokuvan palkin-
nosta kaikkiaan kuudessa sarjassa. 
 
Euroopan elokuva-akatemia on valinnut 
kilpailuun kahdeksan elokuvaa.  
 
Mies vailla menneisyyttä kilpailee par-
haan elokuvan palkinnosta, ja Aki Kauris-
mäki kilpailee myös parhaan ohjaajan ja 
käsikirjoittajan palkinnosta. Kuvaaja 
Timo Salminen on ehdokkaana parhaan 
kuvaajan palkinnon saajaksi, ja pääosien 
näyttelijät Kati Outinen ja Markku Peltola 
ovat ehdolla parhaan näyttelijän 
palkinnon saajiksi.  
 
Muita ehdokkaita parhaaksi elokuvaksi 
ovat Francois Ozon 8 Femmes (Ranska); 
Gurinder Chadhan Bend It Kike Beckham 
(Britannia), Paul Greengrassin Bloody 
Sunday (Britannia/Irlanti), Pedro 
Almodoverin Hable con ella (Espanja), 
Lukas Moodyssonin Lija 4-ever (Ruotsi), 
Peter Mullanin The Magdalene Sisters 
(Britannia), Roman Polanskin The Pianist 
(Ranska/Puola/Saksa/Britannia).  
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Lyhytfilmien sarjassa palkinnosta 
kilpailee Tatu Pohjavirran ohjaama 
Kuvastin.  
 
Euroopan paras elokuva, ohjaaja, 
käsikirjoittaja, kuvaaja ja parhaat 
näyttelijät palkitaan Roomassa 7. 
joulukuuta.  
 
Viikko sitten Kaurismäki sai Mies vailla 
menneisyyttä elokuvastaan yleisön 
palkinnon Pohjoismaisen elokuvan 
päivillä Lyypekissä, Saksassa. Päivillä ei 
jaeta pääpalkintoa, vaan sponsoreiden 
mielenilmaisuja. Vanhin niistä on 
Lübecker Nachrichtenin lukijapalkinto, 
jonka Kaurismäki nyt sai.  
 
Elokuva on saanut loistavan vastaanoton 
myös ranskalaisissa tiedotusvälineissä. 
Elokuva sai viime marraskuun alun ensi-
illoista eniten palstatilaa ja syrjäytti mm. 
Al Pacinon ja Robin Williamsin uuden 
Insomnia-elokuvan.  
 
MTV3:n uutisten mukaan maan 
suurimmat päivälehdet sekä muut 
tiedotusvälineet ylistävät Kaurismäkeä ja 
elokuvaa. Le Figaron mukaan elokuva on 
mestariteos. Le Monde antoi elokuvalle 
kokonaisen sivun ja Kaurismäen 
haastattelun.  
 
Kriitikoiden mielestä “suomalaisen 
erityinen ja puoleensavetävä kuva- ja 
äänimaailma ei ole koskaan vaikuttanut 
niin valmiilta kuin tässä kirkkaassa 
pienessä jalokivessä, joka on synkkä ja 
hellä, ironinen ja koskettava”. Le Pointin 
mukaan Cannesin Grand Prix ja Kati 
Outisen naispääosapalkinto oli ”vähintä 
mitä voitiin antaa tälle suurenmoiselle 
optimistiselle murhenäytelmälle”. 
 
Saariaholle 200.000 euron palkinto 
(Helsingin Sanomat 04.12.2002) 
 
Säveltäjä Kaija Saariaho saa vuoden 2003 
Grawemeyer – sävellyspalkinnon 
ensimmäisestä oopperastaan L`amour de 
loin (Kaukainen rakkaus). 
 
Maailman suurimpiin kuuluva 
sävellyspalkinto on arvoltaan 200.000 
dollaria (vähän yli 200.000 euroa).  
 
"Palkinto on merkityksellinen, sillä 
Kaukainen rakkaus -oopperallani astuin 
uudelle alueelle eivätkä elämäni ja 
musiikkini ole sen jälkeen olleet 
entisensä", Saariaho sanoi lausunnossaan. 
"Olen löytänyt oopperamaailman kaikessa 
loistossaan sisältä päin." 
 
Grawemeyer - säätiö jakaa vuosittain 
miljoonalla eurolla palkintoja. Säätiö 
jakaa mm. palkinnot uskonnon, 
psykologian ja "maailmanjärjestyksen 

parantamisen" sarjoissa. Säätiö perustuu 
Charles Grawemeyerin 
miljoonaomaisuuteen. Hän oli 
teollisuuspohatta ja amatöörisäveltäjä. 
Musiikkipalkinto on jaettu vuodesta 1985 
lähtien.  
 
Heli Rekulalle Ars Fennica –palkinto 
(Helsingin Sanomat 03.10.2002) 
 
Ars Fennica -taidepalkinnon ja 34.000 
euroa saa tänä vuonna Heli Rekula, 39-
vuotias helsinkiläinen valokuva- ja 
videotaiteilija. Hän on "epävarmuuksien 
taiteilija", kuten palkinnosta päättänyt 
Robert Storr asian ilmaisee. 
 
Finlandia-palkinnon saajaehdokkaat 
julkistettiin  
(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002) 
 
Kirjallisuuden Finlandia-palkinnosta 
kilpailevat ehdokkaat on julkistettu. 
Palkintoa tavoittelee kuusi kirjailijaa, 
joista yhdelle luovutetaan 26.000 euron 
kirjallisuuspalkinto joulukuun alussa.  
 
Palkinnon saajiksi ovat ehdolla kirjailijat 
Pirjo Hassinen, Kari Hotakainen, Anu 
Kaipainen, Reko Lundan, Harri Tapper ja 
Kjell Westö.  
 
Finlandia-palkinto on Suomen 
Kirjasäätiön jakama tunnustus Suomen 
kansalaisen kirjoittamasta ansiokkaasta 
romaanista ja sen saajasta päättää tänä 
vuonna professori Lasse Pöysti. Finladia-
palkinto jaetaan 4. joulukuuta. 
 
Cyclomania voitti Sevillan festivaalilla  
(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002) 
 
Simo Halisen ohjaama Cyclomania on 
voittanut parhaan elokuvan palkinnon 
urheilusta kertoviin elokuviin 
keskittyvällä elokuvafestivaalilla 
Sevillassa Espanjassa. Palkinto on 30.000 
euroa. Cyclomania kertoo nuorista 
pyöräläheteistä, rakkaudesta ja kilpailusta. 
 
Risto Räppääjä -musikaalille Onnimanni-
palkinto 
(Helsingin Sanomat 31.10.2002) 
 
Suomen nuorisokirjallisuuden kymmenes 
Onnimanni-palkinto on myönnetty Risto 
Räppääjä ja pakastaja-Elvi -musikaalille.  
 
Palkintolautakunnan mukaan Sinikka ja 
Tiina Nopolan samannimisen kirjan 
pohjalta luotu näytelmä nostaa esille uutta 
suomalaista lastenkirjallisuutta.  
 
"Vetävä juoni, onnistuneet 
näyttelijäsuoritukset ja ohjaus, tarttuva 
musiikki sekä sarjakuvamainen lavastus 
houkuttelevat lapsikatsojia tutustumaan 
paitsi Risto Räppääjä -kirjoihin myös 

muuhun lastenkirjallisuuteemme", 
lautakunta uskoo.  
 
Lisäksi tuomaristo arvelee musikaalin 
innostavan myös vanhempia tutustumaan 
suomalaisiin lastenkirjoihin.  
     
Onnimanni-palkinto annetaan vuosittain 
lasten- ja nuortenkirjallisuutta edistävästä 
toiminnasta.  
 
Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi -
musikaali on Helsingin juhlaviikkojen, 
Helsingin kaupunginteatterin ja 
teatteriseurue Kapsäkin yhteistyötä.  
 
Helsingin Senaatintori ehkä Unescon 
maailmanperintölistalle 
(Helsingin Sanomat 27.10.2002) 
 
Senaatintorin lounaiskulmassa seisoo 
graniittinen pankkitalo, joka poikkeaa 
jyrkästi Helsingin ja koko Suomen 
hienoimman empiretorin muista 
rakennuksista. Se voi vaarantaa 
Senaatintorin pääsyn Unescon 
maailmanperintölistalle. 
 
Senaatintorin valmistelu Unescon listalle 
on alkuvaiheessa. Nyt tehdään vasta 
Suomen aielistaa, johon sitä on ajateltu 
yhdeksi kohteeksi. Asian käsittely kestää 
vielä vuosia.  
 
Senaatintori oli 1930-luvulle saakka 
"erittäin yhtenäinen, arkkitehtonisen 
kokonaisnäkemyksen lopputulos". 
Tuomiokirkon, Valtionneuvoston linnan 
ja yliopiston lisäksi myös Senaatintorin 
alalaita oli säilyt Engelin suunnitelmien 
mukaisena. Siellä on nykyisin Helsingin 
kaupungin virastoja ja liiketiloja, joita 
varten on suurennettu vain muutamia 
näyteikkunoita.  
 
Lontoon suomalainen kirkko 120-vuotias  
(Suomen Sillan uutisviikko 39/2002) 
 
Lontoon suomalainen kirkko vietti 120-
vuotisjuhlaa syyskuussa. Päiväjuhlaan 
osallistuivat mm. ulkoministeri Erkki 
Tuomioja, suurlähettiläs Pertti Salolainen, 
pormestari Denise Capstick ja piispa 
Samuel Salmi. Kirkko on suomalaisten 
kokoontumispaikka Lontoossa, ja siellä 
on mm. sauna, kirjasto, suomalaisia 
tuotteita myyvä kauppa ja 
kokoontumistiloja varsinaisen hengellisen 
toiminnan lisäksi.  
Lisätietoja: 
http://home.btclick.com/kirkko/  
Britannian suomalaisista tietoa Finn-
Guildin sivuilla http://www.finn-
guild.org/ 
 
 
 
 

http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=da55975e3cfe4f083ccc9889fecbf3e7&lat=1034158773&hm___action=http%3a%2f%2fhome%2ebtclick%2ecom%2fkirkko%2f
http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=a330d7ce95aba75820c7674acbcb85fb&lat=1034158773&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2efinn%2dguild%2eorg%2f
http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=a330d7ce95aba75820c7674acbcb85fb&lat=1034158773&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2efinn%2dguild%2eorg%2f
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URHEILU 
 
Suomi yltyi valtaamaan europokaalin 
kotiturnauksessaan 
(Helsingin Sanomat 11.11.2002) 
 
Suomen jääkiekkomaajoukkue on tällä 
hetkellä Euroopan paras. Leijonat kukisti 
Ruotsin 5- 3 Euro Hockey Tourin 
kohtaamisessa ja valtasi turnauksen 
kokonaisvoiton.  
 
Ettei alkutalven kiekkohuuma rajoittuisi 
tähän, niin Suomi siirtyi myös neljän 
maan kisassa kärkeen. Kaksi osakilpailua 
on nyt pelattu.  
 
Suomelta turnaus oli kokonaisuudessaan 
vankka. Venäjä ja Tshekki kukistuivat 5-0 
ja 2- 0, jolloin nuori maalivahti Kari 
Lehtonen muistutti umpinaista kovalevyä. 
Lehtonen pelasi myös Ruotsia vastaan, ja 
kuului ottelun parhaimmistoon.  
 
Kun Suomi voitti kaksi ensimmäistä 
peliään nollille, niin turnauksen missään 
vaiheessa Leijonat ei joutunut tappiolle. 
Ruotsi kiipesi 3-3:een Ulf Söderströmin ja 
Niklas Nordgrenin kolmannen erän 
maaleilla. Se oli vain varoitus 
sinikeltaisten vaarallisuudesta. Ruotsin 
joukkueesta näki, ettei taso ollut tuttua 
laatua. Heikko ryhmä ei Helsinkiin 
saapunut, muttei huippukaan.  
     
Maajoukkueen kapteeni Ville Peltonen sai 
käsiinsä turnauksen voittopokaalin ja taas 
toisenkin syyn juhlia. Hän löi Suomen 
viidennen maalin tyhjiin, kun Ruotsi yritti 
hakea tasoitusta ilman maalivahtia.  
 
Kaupunginhallitus hyväksyi 
Olympiastadionin kattamisen 
(Helsingin Sanomat 05.11.2002) 
 
Helsingin kaupunginhallitus päätti esittää 
kaupunginvaltuustolle Olympiastadionin 
takasuoran kattamista. Se tehtäisiin 
liikuntalautakunnan esityksen mukaisesti 
siten, että Helsinki osallistuu hankkeeseen 
4,2 miljoonalla eurolla, mikä on puolet 
kustannuksista. Puolet kustannuksista 
maksaa valtio.  
 
Summa myönnetään lainana Stadion 
säätiölle kaupungin urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastosta ilman vakuutta. 
Kaupunki tukee lainan takaisinmaksua 
vuosittaisella avustuksella säätiölle. 
Vihreät vastustivat esityksen mukaista 
kattamista. Inka Kanerva (vihr) ehdotti, 
että kaupunki ei tukisi lainan 
takaisinmaksua vuosittaisilla avustuksilla, 
vaan säätiön olisi kerättävä rahat itse 
vuokratuloistaan. Ehdotus hävisi äänin 
11-3.  
     

Stadionin takasuoran kattaminen liittyy 
vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisoihin, 
jotka on myönnetty Helsingille. Kisojen 
takia Helsinki aikoo kunnostaa myös 
Olympiastadionin viereisen Eläintarhan 
kentän. Sen korjauksen kustannusarvio on 
noin 1,5 miljoonaa euroa. Eläintarhan 
kentän kunnostaminen on kuitenkin osa 
kentän tavanomaista peruskorjaamista, 
jota hieman aikaistetaan kisojen takia.  
     
Yleisurheilun MM-kisat 2005 kisat ovat 
suurin Suomessa koskaan järjestetty 
tapahtuma. Niitä arvellaan seuraavan 
tiedotusvälineistä noin 4,5 miljardia 
katsojaa. Kisoihin osallistuu noin 3 000 
urheilijaa 200 maasta.  
 
Museonviraston Stadion-säätiölle 
antaman lausunnon mukaan Stadionin 
itäkatsomon kattamisesta tulisi selvittää 
suunnittelukilpailulla. Virasto arvioi, että 
stadionilla on arkkitehtonisten arvojen 
ohella tärkeä symbolinen merkitys 
kansallisena monumenttina.  
 
Suunnittelukilpailun tavoitteisiin ja 
ehtoihin sekä mahdollisiin väliaikaisiin 
katoksiin virasto ei ole vielä ottanut 
kantaa.  
 
Suomi hukkasi maalipaikkansa ja 
jalkapallon EM-haaveensa 
(Helsingin Sanomat 17.10.2002) 
 
Belgradin Punatähden stadionilta poistui 
apea suomalaisjoukkue. Suomi piti 
Jugoslaviaa pihdeissä hieman yli 
puoliajan, mutta ei pystynyt 
hyödyntämään toinen toistaan 
herkullisempia maalipaikkoja. Sen sijaan 
Jugoslavia paransi peliään toisella 
jaksolla ja iski kahdesti voittaen 2-0 
 
HJK-pelaajat päästivät riemunsa 
valloilleen 
(Helsingin Sanomat 27.10.2002) 
 
Helsingin Jalkapalloklubin pelaajat 
osaavat sittenkin juhlia. Kausi päättyi 
mestaruuskarkeloihin, vaikka kulta 
ratkesikin Klubille jo viikko aikaisemmin. 
Tasapeli 2-2 MyPaa vastaan oli vain 
sivujuonne pippaloiden alkamisessa. 
 
Susanna Pöykiöstä Finlandia Trophyn 
ensimmäinen suomalaisvoittaja 
(Helsingin Sanomat 07.10.2002) 
 
Susanna Pöykiö aloitti 
taitoluistelukautensa voitokkaasti, kun 
hän oli paras kansainvälisessä Finlandia 
Trophy -kilpailussa Helsingissä. Myös 
Alisa Drei ja Elina Kettunen sijoittuivat 
neljän parhaan joukkoon. 
 
 

MUUT UUTISET 
 
Mustan Pörssin ”Topi” kuollut 
(Iltalehti 15.11.2002) 
 
Mustan Pörssin mainosten raivokkaiden 
Topi-huutojen kohteena ollut, näyttelijä 
Toivo Tuomainen on kuollut. Hän kuoli 
13. marraskuuta vaikeaan sairauteen 
kotikaupungissaan Juankoskella. 
Tuominen oli kuollessaan 76-vuotias. 
 
Tuomisen kasvot tulivat vuosikausia 
takuuvarmasti suomalaisten kotien 
televisioruuduille erityisesti tähän aikaan 
vuodesta, kun kodinkoneiden sesonki on 
joulumarkkinoilla hulppeimmillaan.  
 
1970-luvaulta aina 1990-luvulle kestänyt 
rooli kodin elektroniikkaketjun 
keulakuvana oli vain pieni osa Tuomaisen 
monipuolista elämäntyötä. Näyttelijä 
kuului elokuvaohjaaja, akateemikko 
Rauni Mollbergin luottonäyttelijöihin ja 
esiintyi monissa tämän keskeisissä 
elokuvissa kuten Maa on syntinen laulu 
(1973), Siunattu hulluus (1975) ja Aika 
hyvä ihmiseksi (1977). 
 
Vuonna 1978 Tuomainen sai 
näyttelijätyöstään Valtion 
elokuvataidepalkinnon. 
 
Wardin maalaama Halosen muotokuva 
paljastettiin  
 
Tasavallan presidentin Tarja Halosen 
muotokuva paljastettiin presidentin 
esittelysalissa valtioneuvoston linnassa 
8.11. Muotokuvan on maalannut taiteilija 
Rafael Wardi.  

 
Maalauksessa vallitseva väri on keltainen 
ja värejä on käytetty rohkeasti. Teos 
poikkeaa huomattavasti muista 
perinteisemmistä presidenttien 
muotokuvista. Presidentti kertoi olevansa 
hyvin tyytyväinen muotokuvaansa. 
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Suomen presidenttien muotokuvat löy-
tyvät Valtioneuvoston Internet sivuilta 
http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/bas
e.lsp?r=26853&k=fi  
 
YLEltä uutispalvelu kännykkään  
(Suomen Sillan uutisviikko 39/2002) 
 
Yleisradio on aloittanut uutispalvelun 
matkapuhelimiin. Uutisia lähetetään teks-
tiviesteinä suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi 
YLE on avannut multimediapuhelimille 
tarkoitettu uutispalvelun, jota voidaan 
käyttää Multimedia Messaging Service- 
eli MMS-toimintoa tukevilla puhelimilla. 
Puhelimiin voi lähettää mm. kuvia. Uudet 
mobiilipalvelut ovat maksullisia. 
Lisätietoa: www.yle.fi 
 
YLE lopettaa suosikkeja 
(Ilta Sanomat 15.11.2002) 
 
YLEN radiouudistuksessa Radio Suomen 
ohjelmista karsitaan Suomen toisiksi van-
himman radio-ohjelman Metsäradion li-
säksi mm. maamme ensimmäinen naisten 
asioita käsittelevä, Päivi Istalan toimitta-
ma Naisten tunti, Pekka Saurin vetämä 
Yölinja, sanaleikkiohjelma Sanasepot ja 
tukku musiikkiohjelmia, kuten Kotimaiset 
ja Satumaa. 
 
Sävellahja, Kantolan perhe ja Tänään ilta-
päivällä siirtyvät Radio Suomesta YLEN 
Ykköselle.  
 
Myös radiokanavien nimet muuttuvat 
Radio Suomea lukuun ottamatta. 
 
Suomen pahviset ajokortit käymässä 
vanhanaikaisiksi 
(Helsingin Sanomat 21.11.2002) 
 
Pahvinen ajokortti ei välttämättä käy hen-
kilötodistuksesta ensi vuonna, koska pah-
vikortti on muovista helpompi väärentää. 
Monet kortit ovat myös niin vanhoja, ettei 
niistä tunnista kortin haltijaa. 
 
Vuoden loppuun mennessä voi käydä 
vaihtamassa vanhanmallisen ajokortin 
EU-korttiin ilman erityistä syytä. Sen 
jälkeen uusiminen edellyttää ainakin 
virallisesti syyn.  
 
Kun EU-kortti otettiin Suomessa käyttöön 
1998, autoilijoille annettiin viideksi 
vuodeksi mahdollisuus vaihtaa ajokortti 
uuteen vaikka huvin vuoksi. 
 
Sisäministeriön ylitarkastaja Leena 
Piipponen ja Helsingin poliisin keskustan 
lupayksikön johtaja Ari Taipale koros-
tavat, että EU-ajokortin saa helposti myös 
ensi vuonna. "Ei mikään lupatoimisto 
varmaankaan jätä korttia uusimatta ensi 
vuonna, vaikka uusimiselle ei olisi 
perusteltua syytä", Piipponen uskoo.  

Myyrmannin räjäyttäjäksi paljastui 
suomalainen opiskelijamies 
(Helsingin Sanomat 13. ja 14.10.2002) 
 
Kauppakeskus Myyrmannissa Vantaalla 
11. lokakuuta tehdyn pommi-iskun teki-
jäksi paljastui suomalainen 19-vuotias, 
ammattikorkeakoulussa kemiaa opiskellut 
mies, joka on kotoisin Vantaan Tikkuri-
lasta. Iskussa kuoli kuusi ihmistä, räjäyt-
täjä itse oli seitsemäs surmansa saanut. 
Miehellä ei ollut rikollista taustaa. 
 
Poliisi selvittää, ovatko ostoskeskus 
Myyrmannin 19-vuotias räjäyttäjä ja 
internetin pommiaiheisen keskustelupal-
stan nimimerkki rc sama henkilö. Hiljai-
sen nuorukaisen motiiveista ei ole tietoa. 
Räjähdys saattoi olla myös vahinko. 
 
Uteliaita virtasi avattuun Myyrmannin 
ostoskeskukseen 
(Helsingin Sanomat 31.10.2002) 
 
Väki kävi vilkkaasti keskiviikkona 30 
lokakuuta Myyrmannin ostoskeskuksessa 
Vantaalla, kun se avattiin ensimmäistä 
kertaa pommi-iskun jälkeen. Kävijöitä oli 
10.000 enemmän kuin tavallisena 
keskiviikkona. 
 
Luvattomien aseiden luovuttajat voivat 
ensi vuonna saada rahaa 
(Helsingin Sanomat 08.10.2002) 
 
Luvattomien ampuma-aseiden haltijat 
voivat luovuttaa aseensa poliisille ilman 
rangaistusta ja saada siitä jopa rahaa, jos 
sisäministeriön poliisiosaston 
valmistelema esitys toteutuu. 
 
Lainsäädäntöneuvos Pertti Normian 
mukaan tavoitteena on kerätä 50 000-
100 000 ampuma-asetta. Keräys saattaa 
koskea myös luvattomia räjähteitä.  
     
Muissa EU-maissa on järjestetty vastaavia 
luvattomien aseiden keräyksiä. Normian 
mukaan tulokset ovat olleet hyviä. 
Suomen Gallupin viitisen vuotta sitten 
tekemän kyselyn mukaan aseita olisi 
peräti 300 000. 
 
Valtaosa luvattomista aseista on niin sa-
nottujen harmittomien omistajien hallus-
sa. Tällaisina pidetään esimerkiksi sota-
veteraaneja tai heidän sukulaisiaan, joilla 
on sota-ase muistona komerossa. Myös 
1940-luvun loppupuolella piilotetuista 
armeijan aseista on vanhojen aseiden 
välittäjille tarjottu vain vähäistä määrää.  
 
Rikoksista aiempaa kovempia tuomioita  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002) 
 
Rikoksista annettava tuomiot ovat koven-
tuneet viime vuosina. Esimerkiksi murhis-
ta tuomitut istuvat elinkautisesta tuomios-

taan vankiloissa nykyisin 14-15 vuotta, 
kun vielä muutama vuosi sitten kakun 
pituus oli keskimäärin 12 vuotta.   
 
Nyt ei myöskään anneta yhtä paljon tuo-
mioita täyttä ymmärrystä vailla tehdyistä 
rikoksista kuin aiemmin, sillä syyntakeel-
lisuutta on tiukennettu.   
 
Ehdottomien tuomioiden osuus on oikeus-
tilastojen mukaan kasvanut viime vuosina 
viisi prosenttia.  Noin viidennes alioi-
keuksien antamista tuomioista on ehdot-
tomia vankeusrangaistuksia.  
 
Raiskauksista annetaan edelleen lieviä 
tuomioita. Törkeästä raiskauksesta voi-
daan määrätä enimmillään kymmenen 
vuoden vankeustuomio ja vähimmäis-
rangaistus on kaksi vuotta. Viime vuosina 
tuomiot ovat kuitenkin olleet keskimäärin 
reilun kolmen vuoden mittaisia.  
 
Myös törkeistä pahoinpitelyistä ja lapsen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä annetaan 
yhä lieviä tuomioita. Esimerkiksi törke-
ästä ryöstöstä annetaan keskimäärin reilut 
kolme vuotta vankeutta. 
 
Avioehtosopimukset yleistyneet  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002) 
 
Avioehtosopimukset ovat yleistyneet vii-
me vuosina. Vielä viime vuosikymmenel-
lä joka viides vihityistä pareista teki avio-
ehdon, mutta nyt kolmen viime vuoden 
aikana määrä on noussut jo joka 
neljänteen pariin.  
 
Viime vuonna avioehtoja rekisteröitiin yli 
6.000. Avioliittoja solmittiin noin 24.800.  
Suurin osa avioehtosopimuksista on niin 
kutsuttuja totaalisopimuksia, joissa avio-
oikeus suljetaan kokonaan pois molem-
milta aviopuolisoilta. 
 
Suomeen vetävät kiinnostava työ, 
rauhallinen tahti ja turvallisuus  
(Helsingin Sanomat 16.10.2002) 
 
Kiinnostava työ vetää ulkomaisen asia-
tuntijan Suomeen. Kylmä talvi ei häntä 
karkota, mutta puolison työnsaantivaikeu-
det, alhainen palkka ja hankala pääsy suo-
malaisten piireihin estävät juurtumasta. 
työvoima vähenee, mutta Suomi voi olla 
kiinnostava huippuosaajille.  
 
Mitä tekijöitä pitää tunnistaa säilyttääk-
seen ja kehittääkseen kilpailukykyään? 
Tutkija Mika Raution 122 teemahaastat-
telua ja 556 vastausta internetkyselyyn 
kertovat vastauksen: työ, suomalainen 
puoliso, rento työkulttuuri, rauhallisempi 
elämänrytmi, pikkukaupunkimainen 
asuinympäristö.  
 

http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/base.lsp?r=26853&k=fi
http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/base.lsp?r=26853&k=fi
http://www.yle.fi/
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Pikkukaupunkimaisuus voi myös heik-
entää Suomen vetovoimaa. Ulkomaalais-
ten piirit ovat pienet, eivätkä suomalaiset 
kutsu kotiinsa. Lopullisen sopeutumisen 
kynnys on kieli. Harva jaksaa opetella 
suomea. Töissä puhutaan englantia, mutta 
sosiaalisissa ympyröissä sillä ei pärjää.  
 
Työtunti tuottaa vähän Suomessa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002) 
 
Yksi työtunti tuottaa Suomessa vähem-
män kuin EU-maissa keskimäärin tai 
vaikkapa Yhdysvalloissa. Jos brutto-
kansantuotetta verrataan työntekijöiden 
eikä työtuntien määrään, Suomi sijoittuu 
sen sijaan hieman yli keskiarvon.  
 
EU-maiden tuottavimpia työntekijöitä 
ovat finanssialalla työskentelevät 
luxemburgilaiset. EU:n tutkimuspää-
osaston julkaiseman vertailun mukaan 
yksi työtunti tuottaa EU:ssa vain hiukan 
Yhdysvaltoja heikommin. EU:n sisällä 
ylivoimaisesti tuottavimmin työskentele-
vät finanssialaan keskittyvät luxemburgi-
laiset. Pikkuvaltiossa jokainen työtunti on 
kaksi kertaa arvokkaampi kuin 
Yhdysvalloissa tai EU:ssa keskimäärin. 
 
Neljä kymmenestä lähtisi 
pääkaupunkiseudulta  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002) 
 
Neljä kymmenestä pääkaupunkiseudulla 
asuvista on valmis ainakin harkitsemaan 
muuttoa muualle Suomeen, ilmenee Väli-
Suomen sanomalehtien lauantaina 
julkistamasta kyselystä.  
 
Lähes 200.000 ihmistä sanoo voivansa 
harkita muuttoa muualle, ja varmasti 
muualle aikoo muuttaa neljä prosenttia 
pääkaupunkiseudun työikäisistä 
asukkaista.  
 
Halukkaimpia muuttoon ovat vantaalaiset, 
ja vähiten sitä harkitsevat espoolaiset ja 
kauniaislaiset.  
 
Houkuttelevin muuttoalue on kaikissa 
ikä-, koulutus-, ammatti- ja tuloluokissa 
Keski-Suomi. Heikommin koulutetut ja 
vähemmän ansaitsevat ovat valmiimpia 
lähtöön kuin korkeasti koulutetut ja hyvin 
ansaitsevat.  
 
55 prosenttia pääkaupunkiseudun 
asukkaista ei voi edes harkita muuttoa 
muualle. 
 
Seksin ostaminen ehkä rangaistavaksi 
Suomessakin 
(Helsingin Sanomat 15.11.2002) 
 
Seksipalveluiden osto voi tulla 
rangaistavaksi myös Suomessa Ruotsin 
mallin mukaan.  

Oikeusministeri Johannes Koskinen (sd) 
kertoi torstaina eduskunnan 
kyselytunnilla, että asiaa pohtimaan 
asetetaan työryhmä parin viikon sisällä. 
Työryhmän pitäisi saada esityksensä 
valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä. 
Jos lakiesitys etenee käsittelyssä 
sutjakkaasti, Koskisen mukaan laki 
voitaisiin saada voimaan jo vuoden 2004 
alkupuolella eli reilun vuoden kuluttua.  
 
Kasvava prostituutio-ongelma kiihdytti 
torstaina kansanedustajia. Rangaistuksia 
vaativat niin keskustan eduskuntaryhmä 
kuin vihreiden ryhmäjohtokin. "Ostajat 
ylläpitävät prostituutiota", painottivat 
vihreiden Janina Andersson, Irina Krohn 
ja Anni Sinnemäki kannanotossaan.  
 
Sinapin valmistus Turussa jatkuu 
(Nelonen, STT 01.11.2002) 
 
Turun Sinappia valmistava Lunden päätti 
torstai-iltana jatkaa sinappiteollisuutta 
Turussa. Eri asia on, millä nimellä 
sinappia Jalostajanmäellä vastaisuudessa 
tehdään, sillä Turun Sinapin valmistus 
siirtyy joka tapauksessa keväällä 
Uppsalaan.  
  
Lundenin markkinointipäällikkö Tom 
Fagerlundin ei antanutkaan suuria toiveita 
siitä, että Turun Sinappi-tuotemerkki 
voitaisiin siirtää Unilever-konsernilta 
Lundenin hallintaan. Fagerlundin mukaan 
päätös sinappituotannon jatkamisesta 
merkitsee Lundenille suurta investointia 
muun muassa uusiin laitteistoihin.  
  
Unilever-konsernin ilmoitus siirtää 
perinteisen Turun Sinapin valmistus 
Ruotsiin on nostattanut varsinaisen 
kansanliikkeen sinapin tueksi. Sinappia 
puolustettiin muun muassa netissä, jossa 
tuhannet ihmiset jättivät nimensä 
vetoomuksiin. Sinappi sai myös julkkikset 
liikkeelle.  
(Katso ”Toimitus surffaili netissä” 
www.prosinappi.com) 
  
Turkulaisen sinapintuotannon jatkumisen 
ratkettua elintarviketyöläiset peruuttivat 
maanantaiksi Leiraksen ja Marlin tehtaille 
suunnitellut tukilakot. Turun Sinappia on 
tehty Turussa yli 50 vuotta.  
 
Turun Sinapin puolesta 16.500 
allekirjoitusta  
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002) 
 
Turkulaisen Oy Lunden Ab:n 
työntekijöiden lähetystö on jättänyt 
Unileverin johdolle 16.500 nimeä 
sisältävän vetoomuksen Turun Sinapin 
valmistamisen pitämisestä Turussa.  
 
Unileverin johtaja Leena Saarinen ei 
kuitenkaan antanut vetoomuksen 

luovuttajille toivoa sinapinvalmistuksen 
säilymisestä kaupungissa.  
 
Lunden on päättänyt silti jatkaa sinapin 
valmistusta Turussa ja on aloittanut 
kampanjan nimen löytämiseksi sinapille. 
Turun Sinappi -tuotenimi kuuluu 
Unileverille.  Unilever aikoo siirtää Turun 
Sinapin valmistuksen Uppsalaan ensi 
keväänä.  Turussa sitä on valmistettu 
vuodesta 1948. 
 
Eduskunta päätti pidentää isyyslomaa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002) 
 
Isyysvapaa pitenee 12 arkipäivällä ja sen 
myötä isät saavat eräin ehdoin 
mahdollisuuden kuukauden 
yhtämittaiseen vapaaseen lapsen hoitoa 
varten siinä vaiheessa, kun 
vanhempainrahakausi päättyy.  
 
Eduskunnan hyväksymän lainmuutoksen 
taustalla on ratkaisu, josta hallitus sopi 
viime kesän budjettineuvotteluissaan.  
 
Isät voivat vastaisuudessa pitää nykyisen 
18 arkipäivän lisäksi 12 arkipäivää 
isyysvapaata. Uusi isyysvapaa on 
kuitenkin pidettävä välittömästi 
vanhempainrahakauden päättyessä, ja isän 
on täytynyt pitää tämän 
vanhempainvapaan kaksi viimeistä 
viikkoa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 
moitti isyysvapaan pidennyksen tapaa 
perheiden kannalta joustamattomaksi. 
Pidennys on pidettävä täsmälleen 
määriteltynä aikana eikä sitä voi pitää 
silloin, kun se perheen omien tarpeiden 
kannalta voisi olla parasta. 
 
Sairaalabakteeri yleistyy nopeasti 
(Helsingin Sanomat 14.10.2002) 
 
Sairaalabakteerina tunnettu MRSA 
yleistyy nopeasti Suomessa. Tammi-
heinäkuussa bakteeri löytyi kaksi kertaa 
useammalta ihmiseltä kuin viime vuoden 
vastaavana aikana. Bakteeria on löydetty 
nyt vanhainkodeissa, terveyskeskusten 
vuodeosastoilla ja muissa 
pitkäaikaislaitoksissa. 
 
MRSA:ta eli tärkeimmille antibiooteille 
vastustuskykyisiä stafylokokki-
bakteereita todettiin viime vuonna yli 
kolme kertaa useammalta ihmiseltä kuin 
1996, ja suuntaus jatkuu. 
 
Eurooppalaisittain tilanne on vielä 
erinomainen. Eurooppalaisen 
seurantajärjestelmän vuosiraportin 
mukaan vain 0,4 prosenttia Suomen 
stafylokokeista oli viime vuonna 
vastustuskykyisiä antibiooteille. 
Britanniassa niitä oli yli 40 prosenttia ja 
Maltalla yli puolet. 
 

http://www.prosinappi.com/
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Suuri osa kasvusta selittyy Pirkanmaan ja 
Oulun seudulla havaituilla epidemioilla. 
Niissä on löydetty nopeasti lähes 200 
uutta bakteerin kantajaa.  
 
He muuttavat MRSA:n kuvaa. 
Sairaaloiden sijaan bakteeria on löydetty 
vanhainkodeissa, terveyskeskusten 
vuodeosastoilla ja muissa 
pitkäaikaislaitoksissa asuvista. Kantajat 
ovat itse oireettomia, mutta bakteeri voi 
siirtyä heidän iholtaan tai limakalvoiltaan 
henkilökunnan käsien kautta naapurin 
säärihaavaan ja hankaloittaa sen hoitoa.  
 
Scrapie-tautia maatilalla 
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002) 
 
Suomessa on ensimmäisen kerran 
havaittu lampailla ja vuohilla esiintyvää 
scrapie-tautia.  
 
Länsi-Suomessa sijaitsevalla tilalla tautiin 
on sairastunut viisivuotias Suomessa 
syntynyt vuohi. Tilan kaikki lampaat ja 
vuohet on teurastettu, jotta tauti ei leviä. 
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 
Helsingissä selvittää taudin alkuperää.   
 
Scrapie on EU:n alueella yleinen tauti, 
jonka tiedetään esiintyneen eri puolilla 
maailmaa vähintään pari sataa vuotta. 
Scrapie kuuluu sienimäisiin 
aivorappeumasairauksiin, mutta sen 
yhteyttä nk. hullun lehmän eli BSE-tautiin 
ei ole tutkittu. Taudin ei ole koskaan 
todettu aiheuttavan ihmisen sairastumista. 
 
Huumetestejä  jo sadoissa yrityksissä 
(Helsingin Sanomat 26.10.2002) 
 
Yritysten huumetestit yleistyvät nopeasti 
Suomessa, vaikka pelisääntöjä vasta 
pohditaan. Testejä tehdään jo sadoilla 
työpaikoilla uusia työntekijöitä 
palkattaessa tai yhä useammin myös 
vakituisille työntekijöille osana yrityksen 
päihdepolitiikkaa. 
 
Suomen ensimmäisen kultaeuro 
(Rahapaja Oy 06.11.2002) 
 
Rahapaja Oy on lyönyt 
valtiovarainministeriön päätöksen 
mukaisesti 100 euron kultaisen juhlarahan 
sen johdosta, että euro on ensimmäistä 
vuotta käytössä Suomessa, pohjoisen 
kulttuurin ja keskiyön auringon maassa. 
Kultaeuron liikkeellelaskun suoritti 
valtiovarainministeri Sauli Niinistö. 
 
Kultaisen juhlarahan on suunnitellut 
kuvanveistäjä Toivo Jaatinen. Raha 
painaa 8,64 grammaa ja sen halkaisija on 
22 millimetriä. Kultaraha on seosta, jonka 
painosta 900 promillea on kultaa, 50 
promillea hopeaa ja 50 promillea kuparia. 
 

Kuvanveistäjä Toivo Jaatisen kultaraha 
on nimeltään "Hippu", joka viittaa 
kultahippuun. Kuva-aiheina rahan 
tunnuspuolella ovat tyylitelty maisema 
mäntyineen ja puroineen. Rahan 
arvopuolella on pohjoinen yömaisema 
sekä neljä eri vaiheessa olevaa keskiyön 
aurinkoa.  

 

Kuva-aihe on hyvin suomalainen ja 
lähtenyt siitä ajatuksesta, että suomalai-
nen kulta on siinä mukana. Kullankaivuun 
myötä suunnittelijan ajatus siirtyi Lappiin 
ja siitä keskiyön aurinkoon ja sen mysti-
syyteen, joka sekin edustaa suomalai-
suutta parhaimmillaan. Jaatinen on 
suunnitellut historiallisesti merkittäviä 
juhlarahoja sekä markka- että 
euromääräisinä.  
 
Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen 
euromääräinen kultaraha laskettiin 
liikkeelle tänään Moneta-myymälässä 
Unioninkadulla. Liikkeellelaskun suoritti 
valtiovarainministeri Sauli Niinistö ja sitä 
oli seuraamassa lukuisa joukko 
rahankeräilijöitä. Kultarahaa lyödään 
enimmillään 25.00 kappaletta ja ne on 
numeroitu lyöntijärjestyksessä ensim-
mäistä kertaa Suomessa. Proof-laatuisen 
rahan myyntihinta oli 315 euroa ja se 
myytiin ennätysajassa loppuun.  
 
Leipomot vieroksuvat vähäsuolaista 
leipää 
(Helsingin Sanomat 14.10.2002) 
 
Leipä on suomalaisten ravinnossa yhä 
edelleen toiseksi suurin suolan lähde heti 
makkaroiden ja leikkeleiden jälkeen. 
Leipomot ovat jo alentaneet leipien 
suolapitoisuuksia, mutta ne pelkäävät, 
ettei vähäsuolainen leipä käy kaupaksi. 
 
Suolaa kulutetaan edelleen yli ravinto-
suositusten. Kulutus on kymmenen 
milligrammaa eli kaksi teelusikallista 
henkeä kohti vuorokaudessa kun se pitäisi 
olla enintään yksi teelusikallinen. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä 
Suomen sydänliitto kutsuivat helmikuussa 
1997 paneelin pohtimaan keinoja suoma-
laisten korkean sydän- ja verisuonitauti-
tason alentamiseksi hyvälle eurooppalai-
selle tasolle. Puoli vuotta myöhemmin 
valmistui toimenpideohjelma, jonka 
keskeisin suositus oli väestön suolan 
saannin vähentäminen.  
     
Ongelmallisena pidetään edelleen leivän 
sisältämää suolaa.  

Luomutuotteet yhä muita kalliimpia  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002) 
 
Luomu- eli luonnonmukaisesti kasvatetut 
elintarvikkeet ovat edelleen lähes kaksi 
kertaa kalliimpia kuin muut 
elintarvikkeet.  
 
Kuluttajaviraston tutkimuksen mukaan 
luomutuotteiden hinnat ovat nousseet noin 
1,5 prosenttia viime vuodesta ja niiden 
saatavuus on jonkin verran lisääntynyt 
viime vuodesta. Luomulihan saatavuus on 
edelleen huonoa.  
 
Lisäksi luomutuotteiden hinnanerot ovat 
suuria, sillä esimerkiksi luomutomaatin 
kilohinta vaihtelee 2,80 ja 6,20 euron 
välillä. 
 
Matkakorttien käytöstä syntyy valtava 
tietokanta matkustajista 
(Helsingin Sanomat 19.09.2002) 
 
Pääkaupunkiseudulla käyttöön otettu 
matkakortti antaa sivutuotteena 
viranomaisille ennennäkemättömät 
mahdollisuudet seurata ihmisen 
liikkumista joukkoliikenteessä. On 
mahdollista selvittää esimerkiksi milloin, 
millä linjalla ja miltä pysäkiltä tietty 
henkilö nousi bussiin. 
 
Järvien ja pohjaveden pinnat alimmillaan 
kuuteen vuosikymmeneen 
(Helsingin Sanomat 17.10.2002) 
 
Tulevana talvena Suomesta uhkaa loppua 
vesi. Kuuteenkymmeneen vuoteen järvien 
tai pohjaveden pinta ei ole pudonnut yhtä 
alas kuin nyt. Kaivot kuivuvat, laivoja 
kulkee vajaassa lastissa ja karjatilalliset 
ihmettelevät, mistä elikoille saadaan 
tarpeeksi juotavaa. 
 
Pohjavesi on niin matalalla, että sen 
saamiseen normaaliksi tarvittaisiin sadan 
millin sateet. Niitä ei saada. Sää jäähtyy, 
lunta sataa vain vähän, eikä sekään enää 
sula kuin paikoin.  
 
Hydrologi Veli Hyvärinen Suomen 
ympäristökeskuksesta selittää, että vettä 
on kylliksi oikeastaan vain Suomenselän 
alueella sekä keskisessä ja pohjoisessa 
Lapissa. Muualla kuivuus on pudottanut 
järvien pinnat vähintään 20 senttiä alle 
normaalin. Saimaalla pinta on melkein 60 
senttiä alempana kuin tavallisesti.  
 
"Suomen kuivuus on kahden 
korkeapaineen syytä; toinen pysyi 
sitkeästi Venäjän, toinen Pohjois-Atlantin 
päällä, ja yhdessä ne estivät 
matalapaineiden tulon Suomeen. 
Sellainen on tavattoman harvinaista. 
Suomen vesivaranto on viime vuosina 
pikemminkin ollut kasvussa."  
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Keskuskatu muuttuu kävelykaduksi 
(Helsingin Sanomat 05.10.2002) 
 
Helsingin kävelykeskusta laajenee aimo 
harppauksen. City-Centerin 
(Makkaratalon) ja Stockmannin 
lisärakennusprojektien yhteydessä on 
Helsingin kaupungin kanssa päästy 
yhteisymmärrykseen Keskuskadun 
muuttamisesta kävelykaduksi. 
 
Erkko yhä Suomen rikkain  
(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002) 
 
SanomaWSOY:n suuromistaja, ministeri 
Aatos Erkko on yhä Suomen rikkain 
henkilö. Hänen verotettava omaisuutensa 
on 141 miljoonaa euroa. Vielä viime 
vuonna Erkon varallisuus oli 220 
miljoonaa euroa.  
 
Listan kakkosena on Sammon 
suuromistaja Björn Wahlroos. Viime 
vuonna Wahlroos ansaitsi pääomatuloina 
26,5 miljoonaa  euroa.  
 
Eniten palkkatuloja oli viime vuonna 
Nokian pääjohtajalla Jorma Ollilalla, 10,1 
miljoonaa euroa. Ollilan veroprosentti oli 
60,1.  
 
Eniten palkkatuloja saaneiden listalla 
Nokian johtajilla on enemmistö, sillä 
kymmenen eniten mahtuu vain yksi 
Sammossa työskentelevä. Listalla on 
kaksi naista, nokialaiset Maija Torkko ja 
Sari Baldauf. 
 
Joka viides epäröi lentää 
ulkomaanlomalle 
(Helsingin Sanomat 30.10.2002) 
 
Joka viides suomalainen on sitä mieltä, 
että terrorismi ja muu turvattomuus 
vaikuttaa merkittävästi halukkuuteen 
lähteä lentomatkalle ulkomaiseen 
lomakohteeseen, selviää 
Taloustutkimuksen tekemästä tuoreesta 
tutkimuksesta. 
 
Finnair asentaa valvontakamerat 
koneisiinsa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002) 
 
Finnairin on kansainvälisen siviili 
ilmailujärjestön ICAO:n tuoreen 
määräyksen mukaisesti asennettava 
lentokoneidensa matkustamoihin 
valvontakamerat.  
 
ICAO:n määräys koskee kaikkia yli 60 
matkustajan lentokoneita. Tarkoituksena 
on estää kaappareiden ja häiriköiden 
pääsy koneen ohjaamoon.  
Finnairin mielestä aikataulu on tiukka, 
sillä kamerat on asennettava 
marraskuuhun 2003 mennessä. Valtiot 
voivat kuitenkin lykätä määräaikaa oman 

maansa lentoyhtiöiden osalta. Siksi 
Finnair on esittänyt Ilmailulaitokselle, että 
Suomi siirtäisi määräaikaa vähintään 
kahdella vuodella.   
 
Markkinoiden halvimmat 
valvontakamerajärjestelmät maksavat 
30.000-35.000 euroa lentokoneelta. Siten 
pelkkä tekniikka maksanee Finnairille 
vähintään pari miljoonaa euroa. 
 
Titanicin vauva oli suomalainen  
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002) 
 
Vuonna 1912 uponneen Titanicin 
“tuntemattoman lapsen” haudan vauva on 
osoittautunut suomalaiseksi.  
 
Kanadaan haudatun noin vuoden ikäisen 
ylihärmäläisen Eino Viljami Panulan 
henkilöllisyys selvitettiin viideltä 
suomalaiselta sukulaiselta otetulla dna 
testillä.  
 
Helsinkiläinen 68-vuotias Magda 
Schleifer jälkeläisineen kävi tiistaina 
Halifaxissa haudalla, joka on ollut yksi 
Titanicin symboleista. Schleiferin isoäidin 
sisko oli Eino Panulan äiti Maria Panula.  
 
Maria Panula, hänen kaikki viisi 
poikaansa ja perheen piika kuolivat 
Titanicilla. He olivat matkalla perheen 
isän John Panulan luokse Yhdysvaltoihin.  
 
Einon ruumiin löytäneet merimiehet eivät 
tunnistaneet poikaa ilman papereita, mutta 
he maksoivat arkun ja kulut ja toimittivat 
lapsen 120 muun uhrin joukkoon.  Eino 
Panulan sukulaiset ovat päättäneet pitää 
pojan haudan Halifaxissa.  
 
Eino Panulan henkilöllisyyden 
selvittämisestä on tulossa tv-dokumentti 
Titanic Ghosts. 
 
Maito laihduttaa 
(Ilta Sanomat 15.11.2002) 
 
Useat tutkimukset osoittavat, että maitoa 
litkivät paitsi laihtuvat huomattavasti 
tehokkaammin, myös pystyvät 
hallitsemaan painoaan paremmin 
verrattuna maitoa vältteleviin. 
 
Oikeus kielsi kirjoittelun missistä 
(Helsingin Sanomat 05.10.2002) 
 
Suomessa on ensimmäistä kertaa kielletty 
oikeuden päätöksellä lehtiä julkaisemasta 
tiettyyn aihepiiriin liittyviä kirjoituksia. 
Helsingin käräjäoikeuden päätöksen 
mukaan Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n lehdet 
eivät saa kirjoittaa mitään kieltoa 
hakeneen missin yksityiselämästä. Kieltoa 
tehostaa 20.000 euron uhkasakko. 
 

Tutkimus: Blondit häviävät 200 vuodessa 
(BBC 27.09.2002) 
 
Viimeiset aidot blondit häviävät maan 
päältä 200 vuoden kuluttua, sanovat 
saksalaiset tutkijat. Asiasta kertoo BBC 
verkkosivuillaan.  
 
Tutkijoiden mukaan viimeinen aito blondi 
syntyy Suomessa, jossa on maailman 
suurin blonditiheys.  
 
Vaaleahiuksiset kuolevat sukupuuttoon, 
koska blondigeeniä kantavia ihmisiä on 
yksinkertaisesti liian vähän, tutkijat 
selittävät. Blondigeeni on resessiivinen eli 
väistyvä. Jotta perheeseen syntyisi 
vaaleahiuksinen lapsi, molemmilla 
isovanhemmilla täytyy olla kyseinen 
geeni.   
 
Tutkijat myös epäilevät, että valeblondit 
ovat osaltaan syypäitä aitojen blondien 
häviöön. He arvelevat, että miehet pitävät 
enemmän värjätyistä kuin aidoista 
blondeista.  
 
Sara Jokinen maailman nopein takaperin 
puhuja 
(Helsingin Sanomat 16.10.2002) 
 
Sankaruutta, joukkuehenkeä tai ainakin 
sekopäisyyttä riittää maailmassa edelleen. 
 
Ihmiskunnan huippusaavutukset ovat 
luettavissa uudesta Guinness World 
Records 2003 -kirjasta. Mukana on yli 
tuhat uutta ennätystä.  
 
Kirjasta käyvät ilmi muun muassa 
seuraavat yleissivistykseen kuuluvat 
tiedot: Maailman vanhin oksennus on 160 
miljoonaa vuotta vanha ja maailman pisin 
avioliitto kesti 84 vuotta, 6 kuukautta ja 
15 päivää.  
     
Suomalaiset ovat jälleen kunnostautuneet. 
Helsinkiläinen Sara Jokinen on maailman 
nopein takaperin puhuja. Hän puhui 
minuutissa 47 sanaa takaperin.  
 
Kolumni Kainuun Sanomat 
Leena Kymäläinen:  
 
Meistä ajatellaan  
 
Kun suomalainen tapaa ulkomaalaisen, 
muunmaalainen kysyy kohteliaasti, mitä 
kuuluu. Suomalainen ynähtää ja haluaa 
tietää, mitä meistä ulkomaailmassa 
ajatellaan.  
 
Ulkoministeriön lehdistökatsaus todistaa, 
että jotain sentään. Katsotaanpa, mitä 
meistä tiedetään esimerkiksi Malesiassa.  
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Sikäläisten lehtien mukaan hirvet 
ryntäilevät täällä olohuoneisiin ja majavat 
hyökkäävät ihmisten kimppuun.  
 
Thaimaassa vuoden suomalaisnimi on 
Tuunanen. Hän on paikallinen 
suurlähettiläs, joka sikäläisen lehden 
mukaan esittää eri tilaisuuksissa maansa 
kuninkaan säveltämää musiikkia.  
 
Kuningaskunnaksi Suomi on julistettu 
myös Tokion televisiossa. Jostain syystä 
se tapahtui silloisen viestintäministerin 
Olli-Pekka Heinosen vierailun 
yhteydessä.  
 
Baltian maissa Suomi-kuvan kohentajilla 
on tekemistä. Latvialainen talouslehti taas 
kysyy, onko Latvia Suomen siirtomaa. 
Pääkirjoituksessa Suomea syytetään 
Latvian metsävarojen monopolisoinnista. 
Kyse on kolmen maan yhteisestä 
sellutehdashankkeesta, mutta jutuissa 
puhutaan vain suomalaisista. Tehtaaseen 
sijoittajia kutsutaan kiristäjiksi.  
 
Latvian venäjänkielisessä lehdessä taas 
paljastettiin toimittajille järjestetyn 
Helsingin-matkan jälkeen, että 
suomalaiset pitävät venäläisiä laiskoina. 
 
Jugoslaviassa on herättänyt kiinnostusta 
Martti Ahtisaaren kirja Tehtävä 
Belgradissa. Opus on lehtikirjoittajien 
mielestä Balkanin selkkausten syiden 
"epäonnistunutta tulkintaa".  
 
Italialaislehdissä on äimistelty muutakin 
kuin elintarvikevirastoa ja suomalaisten 
olematonta ruokakulttuuria. "Heti kun 
kuulet hänen puhuvan hyvinvoinnista, 
terveydenhuollosta ja julkisten koulujen 
määrärahoista, havaitset, miksi suuria 
maita voivat huolestuttaa nämä 
vähäpuheiset sadun tontut, jotka käden 
käänteessä hivuttautuivat 
komentosillalle."  
 
Kuka on tuo sadun tonttu. Tietenkin 
pääministeri Lipponen, italialaisittain 
"Suuresta Pohjolasta alas Rooman 
kasbaan laskeutunut jykevä mies", jolla 
on "valtava metsurin käsi".  
 
Kirkkotietoa 
 
Vasta valmistunut teologian kandidaatti 
Simo Haavisto jatkaa suosion saanutta 
kirkkotietoa – artikkelisarjaa.  
 

-------------------- 
 
Tiedonarkun kantta raotetaan jälleen 
hiukan ja kerrotaan liturgiasta.  
 
Liturgia kirkollisessa kielessä  tarkoittaa 
ehtoollisjumalanpalvelusta, joka voidaan 

mielihyvin toimittaa mihin aikaan tahansa 
vuorokaudesta ja vaikka joka päivä.  
 
Oikeauskoinen perinne tuntee useita eri 
nimisiä ja keskenään siis hiukan erilaisia 
liturgioita. Tunnetuin ja yleisimmin 
toimitettava niistä on Johannes Kultasuun 
(Krysostomos) nimeä kantava liturgia. 
 
Liturgia jakaantuu kolmeen osaan. 
Valmistumisosan toimittaa pappi 
useimmiten yksinään, valmistaen tällöïn 
ehtoollislahjat ja rukoillen samalla 
valmistusrukoukset. 
 
Opetettavien liturgia on varsinaisen 
liturgian ensimmäinen puolisko. Pappi 
lukee alkusiunauksen: ”Siunattu olkoon 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtakunta, 
nyt, aina ja iänkaikkisesta iänkaikkiseen”. 
Samalla hän tekee Evankeliumikirjalla 
ristikuvion alttaripöydän päällä. 
 
Seuraa ektenia (pitkä rukoussarja) ja 
kolme antifonia, psalmein ja muualla 
paitsi useimmiten ei Hellaksessa, 
Autuuden lauseiden (Vuorisaarna) 
laulantaa. Antifonien välisissä 
rukouksissa toistuu kehotus: 
”antakaamme itsemme, toinen toisemme 
ja koko meidän elämämme Kristuksen, 
Jumalan haltuun”.  
 
Seuraa pieni saatto jossa 
Evankeliumikirja kannetaan kirkon 
keskelle ja edelleen alttariin. Tapa 
periytyy kirkon alkuajoilta jolloin 
evankeliumia säilytettiin 
turvallisuussyistä jossain muualla kuin 
alttaripöydällä. ”Pyhä Jumala, pyhä 
Väkevä, Pyhä Kuolematon” -veisun 
jälkeen ovat vuorossa lukutekstit, ensin 
epistola eli Apostolein tekojen tahi heidän 
lähetyskirjeittensä luentaa ja sitten 
Evankeliumi. Päivittäiset tekstit on 
merkitty Ortodoksiseen kalenteriinkin. 
Muutaman rukoussarjan, niistä viimeisenä  
opetettavien puolesta rukous ja heidän 
poistumiskehotuksensa, jälkeen alkaa 
liturgian toinen osa, eli uskovaisten 
liturgia. 
 
Veisataan Kerubiveisu ”Nyt me salaisesti 
kuvaamme kerubeja ja eläväksi tekevälle 
Kolminaisuudelle pyhintä virttä 
veisaamme. Heittäkäämme pois siis kaikki 
maalliset huolet ottaaksemme vastaan 
kaikkeuden kuninkaan, jota 
näkymättömästi seuraavat enkelein 
joukot. Halleluja” ja toimitetaan suuri 
saatto jossa ehtoollislahjat kannetaan 
kirkkosalin halki. Pyydetään Jumalaa 
muistamaan kirkon päämiestä, läsnä 
olevia, sairaita, edesmenneitä. 
 
Jälleen rukouksia ja sitten kansa yhdessä 
lausuu Uskontunnustuksen ja alkaa 
liturgian tärkein vaihe eli kiitosuhrin 

toimittaminen. Tällä kohtaa liturgian 
teksti vaihtuu vuoropuheluksi, 
rauhantoivotuksineen ynnä muineen.  
 
Pappi toistaa Kristuksen sanat: ”Ottakaa, 
syökää, tämä on minun ruumiini…” ja ” 
Juokaa tästä kaikki, tämä on minun 
vereni…”. Pappi jatkaa: ”Muistaen tätä 
pelastavaista käskyä ja kaikkea meidän 
tähden tapahtunutta: ristiä, hautaa, 
kolmantena päivänä ylösnousemista, 
oikealla puolella istumista ja kunniallista 
tulemista”, pappi nostaa kalkin ja lautasen 
ilmaan: ”Sinun omaasi, Sinun omistasi, 
kaiken tähden ja kaiken edestä!” Sitten 
tulevat varsinaiset sakramenttisanat, 
anotaan Pyhää Henkeä laskeutumaan ja 
”Tee tämä leipä Sinun Kristuksesi 
kalliiksi Ruumiiksi, ja mitä tässä maljassa 
on Sinun Kristuksesi kalliiksi Vereksi, 
muuttaen ne Pyhällä Hengelläsi”. 
 
Jälleen sarja rukouksia ja yhdessä 
lausuttava Isä meidän, muutama veisu. 
”Jumalan pelvossa, uskossa ja 
hartaudessa lähestykää!”  
 
Oikeauskoisen kirkon jäsen kehotetaan 
ottamaan vastaan Ehtoollista, se jaetaan 
kalkista lusikalla, jokainen saa palan 
Ruumista ja tilkan Verta. 
 
Vuorossa ovat sarja kiitosrukouksia ja 
palveluksen päätös sekä antidoran 
jakaminen, tämä on siis nimensä 
mukaisesti Pyhien lahjojen asemesta 
jaettava leivänpala, nykyään se kuvaa 
myös alkukirkonaikaista tapaa aterioida 
koko seurakunnan voimin heti liturgian 
päätteeksi kirkossa. 
 
Liturgia on koko kirkollisen elämän 
keskus, kaikki muut palvelukset liittyvät 
siihen tavalla tahi toisella. Liturgia 
toimitetaan koko maailman edestä, siitä 
kertovat rukoussarjat eli ekteniat, joissa 
mainitaan kaikki apua tarvitsevat. Koko 
ihmisen elämä tulee tässä palveluksessa 
esille. Samoin koko pelastushistoria 
nivoutuu liturgiaan” kaikkea meidän 
tähden tapahtunutta …”. ” Sinun omaasi, 
sinun omistasi …” taas kertoo 
tiivistettynä seuraavan: Jumala antoi 
meille maailman, kaiken siinä elävän ja 
olevan ja kaiken sen me kannamme 
kiitosuhrina Hänelle. Kristuksen Ruumis 
ja Veri taas ovat meidän yhteytemme 
Häneen ja meidän Ylösnousemukseemme, 
Kristuksen ruumis murrettiin ja veri 
vuodatettiin maailman syntien pois 
ottamiseksi ja ne ovat oikeauskoiselle 
totta ”Joka syö minun lihani ja juo minun 
vereni, se pysyy minussa ja minä 
hänessä” Joh.6:56. Ja Kristus nousi 
kuolleista kolmantena päivänä ja mursi 
kuoleman okaisen kahleen, jokainen 
liturgia on pieni pääsiäinen. Nämä kaikki 
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teemat tulevat esille liturgian veisuissa ja 
rukouksissa.  
 
Toivotan kaikille rauhallista joulupaaston 
aikaa ja riemullista Kristuksen 
syntymäjuhlaa!     
 
Simo Haavisto  
teologian kandidaatti 
 
Satunnainen matkailija 
 
Tiedotteen tässä numerossa alkaa 
satunnainen artikkelisarja ”Satunnainen 
matkailija” johon tiedotteen toimitus 
toivoo lukijoilta matkakertomuksia 
koskien pääasiallisesti Suomen ja Kreikan 
eri paikkakuntia. Lisäksi lukijat voivat 
lähettää matkakertomuksia muistakin 
maailman kohteista, toivottavaa kuitenkin 
olisi että niissä olisi jokin ”Suomi-
yhteys”, esim. tutustuminen paikallisten 
suomalaisten toimintaan. 
 
Satunnainen matkailija Dubaissa 
 
Maa, jota vielä 30 vuotta sitten ei ollut on 
tänä päivänä yksi maailman rikkaimpia 
valtioita. Samalla se on vastakohtien 
paratiisi; aavikko – pilvenpiirtäjät, 
Islamin uskonto – myöhään aamuyöhön 
auki olevat baarit ja yökerhot, kamelit – 
loistoautot.  
 
7 Emiraattia, joista yksi on Dubai, 
yhdistyivät vasta 30 vuotta sitten 
muodostaen Yhdistyneet Arabi 
Emiirikunnat (Y.A.E.). Näiden 30 vuoden 
aikana Dubain väkiluku on kasvanut 
59.000 asukkaasta 1969, tämän päivän 
900.000 asukkaaseen. Tosin suurin osa 
näistä on ulkomaalaisia, jotka ovat 
maassa vain väliaikaisella luvalla 
työskentelemässä. Dubain väkiluvusta 
paikallisia, suurin osa upporikkaita, on 
vain n. 25%! Ulkomaalaisista useimmiten 
aasialaiset tekevät raskaammat työt kun 
taas eurooppalaiset ja amerikkalaiset 
johtajatason työt.  
 
Satunnainen matkailija odotti saapuvansa 
tyypilliseen arabimaahan, sen kaikkine 
yksityiskohtineen, mutta Dubain  
länsimaisuus ja vihreys yllätti hänet. 
Nurmikkoinen katukuva voisi olla mistä 
tahansa eurooppalaisesta suurkaupungista, 
lukuun ottamatta palmuja, nurmikon 
vierestä alkavaa aavikkoa, huimaa 
kuumuutta ja kosteutta. Perinteisiin 
arabialaisiin vaatteisiin pukeutuvia 
ihmisiä näkee harvassa.  
 
Toinen ero katukuvassa on tietenkin myös 
raha, joka Dubaissa ”näkyy” joka 
puolella. Dubaista löytyy mm. maailman 
ainoa 7 tähden hotelli, Burz Al-Arab, joka 
on rakennettu juuri hotellia varten 
valmistetulle pienelle saarekkeelle. Nyt 

sen viereen ollaan rakentamassa palmun 
muotoista keinotekoista saarta. Palmu-
saaren ”runkoon” tullaan sijoittamaan 
loistohotelleja ja liikehuoneistoja, kun 
taas palmun ”lehtiin” loistoluokan 
yksityisasuntoja.  
 
Satunnainen matkailija suosittelee 
Y.A.E.:ssa vierailua kesäkuukausien 
ulkopuolella, sillä lokakuussa lämpötila 
oli vielä +39 astetta, ja kosteus 
huipussaan. Lokakuusta alkavat myös 
suomalaiset matkanjärjestäjät tekemään 
turistimatkoja Y.A.E.:n. 
 
Y.A.E.:n suurlähetystön virkailija Henna-
Riikka Pihlapuro kertoi lähetystön 
rekistereissä olevan n. 550 suomalaista 
jotka asuvat maassa. Suurlähetystöstä 
kuitenkin kerrottiin sama ongelma, jonka 
kohtaavat muutkin suurlähetystöt; kaikki 
eivät ilmoittaudu uudessa kotimaassaan 
Suomen suurlähetystöön.  
 
Y.A.E:n suomalaisista suurin osa on tullut 
työn johdosta eikä aviopuolison johdosta, 
kuten esim. Kreikassa. Tokin näitäkin 
löytyy, mutta silloinkin on yleensä tultu 
suomalaisen puolison työn vuoksi ja 
todella harvoin maahan on tultu 
paikallisen puolison perään. Maassa 
työskentelee paljon suomalaisia 
sairaanhoitaja ja lääkäreitä, lisäksi 
suomalaisia on suomalaisten ja 
paikallisten yritysten palveluksessa, 
löytyy mm. suomalaisia lennonjohtajia ja 
lentoemäntiä.  
 
Y.A.E.:n suomalaisista suurin osa on juuri 
Dubaissa, suurlähetystö toimii Y.A.E.:n 
pääkaupungissa Abu Dabissa (yksi 7 
emiraatista).  
 
Satunnainen matkailija sai suurlähetystön 
kautta kutsun suomalaisen Tempera-
kvartetin konserttiin jonka järjesti 
Suomen suurlähetystö yhdessä Sharjah:n 
(yksi 7 emiraatista) amerikkalaisen 
yliopiston kanssa.  

 
Kvartetti esitti Jean Sibeliuksen Andante 
Festivo, Pehr Henrik Nordgren:in String 
Quartet Nr 4 Op 60 ja Maurice Ravel:in  
String Quartet in F. 
 
Konsertin pääsponsorina toimi Nokia ja 
muina sponsoreina KLM, Kone, Metso, 
Nixu, Planmeca ja Wärtsilä. 
 
Vuonna 1997 perustetun Tempera-
kvartetin muodostavat Silva Koskela, 
viulu, Marjaana Holva, viulu, Tiila 
Kangas, viulu ja Ulla Lampela, sello.  
 
Tempera-kvartetti on lyhyessä ajassa 
saavuttanut suuren maineen. Kaudeksi 
2000/2001 kvartetti valittiin Euroopan 
konserttihallien organisaation ”Nousevana 
Tähtenä” edustamaan Birminghamin 
Sinfonia Hallia. Tämä puolestaan johti 
konsertteihin New Yorkissa (Carnegie 
Hall), Lontoossa (The Wigmore Hall), 
Pariisissa (The Cite de la Musique), 
Ateenassa (Consert Hall) ja monissa 
muissa tunnetuissa konserttisaleissa 
ympäri maailmaa. Kvartetti valittiin myös 
Suomen kamarimusiikkifestivaaleilla 
“Vuoden 2001 Nuoreksi Artistiksi” 
 
Kvartetti on allekirjoittanut sopimuksen 
BIS Recordsin kanssa vuosille 2003-
2005, levyttääkseen kaikki Jean 
Sibeliuksen jousikvartettityöt. 
 
Olematta sen erityisemmin musiikin 
asiantuntija, satunnainen matkailija voi 
lämpimästi suositella Tempera-kvartetin 
konserttia kaikille joille siihen tarjoutuu 
pienikin mahdollisuus. Ehkäpä jossain 
vaiheessa kvartetti saapuu myös 
Thessalonikiin konsertoimaan. 
 
Samalla satunnainen matkailija 
pahoittelee, ettei hänen aikataulunsa 
antanut periksi edes tiedustella tytöiltä 
haastattelua tiedotteeseemme. Sen verran 
kuitenkin ehdimme, että muutama 
valokuva tuli napatuksi ja 

Kuvassa edessä: Tempera-kvartetti, eli vasemmalta Silva Koskela, Tiila Kangas, Marjaana 
Holva ja Ulla Lampela. Takana Suomen suurlähettiläs Risto Rekola 
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sähköpostiosoitteet vaihdetuksi, joten 
ehkä voimme tulevaisuudessa pyytää 
heiltä haastattelun sähköpostin 
välityksellä. 
 
Satunnaisella matkailijalla oli myös 
kunnia saada kutsu Suomen 
suurlähettilään, Risto Rekolan, 
illalliskutsuille, jotka järjestettiin 
Dubaissa olleiden GITEX-messujen 
kunniaksi keskustan World Trade Center 
hotellin uima-altaan vieressä.  
 
Illalliskutsuille oli kutsuttu kaikki 
messuilla olleet suomalaisyritykset ja 
heidän, messulla olleita, strategisia 
yhteistyökumppaneita mm. arabimaista. 
 
Samalla satunnainen matkailija sopi 
suurlähettiläs Risto Rekolan kanssa 
haastattelusta, joka on tässä: 
 
1) Mikä on opintotaustanne ja mistä päin 
Suomen olette kotoisin? 
 
Olen kotoisin Inkoosta ruotsalaiselta 
Uudeltamaalta, jonne vaarini muutti 
ummikkosuomalaisena viime vuosisadan 
alussa maanviljelijäksi Hausjärveltä 
Hämeestä. Isä syntyi Inkoossa ja  meni 
naimisiin naapurimaatilan 
ummikkoruotsalaisen tyttären kanssa. 
(Meitä syntyi viisi sisarusta, joista minä 
nuorimmaisena.) 
 
Kotona puhuttiin päivittäin kumpaakin 
kieltä sekaisin. Kävin suomalaisen 
koulun, ensin Mustiolla (kolme vuotta, 
sitten vuoden Inkoossa kun sinne 
lopultakin saatiin suomalainen 
kansakoulu.) Sitten siirryin oppikouluun 
Lohjalle. (Siihen aikaan oppikouluun piti 
pyrkiä eli käydä testeissä.) 
 
Sitten siirryin Helsinkiin lukemaan 
valtiotieteitä kansainvälistä politiikkaa, 
kansantaloustiedettä, poliittista historiaa 
ja kansainvälistä oikeutta. Kaikkien 
näiden asioiden tuntemusta on tarvittu 
kovasti matkan varrella sekä tietysti 
kielitaitoa. 
 
2) Miten päädyitte suurlähettilääksi ja 
missä asemamaissa olette palvelleet? 
Missä olitte ennen Yhdistyneisiin Arabi 
Emiirikuntiin (Y.A.E.) tuloa? 
 
Jo kouluaikana minulla oli unelma 
diplomaatin urasta. Vaikea kuitenkin 
sanoa miksi juuri nyt päädyin 
lähettilääksi Abu Dhabiin. Suomen 
ulkoasiainhallinnon järjestelmään kuuluu, 
että virkamiehet ovat siirtymisvelvollisia. 
Kun kutsu käy niin silloin pitää olla 
valmis lähtemään. Nykyisin tosin 
asemapaikat julistetaan ihan virallisesti 
haettaviksi. Tasavallan korkein nimittäjä 
sitten valitsee parhaaksi katsomansa. 

Tiesin kyllä etukäteen jotain tästä maasta 
ja koen nimityksen toisaalta suurena 
luottamuksen osoituksena mutta samalla 
valtana haasteena. 
 
Olen tähän mennessä ollut lähettiläänä 
Lusakassa, Sambiassa josta käsin hoidin 
sivuakreditoituna myös Angolaa, 
Boswanaa, Malawia ja Zimbabvea eli 
lähes puolta eteläisestä Afrikasta. 
Sambiasta siirryin Santa Fe de 
Bogotahan, Kolumbiaan kolmeksi 
vuodeksi, josta käsin hoidin myös 
suhteitamme Costa Ricaan. Kotiin 
palattuani hoidin kahdeksan vuoden ajan 
mittavaa perushyödykesektoria, johon 
sisältyi tiivistä matkustelua mm 
Brysseliin, Lontooseen, Geneveen, 
Dhakkaan, Kuala Lumpuriin. Suomen 
EU-puheenjohtajakautena 7-12/1999 
vedin perushyödyketyöryhmää 
Brysselissä.  
 
(Olen myös toiminut eri tehtävissä Itä-
Berliinissä, silloin kun Itä-Saksa oli vielä 
voimissaan, Addis Abebassa ja Pariisissa 
sekä 80-luvun alussa kuusi vuotta 
vienninedistämisjaoston päällikkönä 
UM:ssä) 

 
3) Kuinka kauan olette olleet Y.A.E.:ssa 
ja miltä Y.A.E. näyttää näiden vuosien 
jälkeen? Miten perheenne on sopeutunut?  
 
Olemme nyt asuneet kaksi vuotta täällä 
Abu Dhabin puutarhakaupungissa. 
Nelihenkinen perheemme viihtyy erittäin 
hyvin. Paitsi että täällä on ”kolmetoista” 
kuukautta auringon paistetta ja joskus 
vähän tavallista lämpimämpääkin, täällä 
on turvallista, kaikkea saa ja 
infrastruktuuri toimii. Vähänhän täällä on 
kallista mutta onko missään päin 
maailmaa halpaa elää. Sanon leikilläni, 
että maassa on kaksi halpaa asiaa: bensa 
ja kokis. Toista yritämme välttää, toista 
on pakko käyttää, jos aikoo tavata ihmisiä 
ja hoitaa asioita. 
 
Emiraatit on yksi harvoja kehitysmaita 
maailmassa, joka on 30-vuotisen 
itsenäistymisensä aikana kyennyt 

rakentamaan maansa tyhjästä moderniksi 
hyvinvointiyhteiskunnaksi. Vaikka täällä 
ei olekaan tärkeänä pitämäämme 
länsimaista demokratiaa (puolueita, 
vaaleja, oppositiota ja politiikkaa) niin 
täällä ei myöskään ole havaittavissa 
tyytymättömyyttä, ei levottomuuksia, 
väkivaltaa, järjestäytynyttä rikollisuutta, 
nälänhätää tai slummeja. Pidän 
Emiraatteja eräänä  maailman 
turvallisimmista maista maailmassa.  
 
Hallinto pohjautuu vanhaan 
beduiiniperinteeseen, jossa kylän 
vanhimmat valitsevat hallitsijansa, joka 
pitää huolta kaikkien tarpeista. Vauraus 
ja hyvinvointi perustuu siihen, että 
Emiraatit on eräs maailman suurimpia 
öljyn ja kaasun tuottajia. Kaikkea rahaa 
ei ole panna harvoihin taskuihin vaan sitä 
käytetään yhteiseksi ja yleiseksi hyväksi. 
Tämän seikan kykenee kuka hyvänsä 
satunnainenkin kulkija nopeasti 
huomaamaan. 
 
Tärkein tehtäväni on pyrkiä edistämään 
suomalaisten yritysten 
kansainvälistymistä ja vienninedistämistä. 
Se ei ole aina helppoa. Mutta suomalaiset 
firmat tekevät jo runsaasti kauppaa. 
Etabloituneita firmoja on pitkälti kolmatta 
kymmentä. Meneillään on Digital Finland 
kampanja, jonka tarkoituksena on tehdä 
Suomen tietoyhteiskuntaa ja ict-osaamista 
entistä paremmin tunnetuksi. Tarkoitus on 
myös tehdä lähinnä Dubaita tunnetuksi 
suomalaisten ict-firmojen piirissä ja 
kertoa minkälaisia mahdollisuuksia 
Dubai voisi tarjota suomalaisille 
firmoille. 
 
Emiraatit on Suomen tärkein viennin 
kohdemaa koko alueella vaikka mukaan 
laskettaisiin Turkki, Egypti, Saudi Arabia 
ja Iran. Vienti on suurempaa tänne kuin 
esim. Kanadaan tai Etelä-Koreaan. Tämä 
johtuu siitä, että Dubai on maailman 
kolmanneksi suurin jälleenviennin keskus 
Singaporen ja Hong Kongin jälkeen. Sen 
lisäksi Dubai on erittäin merkittävä 
messukeskus. Siellä järjestetään noin 40 
merkittävää eri alojen messua vuodessa. 
 
4) Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen 
ja Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? 
Onko teillä ollut aikaa ottaa osaa Suomi-
yhteisön toimintaan Y.A.E.:ssa? 
 
Emiraateissa on tällä hetkellä arvioni 
mukaan viitisen sataa suomalaista. 
Pyrimme pitämään heihin yhteyttä 
sähköpostitse. Nyt kun olemme avanneet 
uudelleen verkkosivumme pidämme 
tapahtumakalenterimme ja muun 
toimintamme esittelyn ajan tasalla. 
Dubaissa toimii Suomi-koulu, johon 
pidämme yhteyttä. Sen sijaan Suomi-
seura ei tietääkseni toimi Emiraateissa, 

Risto Rekola, Suomen suurlähettiläs 
Yhdistyneissä Arabi Emiirikunnissa 
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mikä on sääli. Tämä varmaan vaatisi 
vähän enemmän kansalaisaktiivisuutta.  
 
Sen sijaan perustimme suomalaisten 
liikemiesten yhteyselimeksi epävirallisen 
klubin, jonka koollekutsujana toimii 
lähetystön kakkosmies. Pidämme 
kuukausikokouksia, joihin pyrimme 
saamaan merkittäviä persoonallisuuksia 
puhujiksi. Viimeksi 
ulkomaankauppaministeri Vilén oli 
meillä vieraspuhujana. Kakkosmies 
toimittaa englanninkielistä uutislehteä, 
joka jaetaan sähköisessä muodossa. 
Lähetystö on myös kahdesti järjestänyt 
paikalliset Suomen 
golfmestaruuskilpailut, jossa 
tavoiteltavana on kiertopalkintona 
Riston malja.  
 
Olen suomalaisille sanonut, että oveni 
ovat aina auki tutustumista, 
keskustelemista ja mielipiteiden 
vaihtamista varten siitä miten parhaiten 
voisimme tehdä Suomea entistä paremmin 
tunnetuksi täällä päin maailmaa. 
 
Satunnainen matkailija kiittää 
suurlähettiläs Rekolaa kaikesta! 
 
Suomalaisten toimintaa Y.E.A:ssa on siis 
mm. Finnish Business Group:n 
lounastapaaminen joka 1 - 2 kuukausi, 
suomalaisten kuukausitapaaminen Abu 
Dabissa, Dubain Suomi-koulu ja koulun 
puitteissa äitien ja lasten kerran viikossa 
tapahtuvat tapaamiset puistossa.  
 
Satunnainen matkailija kävi tutustumassa 
myös Dubain Suomi-koulun toimintaan, 
ja tapasi Suomi-koulun opettajat Anitta 
Jokisen ja Kaisa Järisalo-Frostin, yhden 
Suomi-koulun perustajista Pirjo 
Keighleyn sekä yhden suomalaislasten 
äidin Christina Rajalan, joka on 
suomalaisen miehen Indonesialainen 
vaimo.  
 
Dubain Suomi-koulu on toiminut 
vuodesta 1999, jolloin lapsia oli 20. 
Perheiden suuren liikkuvuuden johdosta 
tänä vuonna koulussa on vain 13 
oppilasta. Suomalaiset perheet kun tulevat 
ja lähtevät riippuen työsuhteen pituudesta. 
 
Dubain Suomi-koulu toimii Kaisan 
kotona, mahtavassa omakotitalossa 
Dubain esikaupunkialueella. Tällä kertaa 
kouluopetus huipentui isompien ryhmän 
näytelmäesitykseen, jonka jälkeen 
satunnainen matkailija haastatteli Anittaa 
ja Pirjoa heidän taustastaan ja oloistaan 
Y.A.E.ssa. 
 
1) Mikä toi teidät Yhdistyneisiin Arabi 
Emiirikuntiin (Y.A.E.) ja milloin tämä 
tapahtui? 
 

Anitta: Meidän pesueemme rantautui 
Emiraatteihin vuonna 1997. Maihinnousu 
tapahtui kahdessa erässä. Mieheni tuli 
kesäkuun alussa ja minä jäin Suomeen 
suuren vatsani ja kolme ja puolivuotiaan 
tyttäremme Natalian kanssa. Elokuussa 
mieheni tuli käymään Suomessa 
avustamaan poikamme synnytyksessä ja 
ristiäisissä ja palasi takaisin Dubaihin. 
Me kolme jäimme pistämään kodin 
varastoon ja saavuimme marraskuun 
alussa uuteen kotiin. Meidät toi Dubaihin 
mieheni työ. Tecnomen avasi tuona 
vuonna toimiston Emiraateissa. 
 
Pirjo: Minä ja mieheni tulimme 
Emiraatteihin tammikuussa 1996. 
Mieheni silloinen työnantaja Neste Oy 
muutti meidät tänne Lontoosta. 
Myöhemmin samana vuonna tyttäremme 
Abigail syntyi täällä.  
 
2) Eurooppalaisesta näkökulmasta 
katsoen, miltä tuntuu asua Y.A.E.:ssa? 
Oletteko saaneet arabialaisia ystäviä? 
 
Pirjo: Emiraatit on sekoitus kansalaisia 
kaikkialta maailmasta ja täällä paikalliset 
ovat vähemmistönä. Tämä on mahtava 
paikka tutustua erimaalaisiin ihmisiin ja 
heidän kulttuuriinsa. Tyttäremme 
koulussa on yli kolmekymmentä eri 
kansalaisuutta ja hänelle maapallo on jo 
pieni.  
 
Alussa ympärivuotinen kesä tuntui 
mahtavalta mutta pian neljää 
vuodenaikaa ja säiden vaihtelua on 
alkanut kaivata.  
 
Kaikki ulkomaalaiset Emiraateissa 
tarvitsevat sponsorin työlleen ja saavat 
oleskella maassa vain niin kauan kuin 
työsuhde kestää (tehokas tapa pitää 
työttömyys kurissa). Olemme kaikki siis 
täällä vain toistaiseksi. Ehkä osaksi sen 
vuoksi paikallisiin ihmisiin on vaikea 
tutustua mutta kun heistä saa ystäviä he 

ovat avoimia, ystävällisiä ja erittäin 
anteliaita. Naapurini esim. ei tule 
koskaan kupilliselle kahvia tyhjin käsin 
vaan tuliaisina on milloin hunajaa omasta 
mehiläistarhasta, suklaata ym. Ei 
myöskään ole harvinaista, että 
lounasaikoihin ovikello soi ja 
naapurimme on lähettänyt maistiaisiksi 
paikallisia ruokia. Ne paikalliset, jotka 
ovat valmiita tutustumaan ulkomaalaisiin 
ovat usein myös avoimia keskustelemaan 
kaikesta ,myös omasta uskonnostaan, joka 
on hyvin vahvasti mukana heidän 
jokapäiväisessä elämässään.  
 
Anitta: Rehellisyyden nimissä on 
sanottava, että Dubain länsimaalaisuus 
yllätti. Itse olin varautunut tulemaan 
muslimimaahan ja mielikuvani olivat 
huomattavasti toisenlaiset kuin 
todellisuus. Osa syy lienee se että 
paikallisväestö on itse asiassa 
vähemmistönä Emiraateissa verrattuna 
kaikkiin muihin kansallisuuksiin. Jos 
perjantaina menee soukiin niin voi 
paremminkin kuvitella olevansa Intiassa 
kuin arabimaassa. 
 
Muslimien pyhänkuukauden Ramadan 
aikana saa hivenen enemmän tuntumaa 
arabimaassa asumisesta. Tuolloin kaikki 
ruokapaikat pysyvät suljettuina 
auringonnousun ja auringonlaskun 
välisen ajan. Minareetit kutsuvat 
rukoilijoita äänekkäämmin kuin 
tavallisesti ja iltaisin ja öisin elämä on 
vilkasta. 
 
Minulle henkilökohtaisesti on ollut 
erittäin avartavaa asua muslimimaassa, 
sillä monet ennakkokäsitykseni ovat 
karisseet pois kun olen oppinut 
ymmärtämään islamilaista elämänmenoa 
ja mitenkäs sen paremmin olisi oppinut 
kuin paikanpäällä olemalla. 
 
Joihinkin arabeihin olen tutustunut ja 
tietty heti käyttänyt tilaisuutta hyväkseni 

Kuvassa Dubain Suomi-koulun oppilaita ja vanhempia. Aikuiset kuvassa vasemmalta: 
Christina Rajala, Anitta Jokinen, Kaisa Järisalo-Frost ja Pirjo Keighley 



 

 25 

kyselemällä ja kuuntelemalla oppiakseni 
uutta. Perus opetus lienee, että olipa 
uskontomme mikä hyvänsä niin lopulta 
olemme yksilöitä ja toteutamme itseämme 
ja uskontoamme omalla ainutlaatuisella 
tavallamme. Ja jokaisesta 
uskontokunnasta on kaikenkarvasta 
kengänkuluttajaa. 
 
Lisäksi olen henkilökohtaisesti entistä 
vakuuttuneempi siitä, että sitä saa mitä 
tilaa tai toisin metsä vastaa niin kuin 
sinne huudat. Jos itse kykenee olemaan 
avoin ja vapaa ennakkoluuloistaan niin 
pääsääntöisesti vastapuoli sen aistii ja 
vastaa samalla sävelellä. 
   
3) Milloin Dubain Suomi-koulu on 
perustettu ja paljonko siinä on oppilaita? 
 
Anitta: Dubain Suomi-koulu perustettiin 
1999. Oppilaiden lukumäärä on 
vaihdellut 13-20´n välillä. Tällä hetkellä 
meillä on kaksi ryhmää pienet 3-6 -
vuotiaat, seitsemän oppilasta ja yli 7-
vuotiaat kuusi oppilasta.  
 
4) Mitä Suomi-koulun toiminta teille 
merkitsee? 
 
Anitta: Ennen kaikkea se on oman 
äidinkielen ja kulttuurin(kulttuuri tässä 
yhteydessä laajasti käsitettynä)  
vaalimista. Suomi-koulun olemassaolo on 
samalla symbolinen kunnianosoitus 
omalle kielelle ja sen arvolle.  Meidän 
perheessämme se on myös konkreettisti 
tukenut tyttäremme suomenkielen 
kirjoittamisen- ja lukemisen oppimista. 
Suomi-koulussa vahvistetaan lasten 
Suomen tuntemusta ja sitä kautta heidän 
suomalaista identiteettiään.  
 
Pirjo: Me asumme Sharjah'ssa, joka on 
Dubain naapuri Emiraatti. Lähes kaikki 
muut suomalaiset asuvat Dubaissa. 
Tyttäremme käy täällä englantilaista 
koulua ja minä olen ainut, jonka kanssa 
hän päivittäin puhuu suomea, mieheni on 
englantilainen. Suomi-koulu on näin ollen 
hyvä mahdollisuus Abigailille päästä 
puhumaan suomea muiden suomalaisten 
kanssa  ja tutustua Suomen kulttuuriin. 
  
5) Mitkä asiat koette Suomi-koulun 
toiminnassa vaikeana?  
 
Pirjo: Pitkien koulupäivien ja aktiivisen 
sosiaalisen elämän lisäksi Suomi-koulun 
mahduttaminen ohjelmaan on hankalaa. 
Meille lisäksi matka kouluun on pitkä 
liikenneruuhkien johdosta eli Suomi-koulu 
vie koko maanantai-iltapäivän.  
 
Anitta: 
Henkilökohtaisesti ensimmäisenä 
mieleeni nousee väen vähyys. 
Emiraatithan ovat luonteeltaan paikka 

johon tullaan työskentelemään vain 
joiksikin vuosiksi, parhaimmillaan 
komennus voi olla vain vuoden mittainen 
ja näin ollen Suomi-koulu elää varsin 
pitkälti sen mukaan kuinka väkeä tulee ja 
menee. Joten toimintaa leimaa 
vääjäämättömästi tietty epävarmuus ja 
väliaikaisuus.  
 
Toinen rasite on paikallinen 
koulujärjestelmä joka vaatii lapsilta 
melkoista panostusta jo hyvin varhain. 
Lapset aloittavat varsinaisen koulun 4-5 
vuoden iässä. Koulupäivät ovat pitkiä ja 
lisäksi lapsilla on runsaasti harrastuksia, 
joten Suomi-koulun mahduttaminen 
aikatauluun näyttää vaativan melkoisia 
ponnistuksia perheiltä.  
 
6) Mitä Y.A.E.:n Suomi-yhteisö teille 
merkitsee? 
 
Anitta: Ruisleipää, naistenlehtiä ja 
ajatustenvaihtoa omalla äidinkielellä. 
Välillä on varsin vapauttavaa jutella 
ihmisten kanssa joiden tietää ymmärtävän 
taustat ilman, että tarvitsee pitää luentoa 
Suomen historiasta ja kulttuurisista 
tekijöistä ennen kuin päästään edes 
suunnilleen samalle 
keskusteluleveysasteelle. 
 
Pirjo: Tässä monikansallisessa 
ympäristössä on mukavaa välillä vaihtaa 
ajatuksia ihmisten kanssa, jotka ovat 
"samalla aaltopituudella". 
 
Satunnainen matkailija kiittää Suomen 
Y.A.E.:n suurlähettilästä ja suurlähetystön 
henkilökuntaa sekä Dubain Suomi-koulun 
väkeä ja oppilaita vieraanvaraisuudestaan 
ja toivotta Dubain Suomi-koululle 
menestystä ponnisteluissa suomenkielen 
opettamisessa ja oppimisessa.  
 
Toimitus surffaili netissä 
 
Gorilla mainostaa suomalaista joulua. 
Suomen Matkailunedistämiskeskus on 
päättänyt hylätä joulupukin Suomen 
joulumatkailun markkinointiveturina. 
Uusi joulumannekiini on albinogorilla 
Copito de Nieve, eli Lumihiutale, joka 
viettää eläkepäiviään Barcelonan 
eläintarhassa. Lumihiutale on tiettävästi 
ainoa laatuaan koko maailmassa. 
Joulugorillaan voi käydä tutustumassa sen 
omilla nettisivuilla. 
http://www.gonowfinland.com/  
Tarjolla on muun muassa karaokeversio 
vanhasta tutusta Jingle Bells -kappaleesta 
gorillatyyliin. 
http://www.gonowfinland.com/sing_with
_snowflake.html  
 
Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan 
Turun Sinapin valmistus on päätetty 
siirtää keväällä 2003 Turusta Uppsalaan. 

Tieto on tyrmistyttävä: onhan Turun 
Sinappi suomalainen instituutio, jonka 
vertaisia ei kossun ja HK:n sinisen lisäksi 
juuri muita olekaan. Samaa mieltä? Lue 
asiasta enemmän osoitteessa 
www.prosinappi.com  
 
Mikkeli oli hyvin keskeisellä sijalla sekä 
talvi- että jatkosodassa. Mikkelin 
Päämajamuseo perustettiin Mikkelin 
keskuskansakoulun tiloihin vuonna 1974. 
Museo tarjoaa tietoa talvi- ja jatkosodan 
keskeisistä tapahtumista ja tietysti tietoa 
ylipäällikkö Mannerheimin johtamasta 
Päämajasta, joka toimi saman koulu 
tiloissa vuoden 1944 loppuun asti. 
Päämajamuseon toiminnasta löytyy tietoja 
osoitteesta www.mikkeli.fi/museot  
 
Unohdatko aina ystäviesi ja sukulaisesi 
syntymäpäivät? Nyt apua löytyy netistä! 
Birthday Alarm sivuille voit kerätä 
ystäviesi nimet ja heidän 
syntymäpäivänsä ja nettisivut ilmoittavat 
sinulle syntymäpäivistä! Jos et muista 
koska ystäviesi syntymäpäivät on, voit 
lähettää heille viestin nettisivujen kautta, 
jotta he itse ilmoittavat sivuille oman 
syntymäpäivänsä. 
http://www.birthdayalarm.com/  
 
Delphi.com:ssa on uusi “Finnish Forum”. 
Sen on aloittanut ja sitä ylläpitää 
Gwendoline (GWENDOLINEST), eräs 
australialainen joka asuu Englannissa. Jos 
sinulla kysymyksiä suomenkielestä tai 
kulttuurista, ota yhteyttä foorumiin. 
Ilmainen rekisteröityminen on pakollinen 
jos haluatte lähettää viestejä, muuten 
voitte kirjoittautua sisään vierailijana. 
http://forums.prospero.com/suomikieli?fpi
=yes 
 
Uutisguru on Helsingin Sanomien 
tietokilpailu verkossa. Kysymykset on 
laadittu Hesarissa vuosien varrella 
julkaistujen uutisten pohjalta. 
www3.helsinginsanomat.fi/uutisguru/  
 
Keskustelu seksineuvojan kanssa auttaa 
kun sinua kohtaa tämänlaiset ongelmat. 
Osoitteesta www.seksologinenseura.net 
löydät ammattiauttajia. 
 
Parisuhdekurssit auttavat sinua löytämään 
syyt miksi aikoinaan rakastuit 
kumppanisi. Useimmissa parisuhteissa 
tämä kun tuppaa unohtumaan.  
personal.inet.fi/yhdistys/kataja 
 
Pelastakaa Lapset Ry nettivihje-sivuille 
voi ilmoitta Internetistä löytyvästä 
materiaalista joka kohdistuu lapsien 
hyväksikäyttöön. 
www.pela.fi/nettivihje  
 
 
 

http://www.gonowfinland.com/
http://www.gonowfinland.com/sing_with_snowflake.html
http://www.gonowfinland.com/sing_with_snowflake.html
http://www.prosinappi.com/
http://www.mikkeli.fi/museot
http://www.birthdayalarm.com/
http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=ee37f54fef8f041352ff46a7a144d178&lat=1034229337&hm___action=http%3a%2f%2f207%2e68%2e164%2e250%2fcgi%2dbin%2flinkrd%3f_lang%3dEN%26amp%3blah%3d3d50d76527e080e07c201ccbb661c4d0%26amp%3blat%3d10313916
http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=ee37f54fef8f041352ff46a7a144d178&lat=1034229337&hm___action=http%3a%2f%2f207%2e68%2e164%2e250%2fcgi%2dbin%2flinkrd%3f_lang%3dEN%26amp%3blah%3d3d50d76527e080e07c201ccbb661c4d0%26amp%3blat%3d10313916
http://www3.helsinginsanomat.fi/uutisguru/uutisguru.asp
http://www.seksologinenseura.net/
hhtp://personal.inet.fi/yhdistys/kataja
http://www.pela.fi/nettivihje
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Vitsit 
 
Sähköpostiviesti Turusta: 
 
Hui kauhistus!!!  
Sää ole ny saanu turkkulaisse viirukse 
koneeses. Kosk emme ole kauhia  
kehittynei tääl Turuus, tää o manuaaline 
viirus. Olek ystvällinen ja  deletoi kaik 
sun tiarosto, ja lähetä mut etiäppäi kaikil 
sun kamuil.  
Kiitoksi oikke kovast! 

____________ 
 
Miten eri maissa ihmisten aamut 
poikkeavat toisistaan? 
 
Englantilainen John 
- hän herää vaimonsa vierestä, menee 
jääkaapille, ottaa sieltä munia ja pekonia, 
paistaa ne ja lähtee töihin. 
 
Ruotsalainen Åke 
- hän herää poikaystävänsä vierestä, 
menee jääkaapille, ottaa sieltä munia ja 
pekonia, paistaa ne ja lähtee töihin. 
 
Ranskalainen Jean-Pierre 
- hän herää rakastajattaren vierestä, 
menee jääkaapille, ottaa sieltä munia, 
paistaa ne, syö ne patongin kanssa ja 
lähtee töihin. 
 
Venäläinen Igor 
- hän herää vaimonsa, siskonsa, 
mumminsa, veljensä, serkkunsa, 
kaimansa, tätinsä ja setänsä vierestä, 

menee sinne missä jääkaapin pitäisi olla, 
raapii muniaan ja lähtee töihin. 
 
Kiinalainen Chi Jong 
- hän herää syntyvyydensäännöstelijän 
vierestä, menee sinne missä jääkaapin 
pitäisi olla, raapii itseään sieltä missä 
munien pitäisi olla ja lähtee töihin. 
 
Suomalainen Jorma  
- hän herää käyttämättömien muniensa 
vierestä, toteaa että vaimo on vienyt 
jääkaapista kaiken pekonin ennen häntä ja 
jättää menemättä töihin koska on 
kannattavampaa nykyään pysyä kotona. 

____________ 
 
5 kaveria ajeli autollaan Tukholmassa. He 
ajoivat poliisin ratsiaan, ja poliisi sanoi 
heille: "Teillä on ylikuormaa, autossanne 
saa olla vain neljä henkilöä."  
"Kuinka niin? Katso rekisteriotteesta, 
tämä auto on rekisteröity viidelle."  
"Ette te minua jymäytä, Quattro tarkoittaa 
neljää."  
"Kylläpäs sinä olet nyt tukholmalainen, 
sehän on tämän Audin tyyppimerkintä! 
Kutsu tänne esimiehesi, niin selvitämme 
asian." 
"Hän on juuri varattuna selvittämässä 
kaksikkoa, jotka ajoivat Fiat Unolla." 

____________ 
 
Mikä Kreikka on toiselta nimeltään: 
Fazer, Marabou, Hellas?  
 
 

 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy 
helmikuussa 2003. Toimitus odottaa 
jäseniltä juttuja, vinkkejä ja 
kommentteja tiedotteeseen. 

Virsi 595  
Anna-Maija Raittila 1984 
Virsikirjaan 1986. 
 
1. Lähdimme liikkeelle isien maasta, 
 etsimme työtä ja löysimmekin. 
 Vielä on tallella kansamme kieli, 
 mielessä maisema turvallisin. 
 
2.  Kuljethan täälläkin kanssamme, Herra 
 rauhamme, voimamme sinussa on. 
 Varjele kotimme perintö meissä, 
 luontomme sitkeä, vaatimaton. 
 
3.  Työtä jos teemmekin toisessa maassa, 
 kuulumme kuitenkin suomalaisiin. 
 Kansojen keskelle teemme me siltaa, 
 luo, Isä, yhteys vieraantuviin! 
 
4. Varjele perheemme yhdessä, Herra,  
 meidät ja lapsemme tänne kun toit. 
 Yksin ja juuritta niin moni kulkee, 
 kuitenkin toisilleen ihmiset loit. 
 
5. Jeesus on saapunut taivaasta tänne, 
 syntynyt keskelle ihmisien. 
 Suostunut veljeksi veljettömille, 
 kaikkia outoa rakastaen. 
 
6. Rohkaise Poikasi Hengellä meitä, 
 juurtumaan lapsiksi uudenkin maan. 
 Kaikissa vaiheissa katseemme nosta, 
 ikuista kotia tavoittamaan. 
 

TAPAHTUMA- KALENTERI 
 
06.12. Suomen 85-vuotis itsenäisyyspäivä. 
 
08.12. Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran pikkujoulut alkaen klo. 19.30. Tavernassa ”1901”, osoitteessa; Katouni 9, 

Thessaloniki (Ladadika), puh. 2310 553141. PIKKUJOULUISSA VIELÄ JOULUKORTTEJA MYYNNISSÄ! 
 
12.12. Adventtijumalanpalvelus. Kreikkalaisessa evankelilaisessa kirkossa, klo. 18.00, osoitteessa P. P. Germanou. 

Liturgian toimittaa Merimieskirkon pääsihteeri Lehmuskallio. 
 
15.12. Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlat klo. 18.00.  
 
28.12. Viattomien lasten päivä. 
 
31.12. VIIMEINEN PÄIVÄ LUOVUTTAA SEURAN JOHTOKUNNALLE ALOITTEITA HELMIKUUN 

YLEISKOKOUKSEEN. 
 
01/2003 Thessalonikin Suomi-koulun kevälukukausi alkaa. Ryhmien vuoroista lisätietoja Suomi-koulun opettajilta 
 
19.01. Kreikan matkapuhelimien numerot muuttuvat (kts. kohta “uutiskatsaus”). Olethan muistanut ilmoittaa 

ystävillesi ja sukulaisille ulkomaille. 
 
02.02 Vuoden 2003 ensimmäinen kuukausitapaaminen, tavernassa “1901” 
 
02/2003 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen yleiskokous. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan virallisella 

kokouskutsulla, joka lähetetään kaikille seuran jäsenille.  
 
03/2003 Suomen eduskuntavaalien ennakkoäänestys Thessalonikissa. Tarkka paikka ja ajat helmikuun tiedotteessa. 
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	5. Mitä suomiyhteisö sinulle merkitsee?
	3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa?
	Tutustuin suomiyhteisöön ensikerran Marjolla kirjastojuhlissa, pidin seuraa lähinnä tätikerhona, mutta meno on mukavaa ja väliin hyvinkin railakasta! Ikäsyrjintää ei esiinny ja muiden suomalaisten seura on tärkeää aina ajoittain, on mukava päästä ruotimaan maailmanmenoa tai Hellasta meidän näkökulmasta. Olen myös opettajana tekemisissä uuden polven kanssa ja siis siirtämässä heille suomalaista elämäntapaa ja olemusta.
	1. Mikä toi sinut Kreikkaan ja milloin tämä tapahtui?
	Olen työskennellyt sekä pankkivirkailijana että myyntisihteerin tehtävissä miltei 10 vuotta Helsingissä. Edelleen toimin matkailualalla 1980-luvun lopussa mm. Finnairin paikallisedustajana ja matkaoppaana Finnmatkoilla. 1980-luvulta lähtien olen tehnyt vapaaehtoistyötä Kreikan ystävyystoiminnan parissa, olin Helsingin Suomi-Kreikka yhdistyksen johtokunnassa vuosia ja päätyöni ohella opetin alkeiskreikkaa työväenopistolla pääkaupunkiseudulla.
	Tutustuin kreikkalaiseen mieheeni Tukholmassa ja muutimme tänne Thessalonikiin vuonna 1983.
	2. Miten olet sopeutunut Thessalonikiin ja Pohjois-Kreikkaan?
	Alkuvaikeuksia lukuun ottamatta olen viihtynyt hyvin. Kreikkalainen suku otti lämmöllä minut vastaan ja on toiminut tukenani. 
	Marjut on aina ollut työnsä ohella tomerasti mukana seuramme toiminnassa. Marjut toimii tällä hetkellä siis seuramme sihteerinä ja toimittaa myös oheista tiedotetta. Samalla hän toimii seuramme matkaoppaana suomalaisryhmille jotka tiedustelevat meiltä opaspalveluja Thessalonikiin ja lähiseuduille.
	Pidän Thessalonikista, ollakseen näinkin suuri kaupunki, siinä on vielä pikkukaupungin leima. 
	Jäsenten toimintaa
	Kuukausitapaamiset
	Simo Haavisto valmistui:
	kassanhoitajasta teologian kandidaatiksi!
	Kopiokone hankittu seuralle

	3. Oletteko työskennelleet muualla ennen ulkoministeriötä? Missä?
	Lokakuun ja marraskuun kuukausi-tapaamiset sujuivat taas hyvän seuran ja ruoan merkeissä. Iloksemme marraskuun kuukausitapahtumaan saapui paikalle myös neljä opiskelijaa.
	3. Mitä olet tehnyt ennen Kreikkaan tuloa?
	Ennen ulkoministeriöön tuloa, josta tosin on jo kauan, olen työskennellyt matkailualalla ja yritysmaailmassa.
	Asuin Tukholmassa 10 vuotta. Hankin siellä konttoristin koulutuksen ja työskentelin n. 7 vuotta Tukholman Urheiluhallituksen pääkonttorissa.
	Seuraavan kerran varsinainen kuukausi-tapaaminen onkin sitten vasta helmikuussa. 
	4. Aloititte Ateenan suurlähetystössä tämän vuoden elokuussa, miltä Kreikka näyttää näin lyhyen ajan jälkeen?
	4. Millaisia ohjeita antaisit uusille maahanmuuttajille?
	Todella mielenkiintoiselta maalta. Monia yllättäviä ja odottamattomiakin asioita on tullut vastaan, mutta valtaosaltaan alku-kokemukseni on hyvin positiivisia.
	Kielitaito on varmasti tärkein asia sopeutumisessa. Yrittäkää ottaa Kreikka Kreikkana – oppikaa pitämään sekä maasta että sen asukkaista, niiden erilaisuudesta, vertaamatta jatkuvasti Suomeen ja suomalaisiin.
	Marraskuun 19.pnä 2002 valmistui seuramme kassanhoitaja ja Thessalonikin Suomi-koulun tuntiopettaja Simo Haavisto teologian kandidaatiksi Thessalonikin Aristoteleen Yliopiston teologian laitokselta. 
	5. Onko teillä aikomus opetella kreikankieltä ja tutustua Kreikan historiaan ja kulttuuriin näin paikan päältä? Vai joko kenties osaatte kreikankieltä?
	5. Mitä suomiyhteisö sinulle merkitsee?
	Juhlavaa valmistujaistilaisuutta yliopiston juhlasalissa oli kerääntynyt seuraamaan hra Haaviston sukulaisia Suomesta sekä seuran jäseniä. Tilaisuudessa käyttivät puheenvuoroja mm. teologian laitoksen prof. Ioannis Tarnaniidis, teologisen laitoksen puheenjohtaja ja professori Miltiaadis Konstantiinou ja Amerikan arkkipiispa Dimitrios. 
	Ruotsista tänne tultuani olin kanssa-käymisissä ruotsalaisten kanssa. Olin perustamassa paikallista ruotsalaista seuraa ja toimin sen johtokunnassa sihteerinä ja jäsenenä useita vuosia. Suomalaisiin tutustuttuani n. 7 vuotta sitten on toimintani ruotsalaisyhteisöön jäänyt ja tilalle tullut meidän oma yhteisö. On tärkeää saada puhua omalla kielellä ja samalla mentaliteetilla varustettujen ihmisten kanssa.
	Valitettavasti minun on sanottava, etten osaa kreikkaa paria sanaa enempää. Vakaa päätökseni kuitenkin on aloittaa opiskelu ensi vuoden alussa. Sen olen tämän lyhyen ajan kuluessa havainnut, että maassa on osattava maan kieltä edes välttävästi, muuten tulee "myydyksi". Koska toimenkuvaani kuuluu myös kulttuuri, niin olen siinä onnellisessa asemassa, että jo työni puitteissa pääsen tutustumaan Kreikan rikkaaseen kulttuuriin.
	Seuramme johtokunta ja jäsenet onnittelevat vastavalmistunutta hra Haavistoa ja toivottavat onnea  jatko-opinnoille Thessalonikissa. 
	Haastateltavana Leena Vuorio, Ateenan suurlähetystön uusi konsuli
	6. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko teillä ollut aikaa ottaa osaa Suomi-yhteisöjen toimintaan eri asemamaissa?
	Joulukorttitempaus
	Seuramme tiedotteessa, no 6/2002 Syyskuu, kerrottiin Leena Vuorion aloittaneen konsulina Ateenan suurlähetystössä 1.8.2002.
	Marraskuun aikana seuran jäsenet yhdessä Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen jäsenien kanssa järjestivät talkootöinä ns. joulukorttitempauksen. 
	Suomi-yhteisöt ja Suomi-koulut tekevät mittaamattoman arvokasta työtä maailmalla suomalaisen identiteetin ylläpitämiseksi ja suomen kielen siirtämiseksi seuraavalle sukupolvelle. Lapsille omien juuriensa ja toisen kotimaansa kielen ja kulttuurin tunteminen on ensiarvoisen tärkeää, ja ennen kaikkea se vahvistaa itsetuntoa. Olen pyrkinyt mahdollisuuksien puitteissa osallistumaan Suomi-yhteisöjen tilaisuuksiin eri asemamaissani.
	Toimitus haastatteli uutta konsulia hänen taustastaan ja hänen lyhyen ajan Kreikan kokemuksistaan. 
	Perättäisinä lauantai-iltapäivinä kokoonnuttiin Suomi-koulun tiloihin askartelemaan persoonallisia joulu-kortteja ja valmistuneet kortit kaupattiin eteenpäin. Käsintehdyistä joulukorteista saatava myyntivoitto käytetään koulun hyväksi.
	1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin Suomen olette kotoisin?
	Olen syntynyt ja kasvanut Helsingissä. Olen valmistunut Helsingin sihteeriopistosta HSO-sihteeriksi ja tämän jälkeen jatkoin opintojani Helsingin yliopistossa, josta olen valmistunut filosofian maisteriksi.
	 
	Seuralle on hankittu kopiokone, joka on sijoitettu seuran sihteerin Marjut Katoniemi-Kutsuridiksen kotiin.
	Toivotan Pohjois-Kreikan Suomi-seuralle hyvää loppuvuotta, hauskaa joulua ja aktiivista ja menestyksekästä uutta vuotta.
	2. Miten päädyitte konsuliksi ja missä asemamaissa olette palvelleet? 
	Seuran jäsenet voivat halutessaan käydä siellä kopioimassa pientä muodollista korvausta vastaan. Soitathan ja sovit ajasta.
	Toimitus haluaa kiittää Leena Vuoriota haastattelusta ja toivottaa hänelle vielä kerran menestystä toimessaan sekä oikein mukavaa aikaa Kreikassa
	Olen hoitanut UM:ssä muitakin kuin konsulin tehtäviä, mutta tämä mielenkiintoinen ja monipuolinen sektori, johon kuuluu lähes tulkoon kaikkea mahdollista, on vetänyt puoleensa. Ensimmäinen ulkomaanpostini oli Kööpenhamina ja sen jälkeen olen ollut USA:ssa Los Angelesissa, Brysselissä ja Pariisissa.
	Kopiokoneen hankintaa avusti Suomi-Seura Helsingistä. 
	Suomen tietotoimiston välittämän uutisen mukaan, Sibelius-Akatemiasta on 
	Suomalaisvierailut Thessalonikissa
	Pan Sonic konsertoi Thessalonikissa

	valmistunut tällä viikolla Suomen ensimmäinen Jazz-musiikin tohtori, saksofonisti Perkiö, onko sinulla kommentoitavaa tähän uutiseen?
	Varsinais-Suomen kansanopiston seniorit Thessalonikissa
	On mainittava, että Pan Sonic:in lämmittely-yhtyeenä soitti kreikkalainen S.Ink, joka on keskittynyt esittämään elektroniikka- ja kraut rock tyylistä musiikkia.
	Lokakuun alkupuolella  saapui 30-hengen senioriryhmä Varsinais-Suomen Kansanopistosta, Paimiosta kulttuurilomalle Pohjois-Kreikkaan. 
	Ei ole.
	Koskien Suomen musiikkitapahtumia vuosittain, mikäpä festivaali olisi tämän 
	Seuramme tiedotteen toimituskunnalle myönnettiin haastattelu konsertin aattona ja seuraavassa duo Pan Sonic:in toisen jäsenen eli Mika Vainion mietteitä ennen konserttia. Haastattelu toteutettiin Aristoteleous -aukiolla sijaitsevassa katukahvilassa.
	Ryhmälle oli laadittu tiukka ohjelma-aikataulu retkien suhteen, kuitenkin yhteistyöllä saatiin hiukan väljyyttä ohjelmaan ja näin ryhmä kutsuttiin vierailulle tutustumaan Thessalonikin Suomi-kouluun. 
	vuoden ehdottomasti paras?
	Koska asun neljättä vuotta Espanjassa, en ole paikalla seuraamassa tapahtumia. Thessalonikissa pidettävän esiintymisen jälkeen Pan Sonic matkustaa Suomeen ja esiintyy Helsingissä Avanto-festivaaleilla marraskuussa.
	Tervetuloa Thessalonikiin, Mika Vainio! Oletko konsertoimassa Kreikassa ensimmäistä kertaa?
	Tapaamisessa koulun opettajat olivat valmistaneet esittelyn koulusta ja seuran sihteeri valisti yleisesti Kreikan koulujärjestelmästä. 
	Pan Sonic on esiintynyt huhtikuussa Ateenassa, Bios-festivaaleilla ja nyt on Thessalonikin vuoro.
	Senioriryhmän jäsenistä oli paikalla  useita eläkkeelle siirtyneitä opettajia, jotka esittivät kysymyksiä koulutuksesta jne. Tapaamisessa oli paikalla myös ilahduttavan paljon Suomi-koululaisia, jotka saivat ryhmältä makeisia Suomesta.
	Mika, kertoisitko mistä päin Suomea olet?
	Olen syntynyt pääkaupunkiseudulla, kasvanut Espoon Jupperissa, ja edelleen perhe muutti Helsinkiin, josta siirryttiin asumaan Lappiin ja sieltä takaisin Etelä-Suomeen eli Turkuun.
	Edelleen seuran sihteeri toimi ryhmän elämysoppaana Thessalonikin vanhassa kaupunginosassa  ja edelleen senioriryhmä pääsi retkeilemään Epanomin alueella, jossa tutustuttiin viininvalmistukseen Gerovassiliun viinitilalla.
	Ennen ryhtymistä musiikinammattilaisek-si, voisitko kertoa mitä olet puuhaillut?
	Montako levyä Pan Sonic on ehtinyt julkaista?
	Olen tehnyt kaikenlaisia töitä, laidasta laitaan. 1980-luvulla tein mm. DJ:n töitä.
	Kolme omaa levyä ja seitsemän yhteistyössä muiden kokoonpanojen kanssa.
	Senioriryhmä jätti seuralle Cd-rommin Paimion kaupungista ja kerrottakoon, että Cd-rommia voi lainata seuran sihteeriltä.
	Onko ulkomailla helppo luoda musiikki-uraa?
	Seuran tiedotetoimituskunta kiittää Mika Vainiota  antamastaan haastattelusta ja toivottaa hänet tervetulleeksi uudestaan Pohjois-Kreikkaan tulevaisuudessa.
	Asun tällä hetkellä Espanjassa, Barcelonassa ja luon musiikkia kotonani. Pidän musiikin tekemisestä. Levy-yhtiöihin olen luonut hyvät suhteet, joten en koe ongelmana levyttää ulkomailla.
	Suomalaisyhtye Pan Sonic konsertoi 16.marraskuuta 2002 Club Hydrogios - elävän musiikin klubilla Thessalonikissa.
	Ateenan Suurlähetystö tiedottaa
	Elektroniikkamusiikkia luova ja esittävä duo nimeltä Pan Sonic koostuu kahdesta suomalaismuusikosta nimeltä Mika Vainio ja Ilpo Väisänen. Yhtyeen historia alkaa vuodesta 1994, jolloin Pan Sonic (alunperin Panasonic) levytti tunnetulle Sähkö Recordings levy-yhtiölle.
	Soititko mahdollisesti nuorempana jotain instrumenttia?
	Uusi kansalaisuuslaki annettiin eduskunnalle
	Hallituksen esitys uudeksi kansalaisuuslaiksi annettiin eduskunnalle 1.11.2002 (HE 235/2002 vp). Perustuslakivaliokunta valmistelee lakiesityksestä mietintöä ja tarkoitus on, että lakiesitys hyväksyttäisiin vielä kuluvilla valtiopäivillä.
	Tulihan sitä kitaraa rämpyteltyä, mutta se soittaminen jäi kyllä siihen.
	Mika, millaisen kuvan olet saanut Thessalonikista?
	Viimeiset vuodet Pan Sonic vaikuttaa Suomen rajojen ulkopuolella, yhtyeen molemmat jäsenet asuvat nykyään Espanjassa, Katalonian pääkaupungissa Barcelonassa. Pan Sonic kutsuttiin esiintymään Thessalonikin 43.filmifestivaalien puitteissa. Konsertin taustalla vaikuttaa ryhmä 360, joka edustaa uuden teknologian kehitystä edistävää liikettä ja on voittoa tavoittelematon yritys, jonka tarkoitusperinä on tuoda esille uusia tuulia musiikkialalta. Tapahtumaa toteuttamassa on ollut myös filmifestivaalien New Horizons tuotantoryhmä.
	Hotelli, jossa asustan sijaitsee ihan keskellä kaupunkia, joten olen tutustunut jalkaisin keskustaan. Näyttää ihan mukavalta kaupungilta.
	Hallituksen tavoitteena on, että vuodelta 1968 oleva kansalaisuuslaki korvattaisiin kokonaan uudella lailla. Uudella kansalaisuuslailla säädettäisiin nykyistä lakia tarkemmin Suomen kansalaisuuden saamisen, säilyttämisen ja menettämisen perusteita, kansalaisuusaseman määrittämisestä ja viranomaisten tehtävistä. Kansalaisuuslaki koskee Suomen kansalaisia ja Suomen kansalaisiksi haluavia ulkomaalaisia. Laissa mm. säädetään, miten kansalaisuus siirtyy sukupolvelta toiseen.
	Entäpä mielipiteesi paikallisesta keittiöstä, onko makukokemuksia?
	Kreikkalaiset järjestäjät veivät minut kalaravintolaan syömään, paikallinen 
	kala maistui ihan hyvältä.
	Aloitteita parlamentin käsiteltäväksi oli toimitettu 75, joista yhdeksän valiokuntaa muokkasi päätöslauselmia istunnon aikana.  
	Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2003 aikana. Tarkempia ohjeita kansalaisuuslain soveltamisesta tullaan antamaan kun eduskunta on lain hyväksynyt. 
	Kansalaisuuden saamisen edellytyksiä täsmennetään 
	Suomen kansalaisuuden saaminen syntymän perusteella
	Ulkomaalaiselle voidaan edelleen myöntää Suomen kansalaisuus tietyin edellytyksin. Ulkomaalaisen kansalaisuushakemus voitaisiin panna vireille vain Suomessa. Kansalaisuuden hakija voisi täyttää asumisaikaedellytyksen myös keräämällä sen Suomessa asumistaan eri ajanjaksoista. Nykyään tämä ei ole mahdollista, vaan poissaolojen jälkeen asumisajan laskeminen alkaa alusta. Lisäksi pakolaisen asemassa olevilta ja tahtomattaan kansalaisuudettomilta edellytettäisiin normaalia lyhyempää 
	Nykyisen lainsäädännön mukaisesti lakiesityksessä lähdetään siitä, että lapsi saisi edelleenkin Suomen kansalaisuuden ensisijassa lapsen äidin Suomen kansalaisuuden perusteella. Myös silloin, kun lapsen isä on Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen ulkomaalaisen äidin kanssa, lapsi saisi syntyessään Suomen kansalaisuuden.
	Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, jonka isä on lapsen syntyessä Suomen kansalainen ja äiti ulkomaalainen, saisi Suomen kansalaisuuden isyyden vahvistamisen perusteella silloin, kun lapsi syntyy Suomessa. Isyys tulisi lakiesityksen mukaan vahvistaa ennen kuin lapsi täyttäisi 18 vuotta tai avioituisi. Avioliiton ulkopuolella ulkomailla syntynyt lapsi saisi isältään Suomen kansalaisuuden joko ilmoituksella tai vanhempiensa keskinäisen avioliiton perusteella. Nämä muutokset lakiesityksessä parantavat sukupuolten välistä tasa-arvoa.
	asumisaikaa. 
	Lakiesityksessä korostetaan myös kielitaitoedellytysten tärkeyttä kansalaisuutta haettaessa. Esityksen mukaan tyydyttävä suomen tai ruotsin kielen taito voitaisiin osoittaa kielitukinnolla, koulusivistyksellä tai myös muulla tavalla. Muu tapa voisi olla esimerkiksi suoritettu suomen tai ruotsin kielen kurssi. 
	Lauantaina 16.11 Thessalonikin Suomi-koulun edustaja Jaana Karhunen ja Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran edustaja Marko Suomalainen tapasivat Pireuksen Merimieskirkon edustajan Tarja Mykkäsen, jolloin yhdessä käytiin läpi USP:hen lähetetyt aloitteet ja keskusteltiin niistä tehden yhteisiä linjauksia, esitettäviksi USP:n kokouksessa.
	Toimeentuloedellytyksestä ehdotetaan kokonaan luovuttavaksi. 
	Suomen kansalaisuuden takaisin saaminen
	Hallituksen esitys uudeksi kansalaisuuslaiksi löytyy Suomen eduskunnan sivuilta osoitteessa www.eduskunta.fi (asiakirjat> hallituksen Esitys> haku esityksen numerolla HE 235/2002) tekstin PDF -version pituus on 93 sivua. 
	Suomen kansalaisuuden takaisin saamista halutaan helpottaa. Entiselle Suomen kansalaiselle, joka on menettänyt Suomen kansalaisuuden saatuaan vieraan valtion kansalaisuuden, annettaisiin mahdollisuus saada kansalaisuus takaisin ilmoitusmenettelyllä. Ilmoituksen hyväksyminen ei edellyttäisi Suomessa asumista, joten ilmoituksen voisi tehdä myös ulkomailla. Tämä koskisi myös entisten Suomen kansalaisten jälkeläisiä. Ilmoituksen tekemiselle olisi viiden vuoden määräaika.
	17.11 klo. 10.00 oli järjestetty messu Helsingin Tuomiokirkossa, jossa kuorona toimi Cantores Minores, johtajana Christian Hauschild. Yhtenä messun osana oli ”ulkosuomalaisten” virsi 595 jonka on kirjoitettuna tiedotteen lopussa.
	Ulkosuomalaisparlamentin (USP) 3. varsinainen istunto
	USP:n Välimeren maiden, Lähi-idän ja Afrikan aluekokous pidettiin sunnuntaina 17.11, melkein heti Tuomikirkossa olleen jumalanpalveluksen jälkeen, Tuomio-kirkon tapulirakennuksessa. Kokous oli ajoitettu niin, että kirkonmenojen ja aluekokouksen välissä ehti nauttia kirkkokahvit Tuomiokirkon kryptassa. 
	Ulkosuomalaisparlamentin istunto järjestettiin Helsingin Ritarihuoneella 18. - 19.11.2002. 
	Istuntoon oli ilmoittautunut ennätysmäärä ulkosuomalaisyhteisöjä ja edustajia: kaikkiaan 260 edustajaa 220 ulkosuomalaisparlamentin toimintaan osallistuvista ulkosuomalaisyhteisöistä kokoontui marraskuussa päättämään ulkosuomalaisille yhteisistä asioista.  Lisäksi istuntoon oli ilmoittautunut 73 tarkkailijaa. Parlamentin säännöt on vahvistanut 398 yhteisöä. 
	Kaksoiskansalaisuus
	Kaksoiskansalaisuus (monikansalaisuus) olisi uuden lain mukaan laajemmin mahdollista. Suomen kansalainen voisi säilyttää kansalaisuutensa oman tahdonilmaisunsa perusteella saadessaan vieraan valtion kansalaisuuden. Mahdollisuus Suomen kansalaisuuden säilyttämiseen ei riippuisi enää Suomen lainsäädännöstä vaan siitä, salliiko kansalaisuuden myöntävä valtio Suomen kansalaisuuden säilyttämisen. Lakiesityksessä ehdotetaan myös luovuttavaksi siitä useimmissa tapauksissa vaadittavasta edellytyksestä, että Suomen kansalaisuutta hakeva vapautuu tämänhetkisestä kansalaisuudestaan Suomen kansalaisuuden saamisen ehtona. 
	Kokouksen avasi alueen varapuheenmies Olavi Peltola, jonka jälkeen käytiin läpi Torremolinoksen (11/2001), Rooman (11/1999) ja Helsingin (11/2000) aluekokousten pöytäkirjat.
	Lyhyiden maaraporttien jälkeen pidemmän erityisraportin esitti Israelin edustaja, kertoen alueen ongelmista suomalaisesta näkökannasta. Tätä seurasi varapuheenjohtajan raportti päättyneestä toimintakaudesta.
	Paula Selenius, Suomi-Seuran toiminnanjohtaja, vuorostaan raportoi ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta nyt päättyneellä 2-vuotiskaudella ja Tina Strandberg, parlamenttisihteeri, esitteli tiivistelmän uusista aloitteista. 
	”Kansainvälisen kehityksen rinnalla korostuu kansalaisuus ja paikallisuus. Uskon, että suomalainen historia, kieli ja kulttuuriperintö kaikessa rikkaudessaan pitävät nuorisoamme hellittämättömässä otteessa. Suomi-koulujen merkitys yhteisöllisenä suomalaisena toimijana on korvaamaton”, painotti Uosukainen.
	YLE Radio Finlandin päällikkö Juhani Niinistö kertoi YLEn uusista tuulista ja ohjelmauudistuksista, painottaen mm. siitä että vaikka suurin osa ulkomaankielisistä ohjelmista lakkautetaankin, suomalaisille suunnatut lähetykset ulkomaille jatkuvat ainakin toistaiseksi. 
	Seuraavan 2-vuotistoimikauden alueemme varapuheenjohtajan jatkaa Olavi Peltola Espanjasta voitettuaan äänestyksessä Jaana Karhusen. Jaana Karhunen valittiin kuitenkin yksimielisesti Olavi Peltolan varahenkilöksi.
	Samalla Uosukainen mainitsi tuoreesta tutkimuksesta seuraavaa: ”Lasten ja nuorten yhä kansainvälistyvät asenteet ilmenevät tuoreesta Nuorisoasiain neuvottelukunnan nuorisobarometrista. Sen mukaan 35% suomalaisista 15-29-vuotiaista nuorista pitää varmana tai mahdollisena ulkomaille töihin hakeutumista viiden vuoden aikana. Vastaajista 22% aikoo varmasti tai mahdollisesti hakeutua opiskelemaan ulkomaille seuraavan viiden vuoden aikana. Kansainvälisyys on yhä konkreettisempi mahdollisuus usealle nuorelle ainakin jossain elämänvaiheessa”.
	Niinistö kertoi että ulkomaan radiolähetykset kustannetaan kotimaan lupamaksuilla, toisin kuin useimmissa muissa maissa, esim. Saksassa lähetykset maksaa liittovaltio ja Englannissa BBC ulkomaanlähetykset maksaa ulkoministeriö.  Samalla Niinistö mainitsi ettei Suomessa ole olemassa lakia joka velvoittaisi YLEn lähettämään ulkomaille lähetyksiä ja painottikin että USP:llä on valvontatehtävä myös YLEn toimintaan. 
	Lopuksi vielä mainittiin alueelta tulleet aloitteet ja käsiteltiin muut asiat.
	Varsinaisen USP:n istunnon avasi 18.11 klo 9.00 USP puheenjohtaja Pertti Paasio. 
	Puheessaan Paasio sanoi mm. ”Ulkosuomalaisparlamentti on hyvin nopeasti vakiinnuttanut asemansa niin ulkosuomalaisten keskuudessa kuin suomalaisessa yhteiskunnassakin. Se koetaan tarpeellisena, ja sitä kuunnellaan Suomen kansallisessa päätöksenteossa”.
	Lisäksi uuden kansalaisuuslain valmisteluista Paasio mainitsi: ”Uuden kansalaisuuslain valmistelussa on yllättävälläkin tavalla ilmennyt kaksoiskansalaisuutta kohtaan tunnettuja epäluuloja, joita ei tässä yhteydessä kannata lähteä enemmälti erittelemään. Voimme vain ulkosuomalaisten puolesta ja nimissä rauhallisesti todeta, ettei isänmaanrakkauteen pohjaava halu saada takaisin Suomen kansalaisuus merkitse maan turvallisuudelle minkään kokoista uhkaa”. 
	Tämän jälkeen aloitettiin istunnon järjestäytyminen, jossa aluksi hyväksyttiin ilmoittautuneet yhteisöt, edustajaluettelo ja asialista ja valittiin uusi puhemiehistö.
	Kaksoiskansalaisuudesta puhemies Uosukainen puolestaan totesi: ”Mielestäni kaksoiskansalaisuuden mahdollistaminen tukee yksilön hyvinvointia. Se on myös luonnollinen jatke nykyiselle huimalle kansainvälisyyskehitykselle”. 
	Tämän jälkeen oli vuorossa ulkosuomalaisten nuorten puheenvuoro. Nuoret kertoivat viikonlopun  aikana järjestetystä seminaaristaan ja siitä mitä Suomi heille merkitsee. ”Meitä yhdistää suomalaisuus, vaikka olemmekin kotoisin ympäri maailmaa. Ja käydyn keskustelun (nuorisoseminaarissa) perusteella tulimme siihen tulokseen , että on asioita, joita kannattaisi parantaa”  kertoi 5 hengen ulkosuomalaisnuorten edustajaryhmä. 
	Istunnon pääpuheen alussa eduskunnan puhemies, kansanedustaja, Riitta Uosukainen sanoi: ”Voi kiistatta todeta, että Suomella – ja suomalaisilla – on mainio maine maailmalla. Rohkenen vakuuttaa, että me emme ole paitsiossa maailmannäyttämöllä. Kanssamme on helppo työskennellä, meitä on helppo lähestyä ja meihin luotetaan”.
	Lounastauon jälkeen alkoi sitten valiokuntatyöskentely, joka jatkui seuraavan päivän puoliväliin.
	Maananti-iltana Helsingin kaupunki järjesti vastaanoton kaupungintalolla, jossa apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund toivotti edustajat tervetulleiksi. 
	Puhemies Uosukainen painotti myös ulkosuomalaisnuorten ja Suomi-koulujen tärkeyttä sanomalla: ”Pidän erittäin tärkeänä, että lapset ja nuoret integroituvat vahvasti mukaan ulkosuomalaisparlamentin toimintaan – ja tätä kautta oman suomalaisuutensa tiedostamiseen. Meidän kielemme ja kulttuurimme ovat henkistä pääomaa, jonka arvoa ei voi mitata. Lasten ja nuorten identiteetin muodostamisessa oman maan historian ja oman kansan perinteiden tuntemisella on kiistattoman tärkeä merkitys. Omien juurien löytäminen ja tunteminen on osa lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä, kasvamista aikuisuuteen.”
	”Ulkosuomalaisnuoret voidaan nähdä mahdollisuutenakin” korostivat puhujat, ”Ulkosuomalaisnuoret ovat kahden kulttuurin asiantuntijoita, jotka antavat tehokkaan resurssin kansainväliselle toiminnalle. Paikallisen kulttuurin tuntemus antaa suuren etulyöntiaseman kaupankäynnissä”.
	Alueraportti: Välimeren maat, Lähi-itä, Afrikka, Marraskuu 2002 Tietämys ulkosuomalaisparlamentista, sen pyrkimyksistä ja aikaansaannoksista, on levinnyt alueellamme suhteellisen hyvin. 
	Suomi-Seura ja USP tiedottaa
	Ulkosuomalaisparlamentin kolmannen varsinaisen istunnon tunnelmia InternetissäUlkosuomalaisparlamentin kolmas varsi-nainen istunto järjestettiin Helsingin Ritarihuoneella 18.-19.11. Istuntoon osallistui 251 edustajaa ja istuntoa seuraamaan saapui yli 50 tarkkailijaa. Edustettuina oli kaikkiaan 208 ulkosuomalaisyhteisöä 24 maasta. Tällä hetkellä USP:n säännöt on ratifioinut 400 ulkosuomalais-yhteisöä.Ulkosuomalaisten äänestämismahdol-lisuuksien parantaminen, kaksoiskansalai-suudesta tiedottaminen, Yleisradion Radio Finlandin palvelut ja ulkosuoma-laisnuorten työskentely- ja opintomahdol-lisuuksien helpottaminen nousivat erityisesti esille istunnossa. 
	Vastaanoton aikana Suomi-koulun ja seuramme edustajat keskustelivat eduskunnan puhemiehen Riitta Uosukaisen kanssa Suomi-kouluissa tehtävästä tärkeästä työstä ja sen lisärahoittamisen tarpeista. Puhemies Uosukainen kertoi tuovansa tämän tärkeänä pitämänsä asian esille tulevissa keskusteluissa eri tahojen kanssa. 
	Tiistaina 19.11 lounastauon jälkeen istunnolle oli kertomassa ajankohtaista uudesta kansalaisuuslaista eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja, Paula Kokkonen.
	Puheessaan Kokkonen sanoi mm.: ”Perustuslakivaliokunnan jäsenet ovat tunteneet myötämieltä ajatusta (kaksoiskansalaisuutta) kohtaan. Niinpä hallitusta on patistettu tuomaan Eduskuntaan asiaa koskeva esitys. Hallituksen esitystä on luvattu milloin ennen joulua ja milloin joulun jälkeen, vuodet vain ovat vierineet. Nyt on hallitus vihdoinkin kuluvan kuukauden aikana antanut Eduskunnalle esityksen kansalaisuuslaiksi”.
	Ulkosuomalaisparlamentin edustajat muokkasivat valiokuntatyöskentelyssään 72 päätöslauselmaa parlamentille toimi-tetuista aloitteista. Ensi vuoden edus-kuntavaalien läheisyyden takia ulko-suomalaisten äänestysmahdollisuuksien parantaminen oli erityisen ajankohtainen kysymys. Ulkosuomalaisten äänestys-vilkkaus on ollut reilusti alle kymmenen prosentin luokkaa. Varsin suurena syynä tähän on ollut äänestyspaikkojen vähäi-syys ja siitä johtuen pitkät etäisyydet äänestyspaikalle.Päätöslauselmissa kehotettiin tiedot-tamaan kaksoiskansalaisuudesta ja Suomen kansalaisuuden palauttamisesta mahdollisimman tehokkaasti. Tämä viesti välittyi suoraan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Paula Kokkoselle, joka saapui istuntoon kertomaan kansalaisuus-lakiesityksen eduskuntakäsittelystä. Ulkosuomalaisparlamentin edustajia oli pyydetty kuultaviksi eduskunnan perustuslakivaliokuntaan heti istuntoa seuraavana päivänä 20.11. Ulkosuoma-laisparlamentti toivoo, että kansalaisuus-ilmoituksen tekemistä helpotettaisiin mm. niin, että ilmoituksen voisi tehdä postitse. Perustuslakivaliokunnalle toimitettu taustapaperi on luettavissa kotisivuil-tamme www.uparlamentti.org Mikäli haluatte vielä palata ulkosuoma-laisparlamentin istunnon tunnelmiin, Radio Finlandin kotisivuilla http://www.yle.fi/rfinland/usp/index.shtml on mahdollista kuunnella kooste istunnon tapahtumista. 
	Kokkonen totesi myös että Pohjoismaista kaksoiskansalaisuuteen suhtautuu hyväksyvästi ainoastaan Ruotsi, ja sielläkin tämän salliva laki tuli voimaan 1.7.2001. Norjassa tosin on sielläkin valmistumassa asiaa koskeva komiteamietintö, jossa kaksoiskansalaisuuteen suhtaudutaan myönteisesti. 
	Tämän jälkeen julkaistiin USP:n valiokuntien päätöslauselmaesitykset, niistä keskusteltiin ja äänestettiin.
	Eniten keskustelua aiheutti sääntövaliokunnan päätöslauselma antaa työjärjestyksen muutosoikeus puhemiehistölle. Lopulta päätöslauselma kumottiin ja sen sijaan USP:n sääntöjä selkeytettiin niin, että parlamentin työjärjestyksen muutoksesta päättää yleiskokous.
	Monissa päätöslauselmissa painotettiin lisäresurssien saamista ulkosuomalaisille, mm. Suomi-kouluille, senioritoimintaan ja tiedottamiseen. Lisäksi useat päätös-lauselmat koskevat tiedottamisen tärkeyt-tä, esim. nuorten kesätyöpaikoista, uuden kansalaisuuslain voimaan tulon tuomista muutoksista, opetusmateriaaleista ja jne. 
	Tina StrandbergUlkosuomalaisparlamentin sihteeri Suomi-Seura
	Kokonaisuudessaan päätöslauselmat ovat saatavissa USP:n Internet-sivuilta http://www.uparlamentti.org/etusivu. 
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	Pääministeri Lipponen Ateenaan
	Suomalaisten matkanjärjestäjien matkat Pohjois-Kreikkaan
	(Valtioneuvosto 25.11.2002)
	Pääministeri Paavo Lipponen vieraili 2. ja 3. joulukuuta Ateenassa Kreikan pääministeri Costas Simitiksen kutsusta. 
	Vuoden 2003 kesäkaudella ainakin Aurinkomatkat ja Finnmatkat järjestävät lomamatkoja Pohjois-Kreikkaan. 
	Pääministerien välisissä keskusteluissa 3. joulukuuta käsiteltiin muun muassa Euroopan unionin laajentumista, Kyproksen tilannetta, unionin tulevaisuutta ja Kreikan tulevaa EU-puheenjohtajakautta sekä ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä. 
	Aurinkomatkat aloittavat 18.5 matkat Halkidikihin, joissa Finnairin suoralento tulee Thessalonikin lentokentälle. Matkat jatkuvat aina syyskuun lopulle, siten että viimeinen paluulento Thessalonikista Helsinkiin lähtee 28.9.
	Pelkkien lentojen hinnat näille Aurinkomatkojen sunnuntaisin tapahtuville lennoille maksavat € 360 - € 380 riippuen ajankohdasta. 
	Pääministeri Lipponen vieraili myös Suomen Ateenan-instituutissa.
	(Helsingin Sanomat 01.11.2002)
	Finnmatkat aloittavat tällä kaudella 3 uutuuskohdetta Pohjois-Kreikassa. Skiathos, Skopelos ja Thassos.
	Hallitus hyväksyi lokakuun viimeinen päivä äänestyksen jälkeen esityksen uudeksi kansalaisuuslaiksi. Riitaa tuli maassaoloajasta, joka ulkomaalaisen on asuttava Suomessa ennen kuin hän voi saada kansalaisuuden. 
	Matkat alkavat 22.5 ja viimeinen paluulento näistä kohteista tapahtuu 9.10. Lento lähtee Helsingistä ja laskeutuu ensin Skiathokselle josta se jatkaa matkaa Kavalan lentokentälle ja palaa sieltä Helsinkiin. 
	Ruotsalainen kansanpuolue jäi yksin, kun sen ministerit Jan-Erik Enestam ja Eva Biaudet halusivat pitää kiinni nykyisistä rajoista, joiden mukaan ulkomaalaisen on asuttava maassa viisi vuotta ennen kansalaisuuden saamista. Ulkomaisen puolison osalta odotusaika on nykyisin kolme vuotta. 
	Pelkät lennot näille Finnmatkojen torstai-lennoille maksavat € 395 - € 465 riippuen ajankohdasta ja kohteesta.
	Vielä ei ole tiedossa myykö Finnair näille lennoille paikkoja vai voiko pelkät lennotkin ostaa vain matkanjärjestäjiltä. 
	    
	Hallituksen enemmistön kanta voitti, ja lakiesityksessä kumpaakin rajaa on venytetty vuodella. 
	varapuheenjohtaja
	Kreikan matkapuhelimien suuntanumerot muuttuvat. 
	Ulkosuomalaisparlamentti
	Välimeren maat, Lähi-Itä ja Afrikka
	"Jos kansalaisuuden saaminen tehdään vaikeammaksi, annamme samalla viestin että kansalaisuuden saaminen olisi tällä hetkellä liian helppoa", Biaudet sanoo. 
	19. tammikuuta 2003 Kreikan matkapuhelimien  suuntanumeroiden ensimmäinen numero 0 muuttuu numeroksi 6. Näin ollen esim. puhelinnumero 094 1234567 muuttuu 19.1.2003 numeroksi 694 1234567.
	Suomi-koulujen postituslista perustettu
	Listalla keskustellaan Suomi-kouluista ja niiden toimintaan liittyvistä asioista. Lista on tarkoitettu pääasiassa Suomi-koulujen toiminnassa mukana oleville henkilöille, mutta listalle ovat toki tervetulleita myös muut aiheesta kiinnostuneet henkilöt.
	Hänen mielestään esitys ei sisällä kunnon perusteluja asumisajan pidennykselle. 
	Ulkomailta soitettaessa on tämän jälkeen valittava Kreikan suunta ja koko matkapuhelimen numero. Eli, yllämainittuun numeroon ulkomailta soitettaessa on valittava +30 694 1234567.
	Lakiesityksen valmistelusta vastannut sisäministeri Ville Itälä (kok) oli tyytyväinen lopputulokseen. Hänen mielestään epäilykset Suomeen syntyvistä suurista epälojaaleista vähemmistöistä ovat uusien ehtojen valossa teoreettisia. 
	Listan osoite: koulut@ulkosuomalainen.com  Listalle voi liittyä lähettämällä listan osoitteeseen koulut@ulkosuomalainen.com  viestin, jonka otsikkona on sana 'subscribe'. Osoite, josta viesti on lähetetty lisätään listalle. Listalta voi poistua lähettämällä listan osoitteeseen viestin, jonka otsikkona on 'unsubscribe'. Osoite, josta viesti on lähetetty poistetaan listalta. Listoja koskevissa asioissa ja kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen: listat@ulkosuomalainen.com
	    
	Pohjois-Kreikan suomalaisten osoitetiedot on nyt jo muutettu vastaamaan 19.1.2003 numeroita. 
	Ulkomaalaisvirastossa, jonka rooli oli merkittävä lain valmistelussa, lakiesityksen katsotaan kaikkinensa helpottavan kansalaisuuden saamista. Tästä syystä virastossa uskotaan, että uusi laki - jos eduskunta sen hyväksyy - lisää Suomen kansalaisuuden kysyntää. 
	Lisätietoja http://www.eett.gr/gr_pages/index2.htm
	"Määrät tietysti vähän arveluttavat", Suominen sanoo. Ulkomaalaisvirastolle on kuitenkin luvattu lisävoimavaroja, jos hakutulva yllättää. 
	Ulkomaalaisten työlupien saantia halutaan nopeuttaa 
	Puolustushallinto suhtautui kriittisesti kaksoiskansalaisuuteen muun muassa sen vuoksi, että se vaikeuttaa asevelvollisten valvontaa. Puolustusministeriössä ei myöskään uskota, että ihminen voi olla lojaali kahdelle eri valtiolle. 
	(Suomen Sillan uutisviikko 38/2002)
	UM kiistää tiedon USA:n asekuljetuksista (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002)
	Suomeen muuttavien työntekijöiden työlupien käsittelyä halutaan nopeuttaa ja joustavoittaa. Nykyisin työlupien käsittely saattaa kestää kuukausia, mikä on työnantajalle liian pitkä aika. 
	Tutkijat selvittävät kaksoiskansalaisuuden poliittisia vaikutuksia
	(Helsingin Sanomat 26.11.2002)
	Työlupasäännösten uudistus liittyy työministeriön johtajan Mervi Virtasen mukaan ulkomaalaislain kokonaisuudistukseen, jota sisäasiainministeriö valmistelee. Esityksen taustalla on orastava työvoimapula. Uudistuksen arvioidaan ehtivän eduskuntaan marras-joulukuussa. 
	Joensuun yliopisto johtaa joulukuussa käynnistyvää kansainvälistä kaksoiskansalaisuutta käsittelevää tutkimusta. 
	Monitieteinen, kahdeksan maan hanke selvittää kaksoiskansalaisuuteen liittyvää kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä, poliittisia tavoitteita ja yksilön mahdollisuuksia Suomessa, Virossa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Israelissa, Portugalissa ja Britanniassa. 
	Vuodessa Suomi on myöntänyt noin 15.000 työlupaa, joista suurin osa on lyhtyaikaisia. Luvista 70 prosenttia on annettu marjanpoimijoille. EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta Suomeen tulevat tarvitsevat työluvan. EU-alueelta Suomeen tulee hyvin vähän työntekijöitä. Suomen pakolaiskiintiö tänä vuonna on 750 ihmistä.
	Jokaisessa maassa tehdään vertailutietojen hankkimiseksi neljä samansisältöistä tutkimusta. Lisäksi haastatellaan sekä kaksoiskansalaisuuden saaneita että vain yhden maan kansalaisuuden omaavia, taustaltaan monikansallisia henkilöitä. Heidän kauttaan tutkijat pyrkivät selittämään, miten poliittinen ja juridinen kansalaisuus vaikuttaa esimerkiksi yksilön identiteetin muodostumiseen ja lojaalisuuteen valtiovaltaa kohtaan. 
	Itälä kiirehtii virallista siirtolaispolitiikkaa (Suomen Sillan uutisviikko 38/2002)
	Sisäministeri Ville Itälä (kok) kiirehtii virallisen siirtolaispolitiikan luomista Suomeen. Itälä totesi viikolla Helsingissä pidetyssä Euroopan neuvoston ministerikokouksessa, että mm. hoitoalalle tarvitaan ulkomaista työvoimaa jo lähivuosina. 
	Tutkimuksen tavoitteena on hankkia uutta tietoa poliitikkojen, viranomaisten ja kasvattajien käyttöön kaksoiskansalaisuuden merkityksestä ja kansainvälisen liikkuvuuden lisääntymisestä. Jo etukäteen on tiedossa, että ulkomaalaisten vastaanotossa on huomattavia eroja eri maiden välillä. 
	Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton toimitusjohtaja Johannes Koroman mielestä Suomessa on jo korkea aika päättää maahanmuuttajapolitiikasta. Koroma esittää ministerityöryhmän asettamista asiaa pohtimaan. Ryhmään olisi kuuluttava myös työmarkkinajärjestöjen edustajia. Koroman mukaan Suomen houkuttelevuutta on lisättävä, sillä mitään muuttoaaltoa ei ole odotettavissa. Siihen tarvitaan hänen mielestään nykyistä parempaa kotiutuspolitiikkaa, työnantajien ja viranomaisten entistä tiiviimpää yhteistyötä ja työlupakäytännön muuttamista joustavammaksi
	    
	Tutkimuksen johtokeskus sijaitsee Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksella etnisten suhteiden tutkimuskeskuksessa Etnicassa. Johtajana toimii dosentti Pirkko Pitkänen. 
	    
	Kaksoiskansalaisuus on sallittu monessa maassa ja ajankohtainen aihe Euroopassa. Suomen hallitus jätti viime viikolla eduskunnalle esityksen uudeksi kansalaisuuslaiksi, joka mahdollistaisi kaksoiskansalaisuuden. 
	Yhdysvaltain juutalaisilta vastalause Suomelle
	(Helsingin Sanomat 06.11.2002)
	Suomen hallituksen päätös kieltää kahden kaasuntunnistinlaitteen vienti Suomesta Israeliin on herättänyt suuria tunteita Yhdysvaltain vaikutusvaltaisen juutalaisyhteisön keskuudessa. 
	USA kysyi Suomea mahdollisen Irakin-sodan jälkihoitoon
	Nykyisen lain mukaan Suomen kansalaisuutta hakevan on luovuttava aiemmasta kansalaisuudestaan. Hallituksen esityksessä vaatimuksesta luovuttaisiin. Samalla Suomen kansalainen voisi säilyttää kansalaisuutensa hakiessaan jonkin toisen maan kansalaisuutta. 
	(Helsingin Sanomat 22.11.2002)
	Suomen Washingtonin suurlähetystöön on tullut kymmenittäin aihetta koskevia kysely- ja protestointipuheluita ja sähköposteja, ja vaikutusvaltaisimpiin juutalaisten kansalaisjärjestöihin kuuluva Simon Wiesenthal-keskus on lähettänyt kiellosta tiukkasanaisen vastalauseen ulkoministeri Erkki Tuomiojalle (sd). 
	Yhdysvallat tiedusteli torstaina 21.11 Suomen halukkuutta osallistua mahdollisen Irakin-sodan jälkiselvittelyyn. "Se koskee lähinnä humanitääristä apua, ja se tullaan viemään mahdollisimman pian hallituksen ja presidentin päätettäväksi", sanoi ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Markus Lyra torstai-iltana.
	Pezzinin mielestä Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista ei tarvitse yhdistää, mutta "paikallisen yksikön koon on suurennuttava". Hän puhuu "monikeskusmetropoliksesta", jossa kasvukeskuksia on monta ja välimaastossa olevia kuntia nykyistä vähemmän. 
	Vientikieltopäätös noudattaa tarkoin EU:n periaatteita ja kriteereitä. Lähetystöstä huomautetaan lisäksi, että Suomi on antanut vientiluvat kahdelle vanhemmanmalliselle kaasuntunnistimelle, mutta suurempia kauppoja niiden kokeilun perusteella ei ole syntynyt. 
	Kirjeen on allekirjoittanut keskuksen varajohtaja, rabbi Abraham Cooper, joka ilmoitti kirjoittavansa paitsi juutalaisen ihmisoikeusjärjestön 400.000 jäsenen ja Simon Wiesenthalin puolesta, myös kahden Jerusalemissa asuvan pikkulapsen isoisänä. 
	Helsingin metropolialueen hallintomalleihin puuttuminen on ehkä eniten ärsyttänyt suomalaisia osapuolia. Sekä aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius sisäministeriöstä että Helsingin tietokeskuksen johtaja Asta Manninen leimasivat maanantaina ehdotuksen "epärealistiseksi".  Myös Helsingin kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitonen vierastaa uuden hallinnon rakentamista Helsingin seudulle. "Kaikki voimavarat on ohjattava palvelujen tuottamiseen." 
	Lähetystö kiistää myös tiukasti villeimmän vientikiellon tiimoilla levitetyn väitteen. Israelilainen sanomalehti kertoo, että Suomi olisi antanut apua kemiallisten aseiden kehittelyyn muissa maissa. 
	"Simon Wiesenthalin sukupolven eurooppalaiset juutalaiset tuntevat liiankin hyvin myrkkykaasuhyökkäyksen vaikutukset viattomiin ihmisiin", Cooper kirjoitti. 
	Lähetystö pitää väitettä "hyökkäävänä" ja muistuttaa, että Suomi on liittynyt kemialliset aseet kieltävään kansainväliseen sopimukseen ja tukee sitä voimakkaasti.
	Wiesenthal on keskitysleireistä hengissä selvinnyt Ukrainan juutalainen, joka on omistautunut juutalaisten kansanmurhaan syyllistyneiden natsien jahtaamiseen.  93-vuotias Wiesenthal asuu Wienissä. Cooperin kirje Tuomiojalle tulvii sekin suuria tunteita. 
	Siitonen ei näe tarpeelliseksi antaa YTV:lle vahvempaa roolia, jota OECD vilauttaa yhtenä vaihtoehtona. "Pääkaupunkiseudun kuntien pitää jatkaa yhteistyötä. Olemmehan me tehneet jo maankäytön kehityskuvan." 
	Laki sallii, suojaus estää kopioinnin
	(Helsingin Sanomat 28.10.2002)
	Eduskunnan käsittelyssä olevan tekijänoikeuslain uudistuksen puhutuin kohta liittyy cd- ja dvd-levyjen kotikopiointiin. Paradoksaalisesti uusi laki sallii kopion tekemisen omaan käyttöön samalla kun yhä suurempi osa myytävistä levyistä on kopiosuojattuja. Laki sallii myös kopiosuojauksen kiertämisen ja rikkomisen omaa käyttöä varten.
	"Onko Suomessa ketään, joka uskoo Israelin iskevän ensimmäisenä myrkkykaasuilla Irakiin, Jordaniin tai Gazan kaistalle? Toisaalta teidän hallituksenne on täysin tietoinen siitä, että Israelin vihollisilla, mukaan lukien terroristiryhmittymät, on operatiivisia suunnitelmia juuri sellaisten aseiden käyttämiseksi Israelin kansalaisia vastaan." 
	Uutta alueellista kiinteistöveroa ei Siitonen kannata. "Helsingissä on jo muutenkin kohtuuttomat asumiskulut. Muuten epäilen, että ulkomaiset asiantuntijat eivät ole ymmärtäneet oikein Suomen kuntien erityisominaisuutta verottaa kuntalaisia." 
	OECD ehdotti supervirastoa  Helsingin metropolialueelle
	Espoon kaupunginjohtajan Marketta Kokkosen mielestä raportti käsittelee liikaa hallintomallia. "Ei ole tämän ajan tyyliä lisätä hallintoa, vaan panostaa yhteistyöhön." Kokkonen odotti, että katsaus olisi antanut keinoja kehittää metropolin kilpailukykyä suhteessa muihin maailman keskuksiin. "Tässä mielessä tulos jäi hyvin ohueksi." 
	(Helsingin Sanomat 05.11.2002)
	Cooper tulkitsee vientikiellon Suomen hallituksen ja EU:n yritykseksi "vakavasti haitata Israelin kykyä suojata väestöään joukkotuhoasein tehtävältä massamurhalta". 
	Helsingin metropolialue tarvitsisi voimakkaan yhteistyöelimen ratkomaan alueen ongelmia. Supervirasto ostaisi maata sosiaaliseen asuntotuotantoon, hoitaisi yleiskaavoitusta ja neuvottelisi yritysten kanssa niiden sijoittumispaikoista. 
	    
	Samanlaisia näkemyksiä on tullut esiin myös suurlähetystön saamissa yhteydenotoissa. Lehdistöneuvos Kristiina Heleniuksen mukaan osa niistä on selvästi ryhmätyötä, osa taas perustuu selvästi vääriin tietoihin. 
	Pohjoismaiden neuvosto juhli Helsingissä (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002)
	Supervirasto neuvottelisi kuntien puolesta maan hallituksen kanssa pitkistä yhteistyöhankkeista. Valtion pitäisi tukea alueen tie- ja ratainvestointeja. 
	Suurlähetystö on kärsivällisesti vastannut ns. virallisella viisaudella. Sen mukaan Suomi tunnustaa Israelin oikeuden puolustaa itseään eikä ole säätänyt aseiden vientikieltoa Israeliin. Viimeiset tällaisen tavaran vientiluvat myönnettiin vuosi sitten. 
	Supervirasto oli yksi taloudellisen yhteistyö- ja kehittämisjärjestön OECD:n suosituksista sen Helsingin metropolialuetta koskevassa raportissa. Ehdotus vesitettiin kuitenkin lähinnä Helsingin ja Espoon vaatimuksesta, kun Suomen ohjausryhmä käsitteli viimeistä luonnosta tekstistä. 
	Suurlähetystö muistuttaa myös, että kyseessä on vain kahden kokeilulaitteen vienti. Näin muodoin ei löydy järkevää perustetta väitteille, joiden mukaan Israelilta haluttaisiin kieltää mahdollisuus puolustaa itseään. 
	OECD:n aluekehityskomitean päällikkö Mario Pezzini pyöritteli maanantaina sanojaan pohtiessaan Helsingin seudun hallintomalleja. "Koordinointia viranomaisten kesken tarvitaan." 
	    
	Irlanti, Liettua, Slovakia, Suomi ja Tanska (7) 
	Eesti, Kypros, Latvia, Luxemburg ja Slovenia (4) 
	Malta (3) 
	Komissio
	Jokainen jäsenmaa saa oman komissaarin vuonna 2005. Toisen komissaarinsa menettävät Britannia, Italia, Espanja, Ranska ja Saksa. Jos jäsenmaita on yli 27, kukin jäsenmaa on vuorollaan ilman komissaaria. Komission puheenjohtaja valitaan määräenemmistöllä.
	Ulkoministeri Tuomioja vakuutti Lahdessa: EU laajenee, muttei muutu liittovaltioksi
	(Itä-Häme 05.11.2002)
	“Minä en tule elinaikanani näkemään Euroopan Yhdysvaltoja. Mitä nyt lapsena olevat aikanaan näkevät voi olla eri asia” Näin vakuutti ulkoministeri Erkki Tuomioja marraskuun alussa Lahdessa, kun häneltä tiedusteltiin integraation syvenemistä.
	Parlamentti
	EU parlamentin paikkamäärä nousee 732:een. Suomella on 13 paikkaa ja Saksalla taas on eniten paikkoja, yhteensä 99. 
	EU:n kansalaisille neuvontaa
	Suomi tutkimuksen mallimaa maailmassa (Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002)
	(Suomen Sillan uutisviikko 42/2002)
	Tuomioja totesi Euroopan Unionin laajenevan vuonna 2004. Liittovaltioksi se ei kuitenkaan hevin kehity, niin erilaisia maita siihen kuuluu. ”Joka tapauksessa Suomen eduskunta määrittelee Suomen linjaukset”, Tuomioja torjui epäilykset yhdentymisen etenemisestä vastoin kan-san tahtoa. ”Sama pätee muihinkin jäsen-maihin. Myös niiden parlamenteilla on keskeinen asema ja kansanäänestys on käytössä monessa maassa, kun tehdään isoja ratkaisuja”.
	Euroopan unionin kansalaiset saavat nyt apua ja neuvontaa oikeuksiensa täysimääräiseen hyödyntämiseen sisämarkkinoilla maksuttomasta puhelinnumerosta tai sähköpostitse. Kysyä voi esim. tutkinnon tunnustamisesta tai oikeudesta päästä sosiaaliturvan piiriin toisessa EU-maassa.Neuvoja annetaan kysyjän omalla kielellä. Suoran linjan puhelinnumero on sama kaikista maista soitettaessa: 00800-6789 1011. Tiedusteluja voi lähettää myös verkko-osoitteesta: http://www.europa.eu.int/citizens/ 
	Tuomioja ei usko Euroopan tulevaisuus-konventin puheenjohtajan Valéry Giscard d'Estaingin ajatuksen Euroopan presiden-tistä ottavan tulta. Sen sijaan hän pitää mahdollisena, että integraatio etenee eri tahtia eri maissa eli syntyy jonkinlainen Euroopan ydin, jota muut myötäilevät oman aikataulunsa ja tarpeidensa mukaisesti.
	EU:n laajeneminen etenee vauhdilla. 
	(Suomen Yrittäjät, KV-tiedote 31.10.2002)
	Irlantilaisten äänestettyä kyllä EU:n laajentumiselle, EU laajenee vuoden 2004 alusta kymmenellä maalla. EU:n päätöksentekoon laajentuminen vaikuttaa merkittävästi. Päätöksenteko muuttuu siten, että määräenemmistöpäätösten määrä lisääntyy ministerineuvoston äänestyksissä. Päätösten takana tulee kuitenkin olla jäsenmaiden enemmistö sekä 62 prosenttia väestöstä. 
	Suomalaiset eivät innostu EU-presidentistä (Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002)
	Laajentuneessa EU:ssa  90 prosenttia päätöksistä tehdään määräenemmistöllä. Joustavuuden lisäämiseksi on päätetty, että kahdeksan maata voivat keskenään sopia syvemmästä integraatiosta.
	Vallanjako muuttuu
	Ministerineuvosto (Ääniä)
	Britannia, Italia, Ranska ja Saksa (29) 
	Espanja ja Puola (27) 
	Romania (15) 
	Hollanti (13) 
	Belgia, Portugali, Tshekki ja Unkari (12)
	Bulgaria, Itävalta ja Ruotsi (10) 
	(Helsingin Sanomat 05.11.2002)
	Nokia esitteli marraskuun alussa Münchenissä Saksassa tukun uusia tuotteita. Markkinoilla uutuustuotteet, etenkin yhtiön uusi aluevaltaus pelilaite, otettiin vastaan innostuneesti.
	Pelilaite oli markkinoille yllätys, sillä Nokia ei aiemmin ole ollut mukana peli-markkinoilla. Helmikuussa esiteltävä langaton pelilaite kilpaillee ennen kaikkea japanilaisen konsolivalmistajan Ninten-don kanssa. Nintendon tavoin Nokiasta tulee jatkossa pelien julkaisija. Yhtiö julkisti Münchenin Mobile Internet -konferenssissa yhteistyösopimuksen maailman johtavan pelijulkaisijan Segan kanssa. 
	EY-tuomioistuimen päätös liittyy kiistaan vuodeksi Saksaan töihin muuttaneen perheen kotihoidontuesta. Kansaneläke-laitos lopetti sen maksamisen, koska ei pidä tukea varsinaisena perhe-etuutena. Perheen äiti valitti päätöksestä. Hän hävisi jutun Etelä-Suomen sosiaalivakuu-tuslautakunnassa ja seuraava aste eli tarkastuslautakunta pyysi asiaan ennakkopäätöstä EY-tuomioistuimelta.
	Nokia on antanut langattomalle pelilait-teelleen nimen N-Gate. Nintendon Gameboy -laitteitten tavoin pelit talletetaan ja jaellaan muistikortteina. 
	Nokian markkinaosuus maailman matkapuhelinmarkkinoista nousi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Tiistain Wall Street Journalin mukaan Nokian osuus nousi edellisestä neljänneksestä lähes kaksi prosenttiyksikköä 37,2 prosenttiin.
	Vaikka N-Gate on ensisijaisesti pelilaite, sitä voi käyttää myös tavallisena kännyk-känä. Pelikäytössä laitetta voi käyttää vuorovaikutteiseen pelaamiseen joko matkapuhelinverkon tai bluetooth verkon välityksellä. 
	Kotihoidontukea maksettava myös muihin EU-maihin 
	(Helsingin Sanomat 8.11.2002)
	Suomen on maksettava kotihoidontukea myös muuhun yhteisön jäsenmaahan työn vuoksi lähetetyille perheille. 
	Lehden tiedot perustuvat Brittiläis-amerikkalaisen Strategy Analytics -tutkimuslaitoksen lukuihin. Amerikkalaisen Motorolan markkinaosuudeksi laitos arvioi 17,3 prosenttia, kun luku edellisellä vuosineljänneksellä oli 15,6 prosenttia.
	Nokia näkee pelimarkkinoilla ainakin Euroopassa valtavat kasvun mahdol-lisuudet. Mobiilipelien käyttäjämäärä kasvaa Euroopassa seuraavan kolmen vuoden aikana viidestä miljoonasta 130 miljoonaan, arvioi Nokia Mobile Phonesin johtaja Anssi Vanjoki Münchenissä uutistoimisto Startelin mukaan. 
	EY-tuomioistuimen torstaina antama pää-tös koskee arviolta yli kolmeasataa per-hettä. Tukea pitää maksaa myös muissa yhteisön jäsenmaissa asuville perheille, kun jompikumpi vanhemmista on työko-mennuksella Suomessa. Näitä perheitä on sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan huomattavasti vähemmän. 
	Samsung, Siemens ja Sony Ericsson sen sijaan menettivät markkinaosuuttaan huhti-kesäkuussa. Samsungin osuus matkapuhelinmarkkinoista putosi 9,8 prosenttiin ja Siemensin 8,5  prosenttiin. Molempien osuus putosi 0,6 prosenttiyksikköä. Sony Ericssonin markkinaosuuden arvioidaan pudonneen 6,4 prosentista 5,2 prosenttiin.
	Nokia esitteli Münchenissä kaikkiaan kuusi uutta puhelinmallia, joista yksi on täysiverinen kamerapuhelin sisäänraken-nettuine kameroineen. Uutuuksien jou-kossa on myös edulliseksi ja helppo-käyttöiseksi kutsuttu 2100-malli. Sitä Nokia aikoo kaupata peruspuhelimeksi maihin, joissa kännykkätiheys on alhai-nen. Toista ääripäätä edustaa Nokian viestilaitteeksi kutsuma uutuusmalli 6800. Tavalliselta kännykältä näyttävässä lait-teessa on kokoontaitettava näppäimistö.  Uusia kolmannen sukupolven malleja Nokia ei maanantain tilaisuudessa esitellyt. 
	Kunnallinen lasten kotihoidontuki on yhteisön tuomioistuimen mukaan kunnal-linen kaikille yhteisön kansalaisille kuu-luva etuus. Suomessa tuki on tulkittu sosiaalipalveluksi. Laajennuksen kustan-nukset kunnille ovat arviolta 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. 
	Tutkimuslaitos arvioi matkapuhelinten kokonaistoimitusten huhti-kesäkuussa nousseen yhteensä 96,7 miljoonaan. Koko vuoden toimitusten arvioidaan nousevan 417 miljoonaan kappaleeseen. Nokia arvioi heinäkuussa toisen vuosineljänneksen kokonaismääräksi 93 miljoonaa ja koko vuoden määräksi 400 miljoonaa kappaletta.
	Sosiaali- ja terveysministeriön apulais-osastopäällikön Anne Neimalan mukaan kotihoidontuen linjausta sovelletaan eniten EU- ja Eta-maihin työkomennuk-selle lähetettyihin perheisiin ja lähetystö-jen työntekijöihin. Tuen maksaa perheen kotikunta alle kolmivuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Neimala toteaa, että EY-tuomioistuin on erottanut kotihoidontuen maksamisen päivähoitopaikasta, eikä tukea maksavaa kotikuntaakaan näin ollen aina ole.
	Nokia valitsi sähköpostipartnerinsa (Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002)
	Nokian tavoite matkapuhelinmarkkinoista on 40 prosentin markkinaosuus, ja yhtiön oma viimeisin arvio markkinaosuudestaan toisella neljänneksellä on yli 38 prosenttia. Nokia kertoi myyneensä toisella vuosineljänneksellä yhteensä 36 miljoonaa matkapuhelinta. 
	"Monilla työkomennuksille lähetetyillä-kään ei ole kotikuntaa Suomessa. Näissä tapauksissa valtion on ainakin alku-vaiheessa maksettava kotihoidontuki". "Lainsäädäntöämme on todennäköisesti muutettava tilanteen selvittämiseksi." Olennaista on Neimalan mukaan se, että henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Kotihoidontukea ei makseta perheille, jotka ovat lähteneet oma-aloitteisesti töihin muuhun EU-maahan. 
	Veromuutos ei ole  laskenut käytettyjen autojen hintoja
	(Helsingin Sanomat 05.11.2002)
	Ryntäys osa-aikaeläkkeelle kaksinkertaistui alkuvuonna
	Käytettyjen tuontiautojen verotuksen ke-vennys ei ole laskenut käytettyjen autojen hintoja. Autojen hintakehitystä seuraava Autoalan Tietopalveluverkko, Autodata kertoo, että hinnat ovat nousseet viimei-sen vuoden aikana pari prosenttia eikä mistään suunnan muutoksesta ole merkkejä.
	(Helsingin Sanomat 18.11.2002)
	Osa-aikaeläkkeelle on hakenut tänä vuon-na jo lähes kaksi kertaa niin moni kuin sa-maan aikaan viime vuonna. Eläkeyhtiöis-sä arvellaan, että moni 56 vuotta täyttänyt ei ilmeisesti ole uskonut ratkaisuun, jonka mukaan heidän etunsa eivät heikkene, ja on varmuuden vuoksi kiirehtinyt osa-aikaeläkkeelle.
	BlackBerryllä varustettuja laitteita valmistetaan maailmanlaajuiseen myyntiin. Nykyisin sähköposteja voi lukea mm. Nokian Communicatorilla. Sendo valitsi Nokian (Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002)
	Suomen eläkeläispariskunnat ovat OECD-maiden eliittiä 
	(Helsingin Sanomat 25.10.2002)
	Sahat pitävät Suomea asuttuna
	Suomalaiset eläkeläispariskunnat ovat OECD-maiden eliittiä, kun tarkastellaan heidän saamiaan lakisääteisiä eläkkeitä. 
	(Helsingin Sanomat 28.10.2002)
	Suomessa on satakunta paikkakuntaa, joiden keskeinen työnantaja on itsenäinen saha. Sahurit ovat pienillä paikkakunnilla yhä tämän päivän patruunoita, mutta itseensä sulkeutuneet laitokset ovat alkaneet avata oviaan ympäröivälle yhteiskunnalle.
	Vaikka maan hintatasokin otetaan huomioon, suomalaisparien lakisääteiset eläkkeet säilyvät silti vertailun kärjessä. Suomessa ei ole tarvinnut täydentää tuloja yksityisellä lisäeläketurvalla kuten esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa, joissa eläkkeillä on katto, sanoo tutkija Tiina Mäkinen Turun yliopistosta kymmenen OECD-maan vertailututkimuksessaan. 
	EY-tuomioistuin: Käytettyjen autojen veroa laskettava 
	(Helsingin Sanomat 20.9.2002)
	Esitys: Korkeakouluopinnot loppuun työttömyystuella
	Eläketurvakeskukselle tekemässään tutki-muksessa Mäkinen selvittää, millaisilla tuloilla eläkeläiset elävät vertailumaissa ja miten he tulevat toimeen. Eläkeläisten toimeentulo nojaa Suomessa tutkimuksen mukaan lakisääteiseen eläketurvaan kuten Ranskassa ja Saksassakin. Sen sijaan erityisesti Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa yksityisen eläketurvan osuus on huomattavasti suurempi. Niissä maissa yksityiset lisäeläkkeet ovat myös muita maita huomattavasti parempia, mutta täydentävät selvästi enemmän miesten kuin naisten eläkkeitä. 
	(Helsingin Sanomat 19.11.2002)
	EY-tuomioistuimen syyskuussa antaman päätöksen mukaan Suomeen tuotavista käytetyistä autoista peritään liikaa veroa. 
	Työtön voi vastedes suorittaa työvoima-poliittisena aikuiskoulutuksena myös korkeakoulututkinnon, mikäli eduskunnan käsittelyssä oleva lakiehdotus etenee. Uudistuksen yksi tarkoitus on tehdä mahdolliseksi päivittää vanhentuneita tutkintoja. Korkeakouluopinnot voisi saattaa päätökseen menettämättä työttömyystukia.
	Luxemburgissa kokoontunut tuomioistuin totesi päätöksessään, että käytettyjen autojen verotus on Suomessa tuontiautoja syrjivää. Tuomioistuimen ratkaisu vastaa julkisasiamiehen viime lokakuista ehdo-tusta, jonka mukaan tuontiautosta perit-tävä autovero ei saa ylittää vastaavan kotimaisen auton arvossa jäljellä olevaa veron määrää. 
	Komissaari Reding. Euroopan yliopistot maailmankuuluiksi 
	(Helsingin Sanomat 11.10.2002)
	Tutkimus ei eritellyt, miten eri maissa tu-etaan esimerkiksi eläkeläisten terveys- ja sairaanhoitopalveluja tai annetaan alen-nuksia. "Esimerkiksi Britanniassa eläke-läiset saavat ilmaista lämmitysöljyä", Mäkinen kertoo.
	Pitkään odotettu päätös tarkoittaa käytet-tyjen autojen hintojen tuntuvaa laskua Suomessa. Päätöksen uskotaan myös lisäävän käytettyjen autojen tuontia Keski-Euroopasta Suomeen. 
	Uusi Erasmus World ohjelma pyrkii tekemään Euroopan pientenkin maiden yliopistoista maailmankuuluja, kertoi Euroopan unionin koulutuksesta ja kulttuurista vastaava komissaari Viviane Reding Helsingissä vieraillessaan. 
	Valtiovarainministeri Sauli Niinistö (kok) arvioi tuonnin halpenevan kymmenen prosenttia ja käytetyn tuontiauton verojen alenevan 30 prosenttia. Niinistö arvioi, että valtion autoverotulot voivat päätök-sen takia vähentyä 50-70 miljoonaa euroa vuodessa. 
	Vuonna 2050 eläkkeelle kolme vuotta vanhempana (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002)
	Vuosille 2004 - 2008 ajoittuva vaihto-ohjelma tarjoaa 250 eurooppalaista maisterikurssia ja tuhansia stipendejä sekä kolmansien maiden että Euroopan maiden kansalaisille. Hankkeelle on varattu 200 miljoonan euron budjetti. 
	Autoveroasia käynnistyi vuonna 1998, jolloin yksityisautoilija toi Suomeen au-ton, josta tulli peri tuojan mielestä liian korkean veron. Autoilijan valitus verotuk-sesta eteni korkeimpaan hallinto-oikeu-teen, joka pyysi ennakkoratkaisua EY-tuomioistuimelta.
	EU:n maisterikurssit järjestetään yliopistojen yhteistyönä niin, että opiskelija voi aloittaa Helsingissä, siirtyä Pariisiin ja suorittaa diplominsa Barcelonassa. Erasmus-ohjelma puolestaan käynnistyi 1987 ja ohjelmaan on osallistunut jo miljoona opiskelijaa. Suomi pääsi mukaan Erasmukseen 1992 ja on ollut aktiivinen osanottajamaa. Nykyisin sekä lähteneitä että tänne saapuneita on lukuvuosittain noin 3500. 
	Unicefin laskelmien mukaan Suomessa ja Espanjassa heikot oppilaat ovat perus-koulun loppuvaiheessa keskimäärin 3,5 vuotta keskiarvo-oppilasta jäljessä, kun taas Saksassa, Uudessa-Seelannissa tai Belgiassa osaamisessa olisi eroa peräti viiden vuoden opiskelun edestä. 
	Vertailu tehtiin 24 teollisuusmaassa. Sen mukaan lasten koulunkäynti jää Suomessa retuperälle harvemmin kuin missään Etelä-Koreaa ja Japania lukuun ottamatta. 
	Tutkintojen tunnustamista Euroopan alueella edistetään (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002)
	Unicef laski, miten suuri osa eri maiden nuorista on menestynyt kehnosti näissä viime aikojen suurimmissa oppimis-tutkimuksissa. 
	Heikosti menestyviä oppilaita on löytynyt yleensä vähiten Etelä-Koreasta, Japanissa, Suomesta ja Kanadasta, keskimäärin eniten taas Portugalista, Kreikasta, Italiasta ja Espanjasta. 
	“Amerikan levittäjä Sony Classic on painostanut minua kovasti Oscar ehdok-kuuteen. Joudun luultavasti vastoin peri-aatteitani suostumaan, mutta minua ei siellä tulla näkemään missään tapauksessa” Kaurismäki vakuuttaa.
	Heinähattu liukui yli 100 000 katsojan rajan
	(Helsingin Sanomat 05.11.2002)
	Kaisa Rastimon ohjaama lastenelokuva Heinähattu ja Vilttitossu luisteli marraskuun alussa yli 100.000 katsojan rajan. Kävijöitä oli 108.121, kun ensi illasta on kulunut 16 päivää. 
	Ennestään ohjelmistossa on tuon rajan ylittäneitä kotimaisia muun muassa Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä, jonka katsojamäärä on mennyt yli 115.000:nnen ja Hannu Tuomaisen ohjaama Menolippu Mombasaan, jonka on nähnyt 128.105 henkeä. 
	Kaurismäelle kuusi ehdokkuutta Euroopan parhaaksi (Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002)
	OECD kiittää suomalaista peruskoulua (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002)
	Kaurismäki boikotoi New Yorkin elokuvajuhlia
	(Helsingin Sanomat 01.10.2002)
	Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki perui osallistumisensa New Yorkin elokuva-juhlille kuultuaan, että hänen iranilaisen kollegansa Abbas Kiarostamin osallistu-minen samoille juhlille estettiin epäämällä häneltä viisumi Yhdysvaltoihin.
	Aki Kaurismäelle Pohjoismaiden Neuvoston elokuvapalkinto (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002 ja Nelonen 29.10.2002)
	Unicef kehui Suomen peruskoulua 
	(Yle 26.11.2002)
	YK:n lastenapujärjestö Unicef arvioi, että peruskoulun heikot oppilaat jäävät Suomessa vähemmän jälkeen ikätovereis-taan kuin vauraissa maissa yleensä.
	Lisäksi tuomaristo arvelee musikaalin innostavan myös vanhempia tutustumaan suomalaisiin lastenkirjoihin. 
	    
	Onnimanni-palkinto annetaan vuosittain lasten- ja nuortenkirjallisuutta edistävästä toiminnasta. 
	Heli Rekulalle Ars Fennica –palkinto
	(Helsingin Sanomat 03.10.2002)
	Ars Fennica -taidepalkinnon ja 34.000 euroa saa tänä vuonna Heli Rekula, 39-vuotias helsinkiläinen valokuva- ja videotaiteilija. Hän on "epävarmuuksien taiteilija", kuten palkinnosta päättänyt Robert Storr asian ilmaisee.
	Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi -musikaali on Helsingin juhlaviikkojen, Helsingin kaupunginteatterin ja teatteriseurue Kapsäkin yhteistyötä. 
	Helsingin Senaatintori ehkä Unescon maailmanperintölistalle
	Finlandia-palkinnon saajaehdokkaat julkistettiin (Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002)
	(Helsingin Sanomat 27.10.2002)
	Senaatintorin lounaiskulmassa seisoo graniittinen pankkitalo, joka poikkeaa jyrkästi Helsingin ja koko Suomen hienoimman empiretorin muista rakennuksista. Se voi vaarantaa Senaatintorin pääsyn Unescon maailmanperintölistalle.
	Senaatintorin valmistelu Unescon listalle on alkuvaiheessa. Nyt tehdään vasta Suomen aielistaa, johon sitä on ajateltu yhdeksi kohteeksi. Asian käsittely kestää vielä vuosia. 
	Senaatintori oli 1930-luvulle saakka "erittäin yhtenäinen, arkkitehtonisen kokonaisnäkemyksen lopputulos". Tuomiokirkon, Valtionneuvoston linnan ja yliopiston lisäksi myös Senaatintorin alalaita oli säilyt Engelin suunnitelmien mukaisena. Siellä on nykyisin Helsingin kaupungin virastoja ja liiketiloja, joita varten on suurennettu vain muutamia näyteikkunoita. 
	Cyclomania voitti Sevillan festivaalilla (Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002)
	Saariaholle 200.000 euron palkinto
	Lontoon suomalainen kirkko 120-vuotias 
	(Helsingin Sanomat 04.12.2002)
	(Suomen Sillan uutisviikko 39/2002)
	Säveltäjä Kaija Saariaho saa vuoden 2003 Grawemeyer – sävellyspalkinnon ensimmäisestä oopperastaan L`amour de loin (Kaukainen rakkaus).
	Lontoon suomalainen kirkko vietti 120-vuotisjuhlaa syyskuussa. Päiväjuhlaan osallistuivat mm. ulkoministeri Erkki Tuomioja, suurlähettiläs Pertti Salolainen, pormestari Denise Capstick ja piispa Samuel Salmi. Kirkko on suomalaisten kokoontumispaikka Lontoossa, ja siellä on mm. sauna, kirjasto, suomalaisia tuotteita myyvä kauppa ja kokoontumistiloja varsinaisen hengellisen toiminnan lisäksi. Lisätietoja: http://home.btclick.com/kirkko/ Britannian suomalaisista tietoa Finn-Guildin sivuilla http://www.finn-guild.org/
	Risto Räppääjä -musikaalille Onnimanni-palkinto
	(Helsingin Sanomat 31.10.2002)
	Maailman suurimpiin kuuluva sävellyspalkinto on arvoltaan 200.000 dollaria (vähän yli 200.000 euroa). 
	Suomen nuorisokirjallisuuden kymmenes Onnimanni-palkinto on myönnetty Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi -musikaalille. 
	"Palkinto on merkityksellinen, sillä Kaukainen rakkaus -oopperallani astuin uudelle alueelle eivätkä elämäni ja musiikkini ole sen jälkeen olleet entisensä", Saariaho sanoi lausunnossaan. "Olen löytänyt oopperamaailman kaikessa loistossaan sisältä päin."
	Palkintolautakunnan mukaan Sinikka ja Tiina Nopolan samannimisen kirjan pohjalta luotu näytelmä nostaa esille uutta suomalaista lastenkirjallisuutta. 
	"Vetävä juoni, onnistuneet näyttelijäsuoritukset ja ohjaus, tarttuva musiikki sekä sarjakuvamainen lavastus houkuttelevat lapsikatsojia tutustumaan paitsi Risto Räppääjä -kirjoihin myös muuhun lastenkirjallisuuteemme", lautakunta uskoo. 
	Grawemeyer - säätiö jakaa vuosittain miljoonalla eurolla palkintoja. Säätiö jakaa mm. palkinnot uskonnon, psykologian ja "maailmanjärjestyksen parantamisen" sarjoissa. Säätiö perustuu Charles Grawemeyerin miljoonaomaisuuteen. Hän oli teollisuuspohatta ja amatöörisäveltäjä. Musiikkipalkinto on jaettu vuodesta 1985 lähtien. 
	Stadionin takasuoran kattaminen liittyy vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisoihin, jotka on myönnetty Helsingille. Kisojen takia Helsinki aikoo kunnostaa myös Olympiastadionin viereisen Eläintarhan kentän. Sen korjauksen kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa. Eläintarhan kentän kunnostaminen on kuitenkin osa kentän tavanomaista peruskorjaamista, jota hieman aikaistetaan kisojen takia. 
	Mustan Pörssin ”Topi” kuollut
	Suomi yltyi valtaamaan europokaalin kotiturnauksessaan
	(Iltalehti 15.11.2002)
	(Helsingin Sanomat 11.11.2002)
	Mustan Pörssin mainosten raivokkaiden Topi-huutojen kohteena ollut, näyttelijä Toivo Tuomainen on kuollut. Hän kuoli 13. marraskuuta vaikeaan sairauteen kotikaupungissaan Juankoskella. Tuominen oli kuollessaan 76-vuotias.
	Suomen jääkiekkomaajoukkue on tällä hetkellä Euroopan paras. Leijonat kukisti Ruotsin 5- 3 Euro Hockey Tourin kohtaamisessa ja valtasi turnauksen kokonaisvoiton. 
	    
	Yleisurheilun MM-kisat 2005 kisat ovat suurin Suomessa koskaan järjestetty tapahtuma. Niitä arvellaan seuraavan tiedotusvälineistä noin 4,5 miljardia katsojaa. Kisoihin osallistuu noin 3 000 urheilijaa 200 maasta. 
	Tuomisen kasvot tulivat vuosikausia takuuvarmasti suomalaisten kotien televisioruuduille erityisesti tähän aikaan vuodesta, kun kodinkoneiden sesonki on joulumarkkinoilla hulppeimmillaan. 
	Ettei alkutalven kiekkohuuma rajoittuisi tähän, niin Suomi siirtyi myös neljän maan kisassa kärkeen. Kaksi osakilpailua on nyt pelattu. 
	Suomelta turnaus oli kokonaisuudessaan vankka. Venäjä ja Tshekki kukistuivat 5-0 ja 2- 0, jolloin nuori maalivahti Kari Lehtonen muistutti umpinaista kovalevyä. Lehtonen pelasi myös Ruotsia vastaan, ja kuului ottelun parhaimmistoon. 
	1970-luvaulta aina 1990-luvulle kestänyt rooli kodin elektroniikkaketjun keulakuvana oli vain pieni osa Tuomaisen monipuolista elämäntyötä. Näyttelijä kuului elokuvaohjaaja, akateemikko Rauni Mollbergin luottonäyttelijöihin ja esiintyi monissa tämän keskeisissä elokuvissa kuten Maa on syntinen laulu (1973), Siunattu hulluus (1975) ja Aika hyvä ihmiseksi (1977).
	Museonviraston Stadion-säätiölle antaman lausunnon mukaan Stadionin itäkatsomon kattamisesta tulisi selvittää suunnittelukilpailulla. Virasto arvioi, että stadionilla on arkkitehtonisten arvojen ohella tärkeä symbolinen merkitys kansallisena monumenttina. 
	Kun Suomi voitti kaksi ensimmäistä peliään nollille, niin turnauksen missään vaiheessa Leijonat ei joutunut tappiolle. Ruotsi kiipesi 3-3:een Ulf Söderströmin ja Niklas Nordgrenin kolmannen erän maaleilla. Se oli vain varoitus sinikeltaisten vaarallisuudesta. Ruotsin joukkueesta näki, ettei taso ollut tuttua laatua. Heikko ryhmä ei Helsinkiin saapunut, muttei huippukaan. 
	Suunnittelukilpailun tavoitteisiin ja ehtoihin sekä mahdollisiin väliaikaisiin katoksiin virasto ei ole vielä ottanut kantaa. 
	Vuonna 1978 Tuomainen sai näyttelijätyöstään Valtion elokuvataidepalkinnon.
	Suomi hukkasi maalipaikkansa ja jalkapallon EM-haaveensa
	(Helsingin Sanomat 17.10.2002)
	    
	Belgradin Punatähden stadionilta poistui apea suomalaisjoukkue. Suomi piti Jugoslaviaa pihdeissä hieman yli puoliajan, mutta ei pystynyt hyödyntämään toinen toistaan herkullisempia maalipaikkoja. Sen sijaan Jugoslavia paransi peliään toisella jaksolla ja iski kahdesti voittaen 2-0
	Maajoukkueen kapteeni Ville Peltonen sai käsiinsä turnauksen voittopokaalin ja taas toisenkin syyn juhlia. Hän löi Suomen viidennen maalin tyhjiin, kun Ruotsi yritti hakea tasoitusta ilman maalivahtia. 
	Kaupunginhallitus hyväksyi Olympiastadionin kattamisen
	(Helsingin Sanomat 05.11.2002)
	HJK-pelaajat päästivät riemunsa valloilleen
	Helsingin kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Olympiastadionin takasuoran kattamista. Se tehtäisiin liikuntalautakunnan esityksen mukaisesti siten, että Helsinki osallistuu hankkeeseen 4,2 miljoonalla eurolla, mikä on puolet kustannuksista. Puolet kustannuksista maksaa valtio. 
	(Helsingin Sanomat 27.10.2002)
	Helsingin Jalkapalloklubin pelaajat osaavat sittenkin juhlia. Kausi päättyi
	mestaruuskarkeloihin, vaikka kulta ratkesikin Klubille jo viikko aikaisemmin.
	Tasapeli 2-2 MyPaa vastaan oli vain sivujuonne pippaloiden alkamisessa.
	Summa myönnetään lainana Stadion säätiölle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta ilman vakuutta. Kaupunki tukee lainan takaisinmaksua vuosittaisella avustuksella säätiölle. Vihreät vastustivat esityksen mukaista kattamista. Inka Kanerva (vihr) ehdotti, että kaupunki ei tukisi lainan takaisinmaksua vuosittaisilla avustuksilla, vaan säätiön olisi kerättävä rahat itse vuokratuloistaan. Ehdotus hävisi äänin 11-3. 
	Susanna Pöykiöstä Finlandia Trophyn ensimmäinen suomalaisvoittaja
	(Helsingin Sanomat 07.10.2002)
	Susanna Pöykiö aloitti taitoluistelukautensa voitokkaasti, kun hän oli paras kansainvälisessä Finlandia Trophy -kilpailussa Helsingissä. Myös Alisa Drei ja Elina Kettunen sijoittuivat neljän parhaan joukkoon.
	    
	Myyrmannin räjäyttäjäksi paljastui suomalainen opiskelijamies
	Suomen presidenttien muotokuvat löy-tyvät Valtioneuvoston Internet sivuilta http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/base.lsp?r=26853&k=fi 
	(Helsingin Sanomat 13. ja 14.10.2002)
	Kauppakeskus Myyrmannissa Vantaalla 11. lokakuuta tehdyn pommi-iskun teki-jäksi paljastui suomalainen 19-vuotias, ammattikorkeakoulussa kemiaa opiskellut mies, joka on kotoisin Vantaan Tikkuri-lasta. Iskussa kuoli kuusi ihmistä, räjäyt-täjä itse oli seitsemäs surmansa saanut. Miehellä ei ollut rikollista taustaa.
	YLEltä uutispalvelu kännykkään 
	(Suomen Sillan uutisviikko 39/2002)
	Yleisradio on aloittanut uutispalvelun matkapuhelimiin. Uutisia lähetetään teks-tiviesteinä suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi YLE on avannut multimediapuhelimille tarkoitettu uutispalvelun, jota voidaan käyttää Multimedia Messaging Service- eli MMS-toimintoa tukevilla puhelimilla. Puhelimiin voi lähettää mm. kuvia. Uudet mobiilipalvelut ovat maksullisia. Lisätietoa: www.yle.fi
	Poliisi selvittää, ovatko ostoskeskus Myyrmannin 19-vuotias räjäyttäjä ja
	internetin pommiaiheisen keskustelupal-stan nimimerkki rc sama henkilö. Hiljai-sen nuorukaisen motiiveista ei ole tietoa. Räjähdys saattoi olla myös vahinko.
	Uteliaita virtasi avattuun Myyrmannin ostoskeskukseen
	(Ilta Sanomat 15.11.2002)
	(Helsingin Sanomat 31.10.2002)
	YLEN radiouudistuksessa Radio Suomen ohjelmista karsitaan Suomen toisiksi van-himman radio-ohjelman Metsäradion li-säksi mm. maamme ensimmäinen naisten asioita käsittelevä, Päivi Istalan toimitta-ma Naisten tunti, Pekka Saurin vetämä Yölinja, sanaleikkiohjelma Sanasepot ja tukku musiikkiohjelmia, kuten Kotimaiset ja Satumaa.
	Väki kävi vilkkaasti keskiviikkona 30 lokakuuta Myyrmannin ostoskeskuksessa Vantaalla, kun se avattiin ensimmäistä kertaa pommi-iskun jälkeen. Kävijöitä oli 10.000 enemmän kuin tavallisena keskiviikkona.
	Avioehtosopimukset yleistyneet (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002)
	Luvattomien aseiden luovuttajat voivat ensi vuonna saada rahaa
	Sävellahja, Kantolan perhe ja Tänään ilta-päivällä siirtyvät Radio Suomesta YLEN Ykköselle. 
	(Helsingin Sanomat 08.10.2002)
	Luvattomien ampuma-aseiden haltijat voivat luovuttaa aseensa poliisille ilman rangaistusta ja saada siitä jopa rahaa, jos sisäministeriön poliisiosaston valmistelema esitys toteutuu.
	Myös radiokanavien nimet muuttuvat Radio Suomea lukuun ottamatta.
	Suomen pahviset ajokortit käymässä vanhanaikaisiksi
	Lainsäädäntöneuvos Pertti Normian mukaan tavoitteena on kerätä 50 000-100 000 ampuma-asetta. Keräys saattaa koskea myös luvattomia räjähteitä. 
	(Helsingin Sanomat 21.11.2002)
	Pahvinen ajokortti ei välttämättä käy hen-kilötodistuksesta ensi vuonna, koska pah-vikortti on muovista helpompi väärentää. Monet kortit ovat myös niin vanhoja, ettei niistä tunnista kortin haltijaa.
	    
	Suomeen vetävät kiinnostava työ, rauhallinen tahti ja turvallisuus (Helsingin Sanomat 16.10.2002)
	Muissa EU-maissa on järjestetty vastaavia luvattomien aseiden keräyksiä. Normian mukaan tulokset ovat olleet hyviä. Suomen Gallupin viitisen vuotta sitten tekemän kyselyn mukaan aseita olisi peräti 300 000.
	Vuoden loppuun mennessä voi käydä vaihtamassa vanhanmallisen ajokortin EU-korttiin ilman erityistä syytä. Sen jälkeen uusiminen edellyttää ainakin virallisesti syyn. 
	Kiinnostava työ vetää ulkomaisen asia-tuntijan Suomeen. Kylmä talvi ei häntä karkota, mutta puolison työnsaantivaikeu-det, alhainen palkka ja hankala pääsy suo-malaisten piireihin estävät juurtumasta. työvoima vähenee, mutta Suomi voi olla kiinnostava huippuosaajille. 
	Valtaosa luvattomista aseista on niin sa-nottujen harmittomien omistajien hallus-sa. Tällaisina pidetään esimerkiksi sota-veteraaneja tai heidän sukulaisiaan, joilla on sota-ase muistona komerossa. Myös 1940-luvun loppupuolella piilotetuista armeijan aseista on vanhojen aseiden välittäjille tarjottu vain vähäistä määrää. 
	Kun EU-kortti otettiin Suomessa käyttöön 1998, autoilijoille annettiin viideksi vuodeksi mahdollisuus vaihtaa ajokortti uuteen vaikka huvin vuoksi.
	Mitä tekijöitä pitää tunnistaa säilyttääk-seen ja kehittääkseen kilpailukykyään? Tutkija Mika Raution 122 teemahaastat-telua ja 556 vastausta internetkyselyyn kertovat vastauksen: työ, suomalainen puoliso, rento työkulttuuri, rauhallisempi elämänrytmi, pikkukaupunkimainen asuinympäristö. 
	Sisäministeriön ylitarkastaja Leena Piipponen ja Helsingin poliisin keskustan lupayksikön johtaja Ari Taipale koros-tavat, että EU-ajokortin saa helposti myös ensi vuonna. "Ei mikään lupatoimisto varmaankaan jätä korttia uusimatta ensi vuonna, vaikka uusimiselle ei olisi perusteltua syytä", Piipponen uskoo. 
	Rikoksista aiempaa kovempia tuomioita (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002)
	Oikeusministeri Johannes Koskinen (sd) kertoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että asiaa pohtimaan asetetaan työryhmä parin viikon sisällä. Työryhmän pitäisi saada esityksensä valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä. Jos lakiesitys etenee käsittelyssä sutjakkaasti, Koskisen mukaan laki voitaisiin saada voimaan jo vuoden 2004 alkupuolella eli reilun vuoden kuluttua. 
	Pikkukaupunkimaisuus voi myös heik-entää Suomen vetovoimaa. Ulkomaalais-ten piirit ovat pienet, eivätkä suomalaiset kutsu kotiinsa. Lopullisen sopeutumisen kynnys on kieli. Harva jaksaa opetella suomea. Töissä puhutaan englantia, mutta sosiaalisissa ympyröissä sillä ei pärjää. 
	Työtunti tuottaa vähän Suomessa (Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002)
	Kasvava prostituutio-ongelma kiihdytti torstaina kansanedustajia. Rangaistuksia vaativat niin keskustan eduskuntaryhmä kuin vihreiden ryhmäjohtokin. "Ostajat ylläpitävät prostituutiota", painottivat vihreiden Janina Andersson, Irina Krohn ja Anni Sinnemäki kannanotossaan. 
	Eduskunta päätti pidentää isyyslomaa (Suomen Sillan Uutisviikko 46/2002)
	Turun Sinappia valmistava Lunden päätti torstai-iltana jatkaa sinappiteollisuutta Turussa. Eri asia on, millä nimellä sinappia Jalostajanmäellä vastaisuudessa tehdään, sillä Turun Sinapin valmistus siirtyy joka tapauksessa keväällä Uppsalaan. 
	 
	Lundenin markkinointipäällikkö Tom Fagerlundin ei antanutkaan suuria toiveita siitä, että Turun Sinappi-tuotemerkki voitaisiin siirtää Unilever-konsernilta Lundenin hallintaan. Fagerlundin mukaan päätös sinappituotannon jatkamisesta merkitsee Lundenille suurta investointia muun muassa uusiin laitteistoihin. 
	Neljä kymmenestä lähtisi pääkaupunkiseudulta (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002)
	 
	Unilever-konsernin ilmoitus siirtää perinteisen Turun Sinapin valmistus Ruotsiin on nostattanut varsinaisen kansanliikkeen sinapin tueksi. Sinappia puolustettiin muun muassa netissä, jossa tuhannet ihmiset jättivät nimensä vetoomuksiin. Sinappi sai myös julkkikset liikkeelle. 
	Sairaalabakteeri yleistyy nopeasti
	(Helsingin Sanomat 14.10.2002)
	Sairaalabakteerina tunnettu MRSA yleistyy nopeasti Suomessa. Tammi-heinäkuussa bakteeri löytyi kaksi kertaa useammalta ihmiseltä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Bakteeria on löydetty nyt vanhainkodeissa, terveyskeskusten
	(Katso ”Toimitus surffaili netissä” www.prosinappi.com)
	 
	vuodeosastoilla ja muissa pitkäaikaislaitoksissa.
	Turkulaisen sinapintuotannon jatkumisen ratkettua elintarviketyöläiset peruuttivat maanantaiksi Leiraksen ja Marlin tehtaille suunnitellut tukilakot. Turun Sinappia on tehty Turussa yli 50 vuotta. 
	MRSA:ta eli tärkeimmille antibiooteille vastustuskykyisiä stafylokokki-bakteereita todettiin viime vuonna yli kolme kertaa useammalta ihmiseltä kuin 1996, ja suuntaus jatkuu.
	Turun Sinapin puolesta 16.500 allekirjoitusta (Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002)
	Eurooppalaisittain tilanne on vielä erinomainen. Eurooppalaisen seurantajärjestelmän vuosiraportin mukaan vain 0,4 prosenttia Suomen stafylokokeista oli viime vuonna vastustuskykyisiä antibiooteille. Britanniassa niitä oli yli 40 prosenttia ja Maltalla yli puolet.
	Seksin ostaminen ehkä rangaistavaksi Suomessakin
	(Helsingin Sanomat 15.11.2002)
	Seksipalveluiden osto voi tulla rangaistavaksi myös Suomessa Ruotsin mallin mukaan. 
	Luomutuotteet yhä muita kalliimpia (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002)
	Kuvanveistäjä Toivo Jaatisen kultaraha on nimeltään "Hippu", joka viittaa kultahippuun. Kuva-aiheina rahan tunnuspuolella ovat tyylitelty maisema mäntyineen ja puroineen. Rahan arvopuolella on pohjoinen yömaisema sekä neljä eri vaiheessa olevaa keskiyön aurinkoa. 
	Suuri osa kasvusta selittyy Pirkanmaan ja Oulun seudulla havaituilla epidemioilla. Niissä on löydetty nopeasti lähes 200 uutta bakteerin kantajaa. 
	He muuttavat MRSA:n kuvaa. Sairaaloiden sijaan bakteeria on löydetty vanhainkodeissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja muissa pitkäaikaislaitoksissa asuvista. Kantajat ovat itse oireettomia, mutta bakteeri voi siirtyä heidän iholtaan tai limakalvoiltaan henkilökunnan käsien kautta naapurin säärihaavaan ja hankaloittaa sen hoitoa. 
	Kuva-aihe on hyvin suomalainen ja lähtenyt siitä ajatuksesta, että suomalai-nen kulta on siinä mukana. Kullankaivuun myötä suunnittelijan ajatus siirtyi Lappiin ja siitä keskiyön aurinkoon ja sen mysti-syyteen, joka sekin edustaa suomalai-suutta parhaimmillaan. Jaatinen on suunnitellut historiallisesti merkittäviä juhlarahoja sekä markka- että euromääräisinä. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002)
	Matkakorttien käytöstä syntyy valtava tietokanta matkustajista
	(Helsingin Sanomat 19.09.2002)
	Pääkaupunkiseudulla käyttöön otettu matkakortti antaa sivutuotteena viranomaisille ennennäkemättömät mahdollisuudet seurata ihmisen liikkumista joukkoliikenteessä. On mahdollista selvittää esimerkiksi milloin, millä linjalla ja miltä pysäkiltä tietty henkilö nousi bussiin.
	Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen euromääräinen kultaraha laskettiin liikkeelle tänään Moneta-myymälässä Unioninkadulla. Liikkeellelaskun suoritti valtiovarainministeri Sauli Niinistö ja sitä oli seuraamassa lukuisa joukko rahankeräilijöitä. Kultarahaa lyödään enimmillään 25.00 kappaletta ja ne on numeroitu lyöntijärjestyksessä ensim-mäistä kertaa Suomessa. Proof-laatuisen rahan myyntihinta oli 315 euroa ja se myytiin ennätysajassa loppuun. 
	Järvien ja pohjaveden pinnat alimmillaan kuuteen vuosikymmeneen
	(Helsingin Sanomat 17.10.2002)
	Tulevana talvena Suomesta uhkaa loppua vesi. Kuuteenkymmeneen vuoteen järvien
	Leipomot vieroksuvat vähäsuolaista leipää
	tai pohjaveden pinta ei ole pudonnut yhtä alas kuin nyt. Kaivot kuivuvat, laivoja kulkee vajaassa lastissa ja karjatilalliset ihmettelevät, mistä elikoille saadaan tarpeeksi juotavaa.
	(Helsingin Sanomat 26.10.2002)
	(Helsingin Sanomat 14.10.2002)
	Yritysten huumetestit yleistyvät nopeasti Suomessa, vaikka pelisääntöjä vasta pohditaan. Testejä tehdään jo sadoilla työpaikoilla uusia työntekijöitä palkattaessa tai yhä useammin myös vakituisille työntekijöille osana yrityksen päihdepolitiikkaa.
	Leipä on suomalaisten ravinnossa yhä edelleen toiseksi suurin suolan lähde heti
	makkaroiden ja leikkeleiden jälkeen. Leipomot ovat jo alentaneet leipien
	Pohjavesi on niin matalalla, että sen saamiseen normaaliksi tarvittaisiin sadan millin sateet. Niitä ei saada. Sää jäähtyy, lunta sataa vain vähän, eikä sekään enää sula kuin paikoin. 
	suolapitoisuuksia, mutta ne pelkäävät, ettei vähäsuolainen leipä käy kaupaksi.
	Suomen ensimmäisen kultaeuro
	Suolaa kulutetaan edelleen yli ravinto-suositusten. Kulutus on kymmenen milligrammaa eli kaksi teelusikallista henkeä kohti vuorokaudessa kun se pitäisi olla enintään yksi teelusikallinen.
	(Rahapaja Oy 06.11.2002)
	Hydrologi Veli Hyvärinen Suomen ympäristökeskuksesta selittää, että vettä on kylliksi oikeastaan vain Suomenselän alueella sekä keskisessä ja pohjoisessa Lapissa. Muualla kuivuus on pudottanut järvien pinnat vähintään 20 senttiä alle normaalin. Saimaalla pinta on melkein 60 senttiä alempana kuin tavallisesti. 
	Rahapaja Oy on lyönyt valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti 100 euron kultaisen juhlarahan sen johdosta, että euro on ensimmäistä vuotta käytössä Suomessa, pohjoisen kulttuurin ja keskiyön auringon maassa. Kultaeuron liikkeellelaskun suoritti valtiovarainministeri Sauli Niinistö.
	Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen sydänliitto kutsuivat helmikuussa 1997 paneelin pohtimaan keinoja suoma-laisten korkean sydän- ja verisuonitauti-tason alentamiseksi hyvälle eurooppalai-selle tasolle. Puoli vuotta myöhemmin valmistui toimenpideohjelma, jonka keskeisin suositus oli väestön suolan saannin vähentäminen. 
	"Suomen kuivuus on kahden korkeapaineen syytä; toinen pysyi sitkeästi Venäjän, toinen Pohjois-Atlantin päällä, ja yhdessä ne estivät matalapaineiden tulon Suomeen. Sellainen on tavattoman harvinaista. Suomen vesivaranto on viime vuosina pikemminkin ollut kasvussa." 
	Kultaisen juhlarahan on suunnitellut kuvanveistäjä Toivo Jaatinen. Raha painaa 8,64 grammaa ja sen halkaisija on 22 millimetriä. Kultaraha on seosta, jonka painosta 900 promillea on kultaa, 50 promillea hopeaa ja 50 promillea kuparia.
	    
	Ongelmallisena pidetään edelleen leivän sisältämää suolaa. 
	Tutkimus: Blondit häviävät 200 vuodessa(BBC 27.09.2002)
	Keskuskatu muuttuu kävelykaduksi
	(Helsingin Sanomat 05.10.2002)
	Viimeiset aidot blondit häviävät maan päältä 200 vuoden kuluttua, sanovat saksalaiset tutkijat. Asiasta kertoo BBC verkkosivuillaan. 
	Helsingin kävelykeskusta laajenee aimo harppauksen. City-Centerin (Makkaratalon) ja Stockmannin lisärakennusprojektien yhteydessä on Helsingin kaupungin kanssa päästy yhteisymmärrykseen Keskuskadun muuttamisesta kävelykaduksi.
	Tutkijoiden mukaan viimeinen aito blondi syntyy Suomessa, jossa on maailman suurin blonditiheys. 
	Titanicin vauva oli suomalainen (Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002)
	Erkko yhä Suomen rikkain (Suomen Sillan Uutisviikko 44/2002)
	Vaaleahiuksiset kuolevat sukupuuttoon, koska blondigeeniä kantavia ihmisiä on yksinkertaisesti liian vähän, tutkijat selittävät. Blondigeeni on resessiivinen eli väistyvä. Jotta perheeseen syntyisi vaaleahiuksinen lapsi, molemmilla isovanhemmilla täytyy olla kyseinen geeni.  
	Tutkijat myös epäilevät, että valeblondit ovat osaltaan syypäitä aitojen blondien häviöön. He arvelevat, että miehet pitävät enemmän värjätyistä kuin aidoista blondeista. 
	Sara Jokinen maailman nopein takaperin puhuja(Helsingin Sanomat 16.10.2002)
	Sankaruutta, joukkuehenkeä tai ainakin sekopäisyyttä riittää maailmassa edelleen.
	Ihmiskunnan huippusaavutukset ovat luettavissa uudesta Guinness World Records 2003 -kirjasta. Mukana on yli tuhat uutta ennätystä. 
	Joka viides epäröi lentää ulkomaanlomalle
	Kirjasta käyvät ilmi muun muassa seuraavat yleissivistykseen kuuluvat tiedot: Maailman vanhin oksennus on 160 miljoonaa vuotta vanha ja maailman pisin avioliitto kesti 84 vuotta, 6 kuukautta ja 15 päivää. 
	(Helsingin Sanomat 30.10.2002)
	Joka viides suomalainen on sitä mieltä, että terrorismi ja muu turvattomuus vaikuttaa merkittävästi halukkuuteen lähteä lentomatkalle ulkomaiseen lomakohteeseen, selviää Taloustutkimuksen tekemästä tuoreesta tutkimuksesta.
	    
	Maito laihduttaa
	Suomalaiset ovat jälleen kunnostautuneet. Helsinkiläinen Sara Jokinen on maailman nopein takaperin puhuja. Hän puhui minuutissa 47 sanaa takaperin. 
	(Ilta Sanomat 15.11.2002)
	Useat tutkimukset osoittavat, että maitoa litkivät paitsi laihtuvat huomattavasti tehokkaammin, myös pystyvät hallitsemaan painoaan paremmin verrattuna maitoa vältteleviin.
	Finnair asentaa valvontakamerat koneisiinsa (Suomen Sillan Uutisviikko 45/2002)
	Kolumni Kainuun Sanomat
	Leena Kymäläinen: 
	Meistä ajatellaan 
	Oikeus kielsi kirjoittelun missistä
	Kun suomalainen tapaa ulkomaalaisen, muunmaalainen kysyy kohteliaasti, mitä kuuluu. Suomalainen ynähtää ja haluaa tietää, mitä meistä ulkomaailmassa ajatellaan. 
	(Helsingin Sanomat 05.10.2002)
	Suomessa on ensimmäistä kertaa kielletty oikeuden päätöksellä lehtiä julkaisemasta tiettyyn aihepiiriin liittyviä kirjoituksia. Helsingin käräjäoikeuden päätöksen mukaan Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n lehdet eivät saa kirjoittaa mitään kieltoa hakeneen missin yksityiselämästä. Kieltoa tehostaa 20.000 euron uhkasakko.
	Ulkoministeriön lehdistökatsaus todistaa, että jotain sentään. Katsotaanpa, mitä meistä tiedetään esimerkiksi Malesiassa. 
	Sikäläisten lehtien mukaan hirvet ryntäilevät täällä olohuoneisiin ja majavat hyökkäävät ihmisten kimppuun. 
	Oikeauskoinen perinne tuntee useita eri nimisiä ja keskenään siis hiukan erilaisia liturgioita. Tunnetuin ja yleisimmin toimitettava niistä on Johannes Kultasuun (Krysostomos) nimeä kantava liturgia.
	Pappi toistaa Kristuksen sanat: ”Ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini…” ja ” Juokaa tästä kaikki, tämä on minun vereni…”. Pappi jatkaa: ”Muistaen tätä pelastavaista käskyä ja kaikkea meidän tähden tapahtunutta: ristiä, hautaa, kolmantena päivänä ylösnousemista, oikealla puolella istumista ja kunniallista tulemista”, pappi nostaa kalkin ja lautasen ilmaan: ”Sinun omaasi, Sinun omistasi, kaiken tähden ja kaiken edestä!” Sitten tulevat varsinaiset sakramenttisanat, anotaan Pyhää Henkeä laskeutumaan ja ”Tee tämä leipä Sinun Kristuksesi kalliiksi Ruumiiksi, ja mitä tässä maljassa on Sinun Kristuksesi kalliiksi Vereksi, muuttaen ne Pyhällä Hengelläsi”.
	Thaimaassa vuoden suomalaisnimi on Tuunanen. Hän on paikallinen suurlähettiläs, joka sikäläisen lehden mukaan esittää eri tilaisuuksissa maansa kuninkaan säveltämää musiikkia. 
	Liturgia jakaantuu kolmeen osaan. Valmistumisosan toimittaa pappi useimmiten yksinään, valmistaen tällöïn ehtoollislahjat ja rukoillen samalla valmistusrukoukset.
	Kuningaskunnaksi Suomi on julistettu myös Tokion televisiossa. Jostain syystä se tapahtui silloisen viestintäministerin Olli-Pekka Heinosen vierailun yhteydessä. 
	Opetettavien liturgia on varsinaisen liturgian ensimmäinen puolisko. Pappi lukee alkusiunauksen: ”Siunattu olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtakunta, nyt, aina ja iänkaikkisesta iänkaikkiseen”. Samalla hän tekee Evankeliumikirjalla ristikuvion alttaripöydän päällä.
	Baltian maissa Suomi-kuvan kohentajilla on tekemistä. Latvialainen talouslehti taas kysyy, onko Latvia Suomen siirtomaa. Pääkirjoituksessa Suomea syytetään Latvian metsävarojen monopolisoinnista. Kyse on kolmen maan yhteisestä sellutehdashankkeesta, mutta jutuissa puhutaan vain suomalaisista. Tehtaaseen sijoittajia kutsutaan kiristäjiksi. 
	Jälleen sarja rukouksia ja yhdessä lausuttava Isä meidän, muutama veisu.
	Seuraa ektenia (pitkä rukoussarja) ja kolme antifonia, psalmein ja muualla paitsi useimmiten ei Hellaksessa, Autuuden lauseiden (Vuorisaarna) laulantaa. Antifonien välisissä rukouksissa toistuu kehotus: ”antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko meidän elämämme Kristuksen, Jumalan haltuun”. 
	”Jumalan pelvossa, uskossa ja hartaudessa lähestykää!” 
	Latvian venäjänkielisessä lehdessä taas paljastettiin toimittajille järjestetyn Helsingin-matkan jälkeen, että suomalaiset pitävät venäläisiä laiskoina.
	Oikeauskoisen kirkon jäsen kehotetaan ottamaan vastaan Ehtoollista, se jaetaan kalkista lusikalla, jokainen saa palan Ruumista ja tilkan Verta.
	Jugoslaviassa on herättänyt kiinnostusta Martti Ahtisaaren kirja Tehtävä Belgradissa. Opus on lehtikirjoittajien mielestä Balkanin selkkausten syiden "epäonnistunutta tulkintaa". 
	Vuorossa ovat sarja kiitosrukouksia ja palveluksen päätös sekä antidoran jakaminen, tämä on siis nimensä mukaisesti Pyhien lahjojen asemesta jaettava leivänpala, nykyään se kuvaa myös alkukirkonaikaista tapaa aterioida koko seurakunnan voimin heti liturgian päätteeksi kirkossa.
	Seuraa pieni saatto jossa Evankeliumikirja kannetaan kirkon keskelle ja edelleen alttariin. Tapa periytyy kirkon alkuajoilta jolloin evankeliumia säilytettiin turvallisuussyistä jossain muualla kuin alttaripöydällä. ”Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon” -veisun jälkeen ovat vuorossa lukutekstit, ensin epistola eli Apostolein tekojen tahi heidän lähetyskirjeittensä luentaa ja sitten Evankeliumi. Päivittäiset tekstit on merkitty Ortodoksiseen kalenteriinkin. Muutaman rukoussarjan, niistä viimeisenä  opetettavien puolesta rukous ja heidän poistumiskehotuksensa, jälkeen alkaa liturgian toinen osa, eli uskovaisten liturgia.
	Italialaislehdissä on äimistelty muutakin kuin elintarvikevirastoa ja suomalaisten olematonta ruokakulttuuria. "Heti kun kuulet hänen puhuvan hyvinvoinnista, terveydenhuollosta ja julkisten koulujen määrärahoista, havaitset, miksi suuria maita voivat huolestuttaa nämä vähäpuheiset sadun tontut, jotka käden käänteessä hivuttautuivat komentosillalle." 
	Liturgia on koko kirkollisen elämän keskus, kaikki muut palvelukset liittyvät siihen tavalla tahi toisella. Liturgia toimitetaan koko maailman edestä, siitä kertovat rukoussarjat eli ekteniat, joissa mainitaan kaikki apua tarvitsevat. Koko ihmisen elämä tulee tässä palveluksessa esille. Samoin koko pelastushistoria nivoutuu liturgiaan” kaikkea meidän tähden tapahtunutta …”. ” Sinun omaasi, sinun omistasi …” taas kertoo tiivistettynä seuraavan: Jumala antoi meille maailman, kaiken siinä elävän ja olevan ja kaiken sen me kannamme kiitosuhrina Hänelle. Kristuksen Ruumis ja Veri taas ovat meidän yhteytemme Häneen ja meidän Ylösnousemukseemme, Kristuksen ruumis murrettiin ja veri vuodatettiin maailman syntien pois ottamiseksi ja ne ovat oikeauskoiselle totta ”Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä” Joh.6:56. Ja Kristus nousi kuolleista kolmantena päivänä ja mursi kuoleman okaisen kahleen, jokainen liturgia on pieni pääsiäinen. Nämä kaikki teemat tulevat esille liturgian veisuissa ja rukouksissa. 
	Kuka on tuo sadun tonttu. Tietenkin pääministeri Lipponen, italialaisittain "Suuresta Pohjolasta alas Rooman kasbaan laskeutunut jykevä mies", jolla on "valtava metsurin käsi". 
	Veisataan Kerubiveisu ”Nyt me salaisesti kuvaamme kerubeja ja eläväksi tekevälle Kolminaisuudelle pyhintä virttä veisaamme. Heittäkäämme pois siis kaikki maalliset huolet ottaaksemme vastaan kaikkeuden kuninkaan, jota näkymättömästi seuraavat enkelein joukot. Halleluja” ja toimitetaan suuri saatto jossa ehtoollislahjat kannetaan kirkkosalin halki. Pyydetään Jumalaa muistamaan kirkon päämiestä, läsnä olevia, sairaita, edesmenneitä.
	Kirkkotietoa
	Vasta valmistunut teologian kandidaatti Simo Haavisto jatkaa suosion saanutta kirkkotietoa – artikkelisarjaa. 
	--------------------
	Tiedonarkun kantta raotetaan jälleen hiukan ja kerrotaan liturgiasta. 
	Jälleen rukouksia ja sitten kansa yhdessä lausuu Uskontunnustuksen ja alkaa liturgian tärkein vaihe eli kiitosuhrin toimittaminen. Tällä kohtaa liturgian teksti vaihtuu vuoropuheluksi, rauhantoivotuksineen ynnä muineen. 
	Liturgia kirkollisessa kielessä  tarkoittaa ehtoollisjumalanpalvelusta, joka voidaan mielihyvin toimittaa mihin aikaan tahansa vuorokaudesta ja vaikka joka päivä. 
	Kvartetti esitti Jean Sibeliuksen Andante Festivo, Pehr Henrik Nordgren:in String Quartet Nr 4 Op 60 ja Maurice Ravel:in  String Quartet in F.
	Toivotan kaikille rauhallista joulupaaston aikaa ja riemullista Kristuksen syntymäjuhlaa!    
	Konsertin pääsponsorina toimi Nokia ja muina sponsoreina KLM, Kone, Metso, Nixu, Planmeca ja Wärtsilä.
	Satunnainen matkailija suosittelee Y.A.E.:ssa vierailua kesäkuukausien ulkopuolella, sillä lokakuussa lämpötila oli vielä +39 astetta, ja kosteus huipussaan. Lokakuusta alkavat myös suomalaiset matkanjärjestäjät tekemään turistimatkoja Y.A.E.:n.
	Simo Haavisto 
	teologian kandidaatti
	Vuonna 1997 perustetun Tempera-kvartetin muodostavat Silva Koskela, viulu, Marjaana Holva, viulu, Tiila Kangas, viulu ja Ulla Lampela, sello. 
	Satunnainen matkailija
	Satunnainen matkailija Dubaissa

	Tiedotteen tässä numerossa alkaa satunnainen artikkelisarja ”Satunnainen matkailija” johon tiedotteen toimitus toivoo lukijoilta matkakertomuksia koskien pääasiallisesti Suomen ja Kreikan eri paikkakuntia. Lisäksi lukijat voivat lähettää matkakertomuksia muistakin maailman kohteista, toivottavaa kuitenkin olisi että niissä olisi jokin ”Suomi-yhteys”, esim. tutustuminen paikallisten suomalaisten toimintaan.
	Tempera-kvartetti on lyhyessä ajassa saavuttanut suuren maineen. Kaudeksi 2000/2001 kvartetti valittiin Euroopan konserttihallien organisaation ”Nousevana Tähtenä” edustamaan Birminghamin Sinfonia Hallia. Tämä puolestaan johti konsertteihin New Yorkissa (Carnegie Hall), Lontoossa (The Wigmore Hall), Pariisissa (The Cite de la Musique), Ateenassa (Consert Hall) ja monissa muissa tunnetuissa konserttisaleissa ympäri maailmaa. Kvartetti valittiin myös Suomen kamarimusiikkifestivaaleilla “Vuoden 2001 Nuoreksi Artistiksi”
	Y.A.E.:n suurlähetystön virkailija Henna-Riikka Pihlapuro kertoi lähetystön rekistereissä olevan n. 550 suomalaista jotka asuvat maassa. Suurlähetystöstä kuitenkin kerrottiin sama ongelma, jonka kohtaavat muutkin suurlähetystöt; kaikki eivät ilmoittaudu uudessa kotimaassaan Suomen suurlähetystöön. 
	Y.A.E:n suomalaisista suurin osa on tullut työn johdosta eikä aviopuolison johdosta, kuten esim. Kreikassa. Tokin näitäkin löytyy, mutta silloinkin on yleensä tultu suomalaisen puolison työn vuoksi ja todella harvoin maahan on tultu paikallisen puolison perään. Maassa työskentelee paljon suomalaisia sairaanhoitaja ja lääkäreitä, lisäksi suomalaisia on suomalaisten ja paikallisten yritysten palveluksessa, löytyy mm. suomalaisia lennonjohtajia ja lentoemäntiä. 
	Maa, jota vielä 30 vuotta sitten ei ollut on tänä päivänä yksi maailman rikkaimpia valtioita. Samalla se on vastakohtien paratiisi; aavikko – pilvenpiirtäjät, Islamin uskonto – myöhään aamuyöhön auki olevat baarit ja yökerhot, kamelit – loistoautot. 
	Kvartetti on allekirjoittanut sopimuksen BIS Recordsin kanssa vuosille 2003-2005, levyttääkseen kaikki Jean Sibeliuksen jousikvartettityöt.
	7 Emiraattia, joista yksi on Dubai, yhdistyivät vasta 30 vuotta sitten muodostaen Yhdistyneet Arabi Emiirikunnat (Y.A.E.). Näiden 30 vuoden aikana Dubain väkiluku on kasvanut 59.000 asukkaasta 1969, tämän päivän 900.000 asukkaaseen. Tosin suurin osa näistä on ulkomaalaisia, jotka ovat maassa vain väliaikaisella luvalla työskentelemässä. Dubain väkiluvusta paikallisia, suurin osa upporikkaita, on vain n. 25%! Ulkomaalaisista useimmiten aasialaiset tekevät raskaammat työt kun taas eurooppalaiset ja amerikkalaiset johtajatason työt. 
	Olematta sen erityisemmin musiikin asiantuntija, satunnainen matkailija voi lämpimästi suositella Tempera-kvartetin konserttia kaikille joille siihen tarjoutuu pienikin mahdollisuus. Ehkäpä jossain vaiheessa kvartetti saapuu myös Thessalonikiin konsertoimaan.
	Y.A.E.:n suomalaisista suurin osa on juuri Dubaissa, suurlähetystö toimii Y.A.E.:n pääkaupungissa Abu Dabissa (yksi 7 emiraatista). 
	Samalla satunnainen matkailija pahoittelee, ettei hänen aikataulunsa antanut periksi edes tiedustella tytöiltä haastattelua tiedotteeseemme. Sen verran kuitenkin ehdimme, että muutama valokuva tuli napatuksi ja sähköpostiosoitteet vaihdetuksi, joten ehkä voimme tulevaisuudessa pyytää heiltä haastattelun sähköpostin välityksellä.
	Satunnainen matkailija sai suurlähetystön kautta kutsun suomalaisen Tempera-kvartetin konserttiin jonka järjesti Suomen suurlähetystö yhdessä Sharjah:n (yksi 7 emiraatista) amerikkalaisen yliopiston kanssa. 
	Satunnainen matkailija odotti saapuvansa tyypilliseen arabimaahan, sen kaikkine yksityiskohtineen, mutta Dubain  länsimaisuus ja vihreys yllätti hänet. Nurmikkoinen katukuva voisi olla mistä tahansa eurooppalaisesta suurkaupungista, lukuun ottamatta palmuja, nurmikon vierestä alkavaa aavikkoa, huimaa kuumuutta ja kosteutta. Perinteisiin arabialaisiin vaatteisiin pukeutuvia ihmisiä näkee harvassa. 
	Toinen ero katukuvassa on tietenkin myös raha, joka Dubaissa ”näkyy” joka puolella. Dubaista löytyy mm. maailman ainoa 7 tähden hotelli, Burz Al-Arab, joka on rakennettu juuri hotellia varten valmistetulle pienelle saarekkeelle. Nyt sen viereen ollaan rakentamassa palmun muotoista keinotekoista saarta. Palmu-saaren ”runkoon” tullaan sijoittamaan loistohotelleja ja liikehuoneistoja, kun taas palmun ”lehtiin” loistoluokan yksityisasuntoja. 
	Olen tähän mennessä ollut lähettiläänä Lusakassa, Sambiassa josta käsin hoidin sivuakreditoituna myös Angolaa, Boswanaa, Malawia ja Zimbabvea eli lähes puolta eteläisestä Afrikasta. Sambiasta siirryin Santa Fe de Bogotahan, Kolumbiaan kolmeksi vuodeksi, josta käsin hoidin myös suhteitamme Costa Ricaan. Kotiin palattuani hoidin kahdeksan vuoden ajan mittavaa perushyödykesektoria, johon sisältyi tiivistä matkustelua mm Brysseliin, Lontooseen, Geneveen, Dhakkaan, Kuala Lumpuriin. Suomen EU-puheenjohtajakautena 7-12/1999 vedin perushyödyketyöryhmää Brysselissä. 
	Satunnaisella matkailijalla oli myös kunnia saada kutsu Suomen suurlähettilään, Risto Rekolan, illalliskutsuille, jotka järjestettiin Dubaissa olleiden GITEX-messujen kunniaksi keskustan World Trade Center hotellin uima-altaan vieressä. 
	Hallinto pohjautuu vanhaan beduiiniperinteeseen, jossa kylän vanhimmat valitsevat hallitsijansa, joka pitää huolta kaikkien tarpeista. Vauraus ja hyvinvointi perustuu siihen, että Emiraatit on eräs maailman suurimpia öljyn ja kaasun tuottajia. Kaikkea rahaa ei ole panna harvoihin taskuihin vaan sitä käytetään yhteiseksi ja yleiseksi hyväksi. Tämän seikan kykenee kuka hyvänsä satunnainenkin kulkija nopeasti huomaamaan.
	Illalliskutsuille oli kutsuttu kaikki messuilla olleet suomalaisyritykset ja heidän, messulla olleita, strategisia yhteistyökumppaneita mm. arabimaista.
	Samalla satunnainen matkailija sopi suurlähettiläs Risto Rekolan kanssa haastattelusta, joka on tässä:
	1) Mikä on opintotaustanne ja mistä päin Suomen olette kotoisin?
	(Olen myös toiminut eri tehtävissä Itä-Berliinissä, silloin kun Itä-Saksa oli vielä voimissaan, Addis Abebassa ja Pariisissa sekä 80-luvun alussa kuusi vuotta vienninedistämisjaoston päällikkönä UM:ssä)
	Tärkein tehtäväni on pyrkiä edistämään suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vienninedistämistä. Se ei ole aina helppoa. Mutta suomalaiset firmat tekevät jo runsaasti kauppaa. Etabloituneita firmoja on pitkälti kolmatta kymmentä. Meneillään on Digital Finland kampanja, jonka tarkoituksena on tehdä Suomen tietoyhteiskuntaa ja ict-osaamista entistä paremmin tunnetuksi. Tarkoitus on myös tehdä lähinnä Dubaita tunnetuksi suomalaisten ict-firmojen piirissä ja kertoa minkälaisia mahdollisuuksia Dubai voisi tarjota suomalaisille firmoille.
	Olen kotoisin Inkoosta ruotsalaiselta Uudeltamaalta, jonne vaarini muutti ummikkosuomalaisena viime vuosisadan alussa maanviljelijäksi Hausjärveltä Hämeestä. Isä syntyi Inkoossa ja  meni naimisiin naapurimaatilan ummikkoruotsalaisen tyttären kanssa. (Meitä syntyi viisi sisarusta, joista minä nuorimmaisena.)
	Kotona puhuttiin päivittäin kumpaakin kieltä sekaisin. Kävin suomalaisen koulun, ensin Mustiolla (kolme vuotta, sitten vuoden Inkoossa kun sinne lopultakin saatiin suomalainen kansakoulu.) Sitten siirryin oppikouluun Lohjalle. (Siihen aikaan oppikouluun piti pyrkiä eli käydä testeissä.)
	Emiraatit on Suomen tärkein viennin kohdemaa koko alueella vaikka mukaan laskettaisiin Turkki, Egypti, Saudi Arabia ja Iran. Vienti on suurempaa tänne kuin esim. Kanadaan tai Etelä-Koreaan. Tämä johtuu siitä, että Dubai on maailman kolmanneksi suurin jälleenviennin keskus Singaporen ja Hong Kongin jälkeen. Sen lisäksi Dubai on erittäin merkittävä messukeskus. Siellä järjestetään noin 40 merkittävää eri alojen messua vuodessa.
	Sitten siirryin Helsinkiin lukemaan valtiotieteitä kansainvälistä politiikkaa, kansantaloustiedettä, poliittista historiaa ja kansainvälistä oikeutta. Kaikkien näiden asioiden tuntemusta on tarvittu kovasti matkan varrella sekä tietysti kielitaitoa.
	3) Kuinka kauan olette olleet Y.A.E.:ssa ja miltä Y.A.E. näyttää näiden vuosien jälkeen? Miten perheenne on sopeutunut? 
	Olemme nyt asuneet kaksi vuotta täällä Abu Dhabin puutarhakaupungissa. Nelihenkinen perheemme viihtyy erittäin hyvin. Paitsi että täällä on ”kolmetoista” kuukautta auringon paistetta ja joskus vähän tavallista lämpimämpääkin, täällä on turvallista, kaikkea saa ja infrastruktuuri toimii. Vähänhän täällä on kallista mutta onko missään päin maailmaa halpaa elää. Sanon leikilläni, että maassa on kaksi halpaa asiaa: bensa ja kokis. Toista yritämme välttää, toista on pakko käyttää, jos aikoo tavata ihmisiä ja hoitaa asioita.
	2) Miten päädyitte suurlähettilääksi ja missä asemamaissa olette palvelleet? Missä olitte ennen Yhdistyneisiin Arabi Emiirikuntiin (Y.A.E.) tuloa?
	4) Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko teillä ollut aikaa ottaa osaa Suomi-yhteisön toimintaan Y.A.E.:ssa?
	Jo kouluaikana minulla oli unelma diplomaatin urasta. Vaikea kuitenkin sanoa miksi juuri nyt päädyin lähettilääksi Abu Dhabiin. Suomen ulkoasiainhallinnon järjestelmään kuuluu, että virkamiehet ovat siirtymisvelvollisia. Kun kutsu käy niin silloin pitää olla valmis lähtemään. Nykyisin tosin asemapaikat julistetaan ihan virallisesti haettaviksi. Tasavallan korkein nimittäjä sitten valitsee parhaaksi katsomansa. Tiesin kyllä etukäteen jotain tästä maasta ja koen nimityksen toisaalta suurena luottamuksen osoituksena mutta samalla valtana haasteena.
	Emiraateissa on tällä hetkellä arvioni mukaan viitisen sataa suomalaista. Pyrimme pitämään heihin yhteyttä sähköpostitse. Nyt kun olemme avanneet uudelleen verkkosivumme pidämme tapahtumakalenterimme ja muun toimintamme esittelyn ajan tasalla. Dubaissa toimii Suomi-koulu, johon pidämme yhteyttä. Sen sijaan Suomi-seura ei tietääkseni toimi Emiraateissa, mikä on sääli. Tämä varmaan vaatisi vähän enemmän kansalaisaktiivisuutta. 
	Emiraatit on yksi harvoja kehitysmaita maailmassa, joka on 30-vuotisen itsenäistymisensä aikana kyennyt rakentamaan maansa tyhjästä moderniksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Vaikka täällä ei olekaan tärkeänä pitämäämme länsimaista demokratiaa (puolueita, vaaleja, oppositiota ja politiikkaa) niin täällä ei myöskään ole havaittavissa tyytymättömyyttä, ei levottomuuksia, väkivaltaa, järjestäytynyttä rikollisuutta, nälänhätää tai slummeja. Pidän Emiraatteja eräänä  maailman turvallisimmista maista maailmassa. 
	Sen sijaan perustimme suomalaisten liikemiesten yhteyselimeksi epävirallisen klubin, jonka koollekutsujana toimii lähetystön kakkosmies. Pidämme kuukausikokouksia, joihin pyrimme saamaan merkittäviä persoonallisuuksia puhujiksi. Viimeksi ulkomaankauppaministeri Vilén oli meillä vieraspuhujana. Kakkosmies toimittaa englanninkielistä uutislehteä, joka jaetaan sähköisessä muodossa. Lähetystö on myös kahdesti järjestänyt paikalliset Suomen golfmestaruuskilpailut, jossa tavoiteltavana on kiertopalkintona Riston malja. 
	Anitta: Meidän pesueemme rantautui Emiraatteihin vuonna 1997. Maihinnousu tapahtui kahdessa erässä. Mieheni tuli kesäkuun alussa ja minä jäin Suomeen suuren vatsani ja kolme ja puolivuotiaan tyttäremme Natalian kanssa. Elokuussa mieheni tuli käymään Suomessa avustamaan poikamme synnytyksessä ja ristiäisissä ja palasi takaisin Dubaihin. Me kolme jäimme pistämään kodin varastoon ja saavuimme marraskuun alussa uuteen kotiin. Meidät toi Dubaihin mieheni työ. Tecnomen avasi tuona vuonna toimiston Emiraateissa.
	Olen suomalaisille sanonut, että oveni ovat aina auki tutustumista, keskustelemista ja mielipiteiden vaihtamista varten siitä miten parhaiten voisimme tehdä Suomea entistä paremmin tunnetuksi täällä päin maailmaa.
	Satunnainen matkailija kiittää suurlähettiläs Rekolaa kaikesta!
	Suomalaisten toimintaa Y.E.A:ssa on siis mm. Finnish Business Group:n lounastapaaminen joka 1 - 2 kuukausi, suomalaisten kuukausitapaaminen Abu Dabissa, Dubain Suomi-koulu ja koulun puitteissa äitien ja lasten kerran viikossa tapahtuvat tapaamiset puistossa. 
	Pirjo: Minä ja mieheni tulimme Emiraatteihin tammikuussa 1996. Mieheni silloinen työnantaja Neste Oy muutti meidät tänne Lontoosta. Myöhemmin samana vuonna tyttäremme Abigail syntyi täällä. 
	Anitta: Rehellisyyden nimissä on sanottava, että Dubain länsimaalaisuus yllätti. Itse olin varautunut tulemaan muslimimaahan ja mielikuvani olivat huomattavasti toisenlaiset kuin todellisuus. Osa syy lienee se että paikallisväestö on itse asiassa vähemmistönä Emiraateissa verrattuna kaikkiin muihin kansallisuuksiin. Jos perjantaina menee soukiin niin voi paremminkin kuvitella olevansa Intiassa kuin arabimaassa.
	Satunnainen matkailija kävi tutustumassa myös Dubain Suomi-koulun toimintaan, ja tapasi Suomi-koulun opettajat Anitta Jokisen ja Kaisa Järisalo-Frostin, yhden Suomi-koulun perustajista Pirjo Keighleyn sekä yhden suomalaislasten äidin Christina Rajalan, joka on suomalaisen miehen Indonesialainen vaimo. 
	2) Eurooppalaisesta näkökulmasta katsoen, miltä tuntuu asua Y.A.E.:ssa? Oletteko saaneet arabialaisia ystäviä?
	Pirjo: Emiraatit on sekoitus kansalaisia kaikkialta maailmasta ja täällä paikalliset ovat vähemmistönä. Tämä on mahtava paikka tutustua erimaalaisiin ihmisiin ja heidän kulttuuriinsa. Tyttäremme koulussa on yli kolmekymmentä eri kansalaisuutta ja hänelle maapallo on jo pieni. 
	Muslimien pyhänkuukauden Ramadan aikana saa hivenen enemmän tuntumaa arabimaassa asumisesta. Tuolloin kaikki ruokapaikat pysyvät suljettuina auringonnousun ja auringonlaskun välisen ajan. Minareetit kutsuvat rukoilijoita äänekkäämmin kuin tavallisesti ja iltaisin ja öisin elämä on vilkasta.
	Dubain Suomi-koulu on toiminut vuodesta 1999, jolloin lapsia oli 20. Perheiden suuren liikkuvuuden johdosta tänä vuonna koulussa on vain 13 oppilasta. Suomalaiset perheet kun tulevat ja lähtevät riippuen työsuhteen pituudesta.
	Alussa ympärivuotinen kesä tuntui mahtavalta mutta pian neljää vuodenaikaa ja säiden vaihtelua on alkanut kaivata. 
	Dubain Suomi-koulu toimii Kaisan kotona, mahtavassa omakotitalossa Dubain esikaupunkialueella. Tällä kertaa kouluopetus huipentui isompien ryhmän näytelmäesitykseen, jonka jälkeen satunnainen matkailija haastatteli Anittaa ja Pirjoa heidän taustastaan ja oloistaan Y.A.E.ssa.
	Minulle henkilökohtaisesti on ollut erittäin avartavaa asua muslimimaassa, sillä monet ennakkokäsitykseni ovat karisseet pois kun olen oppinut ymmärtämään islamilaista elämänmenoa ja mitenkäs sen paremmin olisi oppinut kuin paikanpäällä olemalla.
	Kaikki ulkomaalaiset Emiraateissa tarvitsevat sponsorin työlleen ja saavat oleskella maassa vain niin kauan kuin työsuhde kestää (tehokas tapa pitää työttömyys kurissa). Olemme kaikki siis täällä vain toistaiseksi. Ehkä osaksi sen vuoksi paikallisiin ihmisiin on vaikea tutustua mutta kun heistä saa ystäviä he ovat avoimia, ystävällisiä ja erittäin anteliaita. Naapurini esim. ei tule koskaan kupilliselle kahvia tyhjin käsin vaan tuliaisina on milloin hunajaa omasta mehiläistarhasta, suklaata ym. Ei myöskään ole harvinaista, että lounasaikoihin ovikello soi ja naapurimme on lähettänyt maistiaisiksi paikallisia ruokia. Ne paikalliset, jotka ovat valmiita tutustumaan ulkomaalaisiin ovat usein myös avoimia keskustelemaan kaikesta ,myös omasta uskonnostaan, joka on hyvin vahvasti mukana heidän jokapäiväisessä elämässään. 
	1) Mikä toi teidät Yhdistyneisiin Arabi Emiirikuntiin (Y.A.E.) ja milloin tämä tapahtui?
	Joihinkin arabeihin olen tutustunut ja tietty heti käyttänyt tilaisuutta hyväkseni kyselemällä ja kuuntelemalla oppiakseni uutta. Perus opetus lienee, että olipa uskontomme mikä hyvänsä niin lopulta olemme yksilöitä ja toteutamme itseämme ja uskontoamme omalla ainutlaatuisella tavallamme. Ja jokaisesta uskontokunnasta on kaikenkarvasta kengänkuluttajaa.
	Mikkeli oli hyvin keskeisellä sijalla sekä talvi- että jatkosodassa. Mikkelin Päämajamuseo perustettiin Mikkelin keskuskansakoulun tiloihin vuonna 1974. Museo tarjoaa tietoa talvi- ja jatkosodan keskeisistä tapahtumista ja tietysti tietoa ylipäällikkö Mannerheimin johtamasta Päämajasta, joka toimi saman koulu tiloissa vuoden 1944 loppuun asti. Päämajamuseon toiminnasta löytyy tietoja osoitteesta www.mikkeli.fi/museot 
	Toinen rasite on paikallinen koulujärjestelmä joka vaatii lapsilta melkoista panostusta jo hyvin varhain. Lapset aloittavat varsinaisen koulun 4-5 vuoden iässä. Koulupäivät ovat pitkiä ja lisäksi lapsilla on runsaasti harrastuksia, joten Suomi-koulun mahduttaminen aikatauluun näyttää vaativan melkoisia ponnistuksia perheiltä. 
	Lisäksi olen henkilökohtaisesti entistä vakuuttuneempi siitä, että sitä saa mitä tilaa tai toisin metsä vastaa niin kuin sinne huudat. Jos itse kykenee olemaan avoin ja vapaa ennakkoluuloistaan niin pääsääntöisesti vastapuoli sen aistii ja vastaa samalla sävelellä.
	  
	3) Milloin Dubain Suomi-koulu on perustettu ja paljonko siinä on oppilaita?
	Unohdatko aina ystäviesi ja sukulaisesi syntymäpäivät? Nyt apua löytyy netistä! Birthday Alarm sivuille voit kerätä ystäviesi nimet ja heidän syntymäpäivänsä ja nettisivut ilmoittavat sinulle syntymäpäivistä! Jos et muista koska ystäviesi syntymäpäivät on, voit lähettää heille viestin nettisivujen kautta, jotta he itse ilmoittavat sivuille oman syntymäpäivänsä.
	6) Mitä Y.A.E.:n Suomi-yhteisö teille merkitsee?
	Anitta: Dubain Suomi-koulu perustettiin 1999. Oppilaiden lukumäärä on vaihdellut 13-20´n välillä. Tällä hetkellä meillä on kaksi ryhmää pienet 3-6 -vuotiaat, seitsemän oppilasta ja yli 7-vuotiaat kuusi oppilasta. 
	Anitta: Ruisleipää, naistenlehtiä ja ajatustenvaihtoa omalla äidinkielellä. Välillä on varsin vapauttavaa jutella ihmisten kanssa joiden tietää ymmärtävän taustat ilman, että tarvitsee pitää luentoa Suomen historiasta ja kulttuurisista tekijöistä ennen kuin päästään edes suunnilleen samalle keskusteluleveysasteelle.
	4) Mitä Suomi-koulun toiminta teille merkitsee?
	http://www.birthdayalarm.com/ 
	Anitta: Ennen kaikkea se on oman äidinkielen ja kulttuurin(kulttuuri tässä yhteydessä laajasti käsitettynä)  vaalimista. Suomi-koulun olemassaolo on samalla symbolinen kunnianosoitus omalle kielelle ja sen arvolle.  Meidän perheessämme se on myös konkreettisti tukenut tyttäremme suomenkielen kirjoittamisen- ja lukemisen oppimista. Suomi-koulussa vahvistetaan lasten Suomen tuntemusta ja sitä kautta heidän suomalaista identiteettiään. 
	Delphi.com:ssa on uusi “Finnish Forum”. Sen on aloittanut ja sitä ylläpitää Gwendoline (GWENDOLINEST), eräs australialainen joka asuu Englannissa. Jos sinulla kysymyksiä suomenkielestä tai kulttuurista, ota yhteyttä foorumiin. Ilmainen rekisteröityminen on pakollinen jos haluatte lähettää viestejä, muuten voitte kirjoittautua sisään vierailijana.
	Pirjo: Tässä monikansallisessa ympäristössä on mukavaa välillä vaihtaa ajatuksia ihmisten kanssa, jotka ovat "samalla aaltopituudella".
	Satunnainen matkailija kiittää Suomen Y.A.E.:n suurlähettilästä ja suurlähetystön henkilökuntaa sekä Dubain Suomi-koulun väkeä ja oppilaita vieraanvaraisuudestaan ja toivotta Dubain Suomi-koululle menestystä ponnisteluissa suomenkielen opettamisessa ja oppimisessa. 
	http://forums.prospero.com/suomikieli?fpi=yes
	Uutisguru on Helsingin Sanomien tietokilpailu verkossa. Kysymykset on laadittu Hesarissa vuosien varrellajulkaistujen uutisten pohjalta.
	Pirjo: Me asumme Sharjah'ssa, joka on Dubain naapuri Emiraatti. Lähes kaikki muut suomalaiset asuvat Dubaissa. Tyttäremme käy täällä englantilaista koulua ja minä olen ainut, jonka kanssa hän päivittäin puhuu suomea, mieheni on englantilainen. Suomi-koulu on näin ollen hyvä mahdollisuus Abigailille päästä puhumaan suomea muiden suomalaisten kanssa  ja tutustua Suomen kulttuuriin.
	Toimitus surffaili netissä
	www3.helsinginsanomat.fi/uutisguru/ 
	Gorilla mainostaa suomalaista joulua.
	Suomen Matkailunedistämiskeskus on päättänyt hylätä joulupukin Suomen
	Keskustelu seksineuvojan kanssa auttaa kun sinua kohtaa tämänlaiset ongelmat. Osoitteesta www.seksologinenseura.net löydät ammattiauttajia.
	joulumatkailun markkinointiveturina. Uusi joulumannekiini on albinogorilla
	Copito de Nieve, eli Lumihiutale, joka viettää eläkepäiviään Barcelonan
	Parisuhdekurssit auttavat sinua löytämään syyt miksi aikoinaan rakastuit kumppanisi. Useimmissa parisuhteissa tämä kun tuppaa unohtumaan. 
	eläintarhassa. Lumihiutale on tiettävästi ainoa laatuaan koko maailmassa. Joulugorillaan voi käydä tutustumassa sen omilla nettisivuilla. http://www.gonowfinland.com/ 
	5) Mitkä asiat koette Suomi-koulun toiminnassa vaikeana? 
	Pirjo: Pitkien koulupäivien ja aktiivisen sosiaalisen elämän lisäksi Suomi-koulun mahduttaminen ohjelmaan on hankalaa. Meille lisäksi matka kouluun on pitkä liikenneruuhkien johdosta eli Suomi-koulu vie koko maanantai-iltapäivän. 
	personal.inet.fi/yhdistys/kataja
	Tarjolla on muun muassa karaokeversio vanhasta tutusta Jingle Bells -kappaleesta gorillatyyliin. http://www.gonowfinland.com/sing_with_snowflake.html 
	Pelastakaa Lapset Ry nettivihje-sivuille voi ilmoitta Internetistä löytyvästä materiaalista joka kohdistuu lapsien hyväksikäyttöön.
	www.pela.fi/nettivihje 
	Anitta:
	Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Turun Sinapin valmistus on päätetty siirtää keväällä 2003 Turusta Uppsalaan. Tieto on tyrmistyttävä: onhan Turun Sinappi suomalainen instituutio, jonka vertaisia ei kossun ja HK:n sinisen lisäksi juuri muita olekaan. Samaa mieltä? Lue asiasta enemmän osoitteessa www.prosinappi.com 
	Henkilökohtaisesti ensimmäisenä mieleeni nousee väen vähyys. Emiraatithan ovat luonteeltaan paikka johon tullaan työskentelemään vain joiksikin vuosiksi, parhaimmillaan komennus voi olla vain vuoden mittainen ja näin ollen Suomi-koulu elää varsin pitkälti sen mukaan kuinka väkeä tulee ja menee. Joten toimintaa leimaa vääjäämättömästi tietty epävarmuus ja väliaikaisuus. 
	Vitsit
	TAPAHTUMA- KALENTERI
	Virsi 595
	Sähköpostiviesti Turusta:
	Kiinalainen Chi Jong
	- hän herää syntyvyydensäännöstelijän vierestä, menee sinne missä jääkaapin pitäisi olla, raapii itseään sieltä missä munien pitäisi olla ja lähtee töihin.
	Hui kauhistus!!! 
	Sää ole ny saanu turkkulaisse viirukse koneeses. Kosk emme ole kauhia  kehittynei tääl Turuus, tää o manuaaline viirus. Olek ystvällinen ja  deletoi kaik sun tiarosto, ja lähetä mut etiäppäi kaikil sun kamuil. 
	Suomalainen Jorma 
	- hän herää käyttämättömien muniensa vierestä, toteaa että vaimo on vienyt jääkaapista kaiken pekonin ennen häntä ja jättää menemättä töihin koska on kannattavampaa nykyään pysyä kotona.
	Kiitoksi oikke kovast!
	____________
	Miten eri maissa ihmisten aamut poikkeavat toisistaan?
	____________
	5 kaveria ajeli autollaan Tukholmassa. He ajoivat poliisin ratsiaan, ja poliisi sanoi heille: "Teillä on ylikuormaa, autossanne saa olla vain neljä henkilöä." 
	Englantilainen John
	- hän herää vaimonsa vierestä, menee jääkaapille, ottaa sieltä munia ja pekonia, paistaa ne ja lähtee töihin.
	"Kuinka niin? Katso rekisteriotteesta, tämä auto on rekisteröity viidelle." 
	Ruotsalainen Åke
	"Ette te minua jymäytä, Quattro tarkoittaa neljää." 
	- hän herää poikaystävänsä vierestä, menee jääkaapille, ottaa sieltä munia ja pekonia, paistaa ne ja lähtee töihin.
	"Kylläpäs sinä olet nyt tukholmalainen, sehän on tämän Audin tyyppimerkintä! Kutsu tänne esimiehesi, niin selvitämme asian."
	Ranskalainen Jean-Pierre
	- hän herää rakastajattaren vierestä, menee jääkaapille, ottaa sieltä munia, paistaa ne, syö ne patongin kanssa ja lähtee töihin.
	"Hän on juuri varattuna selvittämässä kaksikkoa, jotka ajoivat Fiat Unolla."
	____________
	---------------------------------------------------
	Seuran seuraava tiedote ilmestyy helmikuussa 2003. Toimitus odottaa jäseniltä juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
	Mikä Kreikka on toiselta nimeltään: Fazer, Marabou, Hellas? 
	Venäläinen Igor
	- hän herää vaimonsa, siskonsa, mumminsa, veljensä, serkkunsa, kaimansa, tätinsä ja setänsä vierestä, menee sinne missä jääkaapin pitäisi olla, raapii muniaan ja lähtee töihin.

