
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 1 

Tiedote No 1/2006 Helmikuu 
6. vuosikerta 
Koonnut Marjut Katoniemi-Kutsuridis ja Mar-
ko Suomalainen 
 
Sisällysluettelo Sivu 
Puheenjohtajan tervehdys ......................... 1 
Seuran ja jäsenten toimintaa ..................... 1 
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen 
opettajien koulutuspäivät Ateenassa .......... 3 
Suomalaistapahtumia Kreikassa ................. 4 
Ateenan suurlähetystö tiedottaa ................ 4 
Suomi-Seura ja USP tiedottavat ................. 4 
Comenius-vierailulla Suomessa kreikkalaisen 
opettajan näkökulmasta ............................ 6 
Uutiskatsaus ............................................. 7 
Pakina: Athsiiii! ....................................... 17 
Ruokapalsta ........................................... 17 
Toimitus surffaili Internetissä .................. 18 
Vitsejä ................................................... 18 
Palveluhakemisto .................................... 18 
Tapahtumakalenteri ................................ 18 
 
Puheenjohtajan tervehdys 
 
Kevät tulee että hurisee. 
Tosin ilmojen puolesta, ainakin täällä Krei-
kassa, keväästä ei ole tietoakaan: vettä sa-
taa ja lämpömittarin elohopea ei ota nous-
takseen. 
Kevättä on kuitenkin rinnassa, ja ristiselässä, 
jota pakottaa pakollisten keväisten parveke-
töiden jälkeen! Kaikkien parvekekukkien 
mullan vaihto, uudelleen istutus, ja lannoi-
tus… vesi sateessa.  
No, nyt se sitten on tehty, ja voi huokaista 
helpotuksesta… enää on jäljellä kesämökin 
puutarhan muokkaus, kasvien harvennus, vi-
hannesten istutus, puitten ja pensaiden leik-
kaus, lannoitus, jne., jne. 
Nautin puutarha- ja puutöistä, sillä ne saavat 
ajatukseni muista töistä pois ja jopa aivoni 
nollaantumaan kaikista arjen huolista. Kut-
sunkin tätä ”toiminta-meditaatioksi”, sillä sa-
manlainen muusta maailmasta irtaantumisen 
tulos sillä on minulle, kuin ”perinteiselläkin” 
meditaatiolla. Paitsi että keho ei lepää, ja to-
den totta, ristiselkäni ei nauti näistä töistä 
yhtä paljon kuin aivoni ja sieluni. 
Meditaatiosta puheen ollen, suosittelen kai-
kille hetken hiljentymistä rentouttavan musii-
kin parissa. Silmät kiinni ja ajatusten nol-
laus! Mikä mahtava tunne, jokapäiväisen kii-
reen keskellä on saada heti itselleen – hetki 
rauhoittua. 
Jokapäiväisen kiireen keskellä, henkireikiä 
ovat myös harrastukset, joista yksi on minul-

le seurassamme toiminta. Vuosi on taas läh-
tenyt käyntiin vilkkaasti, olemme järjestä-
neet presidentinvaalin ennakkoäänestykset 
Thessalonikissa yhdessä suurlähetystön 
kanssa, vuosittaiset keilailukilpailut, yleisko-
kouksen, ja kahdet kuukausitapaamiset.  
Yleiskokous päätti pitää liittymismaksut ja 
vuosimaksun samana. Haluankin painottaa 
seuran jäseniä maksamaan 20 euron vuosi-
maksun 30.04.2006 mennessä. Toivon myös 
niiden jäsenin, joilla on edellisten vuosien jä-
senmaksuja maksamatta, suorittamaan 
maksut annettuun päivämäärään mennessä.  
Toivon teille kaikille oikein hyvää alkanutta 
vuotta sekä AURINKOISTA ja LÄMMINTÄ ke-
vättä, omasta ja seuramme johtokunnan 
puolesta.  
 
Marko Suomalainen 
Puheenjohtaja 
 
Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Keilailukilpailu 
 
Pohjois-Kreikan 4. vuosittainen keilailukilpai-
lut järjestettiin sunnuntaina 22.1. 
Kilpailuun oli perinteisesti kutsuttu kaikki 
Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen se-
kä kreikkalaisia jotka ovat ilmaisseet haluk-
kuutensa osallistua seuran toimintaan.  
Keilailukilpailussa pidettiin lasten, nuorten ja 
aikuisten sarja ja kaikki pelaajat suorittivat 
harjoituskierroksen jälkeen yhden pelikier-
roksen jonka pistetulos ratkaisi voittajat. 
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Seuran johtokunta  Pankkiyhteys:  
Puheenjohtaja, Marko Suomalainen puh. 2310 329323 Alpha Bank, 703-00-2310-010761 
Varapuheenjohtaja, Jaana Karhunen  puh. 2310 412749 IBAN: GR9301407030703002310010761, SWIFT: CRBAGRAAXXX 
Sihteeri, Marjut Katoniemi-Kutsuridis puh. 2310 860555  
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Jäsen, Outi Holopainen  puh. 2310 445349 Riitta Douhaniaris puh. 2310 446867 
  Sari Asimoglou puh. 23920 63143 
Postiosoite: PO. Box 18608, 54005 Thessaloniki, Greece Outi Holopainen puh. 2310 445349 
E-mail: pksuomiseura@yahoo.gr  Suomi-kirjaston hoitaja: 
Web sivut: www.geocities.com/pksuomiseura/ Päivi Pulkki-Georgopoulou puh. 2310 950879 

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 4. vuosittaisen keilailukilpailun parhaat. Ylhäältä vasemmalta: Aleksis 
Bresas, Jaana Karhunen, Andreas Kutsuridis, Nikos Georgopoulos ja Päivi Pulkki-Georgopoulou. 
Alhaalta vasemmalta: Evelin Vlahopoulou, Nikos Bresas, Aksu Grönvall ja Ira Douhaniaris. 

HYVÄNTEKEVÄISYYSKERÄYS 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura jatkaa hy-
väntekeväisyystyötä. Tänä vuonna lah-
joitetaan kaikenlaista hyötytavaraa ruot-
salaisen lähetystyöntekijän Gunilla Nau-
manin kautta.  
 
Gunilla Nauman tekee humanitaarista 
työtä Balkanin alueella. Skopje, Veles ja 
Struga ovat paikkoja missä he ovat 
avanneet second hand kauppoja. Näin 
saavat monet perheet elantonsa siitä se-
kä asiakkaat voivat ostaa vaatteita sym-
bolisella summalla. Shutka on Skopjen 
lähiö jossa asuu yli 70.000 mustalaista. 
Siellä he harjoittavat esikoulutoimintaa, 
sekä auttavat köyhiä kaikkein tarpeelli-
simmalla – ruokaa, vaatteita yms. Skop-
jessa he auttavat köyhiä eläkeläisiä – 
vaatteita, lääkkeitä, ruokaa yms. Täällä 
Thessalonikissa he auttavat pakolaisper-
heitä. 
 
He tarvitsevat vanhoja vaatteita, verho-
ja, filttejä, takkeja, pyyhkeitä, lakanoita, 
keittiötavaraa ym. 
 
Älä siis heitä kevätsiivouksen yhteydessä 
mitään hyödyllistä pois vaan toimita ne 
seuran kirjastoon huhtikuun loppuun 
mennessä, josta ne toimitetaan Gunilla 
 

KAIKKI LAHJOITUKSET OVAT 
TERVETULLEITA! 

mailto:pksuomiseura@yahoo.gr
http://www.geocities.com/pksuomiseura/
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[   ]   Kyllä, haluan liittyä Suomi-Seuran jäseneksi: 
 
Nimi .................................................................................. Synt. aika .................. 
Osoite .................................................................................................................. 
Maksan jäsenyyden vuodelle/vuosille ............................ Jäsenmaksu 23 euroa / USD 28  
kalenterivuodelta. Lisäksi seuraavat samassa osoitteessa asuvat perheenjäseneni haluavat  
liittyä Suomi-Seuraan. Perheenjäsenen jäsenmaksu 11 euroa / USD 13,50 kalenterivuodelta. 
Nimi/nimet ............................................................................................................ 
 
[   ] Lähettäkää minulle lasku [   ] Luottokortilla (Visa / Euro / MasterCard) 
Maksan ............. euroa / USD kortin nro .............................. voimassaolo ........... 
 
..........................................  .............................................................. 
Päivämäärä    Allekirjoitus 
Lähetä osoitteella: 
SUOMI-SEURA (FINLAND SOCIETY), Mariankatu 8, FIN-00170, Helsinki, Finland 

 

 

 
 
 

Kaksoiskansalaisuus on jo saavutettu, mutta paljon on vielä tehtävä. 
Jäsenyytesi on tärkeä voidaksemme jatkossakin turvata Suomi-Seuran 
ja ulkosuomalaisparlamentin toiminnan. •  Suomi-Seura on voittoa 
tavoittelematon järjestö, joka toimii jäsenmaksujen avulla.  
•  Neuvontapalvelumme tietää, auttaa, opastaa olitpa muuttamassa 
ulkomaille esimerkiksi asumaan, opiskelemaan tai vaikkapa palaamassa 
kotimaahan. •  Haluatko verotustasi alennettavan, seniorihuollon 
paranevan, Suomi-koulujen toiminnan kehittyvän?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariankatu 8 
00170 Helsinki 
Puh. +358-(0)9-6841210  
Fax +358-(0)9-6841 2140 
E-mail info@suomi-seura.fi  
www.suomi-seura.fi 
 
 
 

 

Hyvä Venttiilin lukija 

mailto:info@suomi-seura.fi
http://www.suomi-seura.fi/
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Lastensarjan voitti Nikos Bresas, piste-
määrällä 90, toiseksi tuli Ira Douhaniaris, pis-
temäärällä83, ja kolmanneksi Aksu Grönvall, 
pistemäärällä 76. 
Lastensarjan voittaja sai makeispussin. Lisäk-
si sarjan kolme ensimmäistä saivat sijoituk-
sistaan diplomit. 
Nuortensarjan voitti Aleksis Bresas, piste-
määrällä 76, toiseksi tuli Evelin Vlahopoulou, 
pistemäärällä 75 ja kolmanneksi Andreas 
Kutsuridis, pistemäärällä 70. 
Aikuistensarjan voitti tänä vuonna Jaana 
Karhunen, pistemäärällä 126, toiseksi tuli 
Päivi Pulkki-Georgopoulou, pistemäärällä 
116, sekä kolmanneksi Nikos Georgopoulos, 
pistemäärällä 115. 
Aikuisten- ja nuortensarjojen voittajille luovu-
tettiin kiertopalkintoina puiset keilat, aikuis-
ten sarjan voittajalle normaalikokoinen ja 
nuorten sarjan voittajalle pienempi. Lisäksi 
molemman sarjan kolme ensimmäistä saivat 
sijoituksistaan diplomit. 
Kiertopalkintokeiloihin poltettiin taas kolvilla 
voittajien nimet. Voittajat luovuttavat kierto-
palkinnot ensi vuoden keilailukilpailuissa uu-
sille voittajille. Jos sama henkilö voittaa kei-
lan kolme kertaa peräkkäin, hän saa sen 
omakseen. 
Mainittakoon tässä vielä että kaikkien sarjo-
jen voittajat ovat saman perheen jäseniä.  
 
Kuukausitapaamiset 
 
Tämän vuoden ensimmäinen kuukausitapaa-
minen pidettiin helmikuun viidentenä päivä-
nä ja toinen maaliskuun viidentenä päivänä. 
Maaliskuun kuukausitapaamisen pidettiin 
karnevaalien merkeissä. 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen 
yleiskokous 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran sääntömää-
räinen säännöllinen yleiskokous pidettiin 
12.2.2006, alkaen klo 19.00, City-hotellin ti-
loissa, Thessalonikin keskustassa. Läsnä oli 9 
maksanutta jäsentä. 
Kokouskutsu postitettiin kaikille jäsenille, joi-
ta vuoden 2005 lopussa oli 27.  
Yleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan Suomi-
Seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen, 
joka totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
Edelleen seurasi kreikkalainen perinne eli 
“vasilopitan leikkaus”. “Flouri” eli onnenkolik-
ko löytyi Isä Taivaan Kaikkivaltiaan pullavii-
paleesta, joten perinteen mukaan seura toi-
vottaa onnekasta vuotta taivaalliselle koli-
konomistajalle! 
Seuraavaksi yleiskokoukselle valittiin pu-
heenjohtajaksi Päivi Voutilainen ja sihteeriksi 
Marjut Katoniemi-Kutsuridis. 
Kokouksessa käsiteltiin seuran toimintaker-
tomus kaudelta 2005-2006 ja edelleen käsi-
teltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti toiminta-
suunnitelma kaudelle 2006-2007. 
Kauden 2006-2007 toimintasuunnitelmaeh-
dotus hyväksyttiin ja sen mukaan : 
- seuran kirjastotilassa jatketaan kirjojen la-
jittelua hyllyihin 
Seuran tilaisuuksista päätettiin seuraavat: 
- kuukausitapaaminen kantapaikassa maalis-
, huhti-, touko-, loka- ja marraskuussa 
- karnevaalijuhla maaliskuun kuukausitapah-
tuman yhteydessä (su 05.03.2006 ) 

- Pohjois-Kreikan ulkosuomalaisten yhteista-
paaminen v.2006 loppuun mennessä (jos 
mahdollista) 
- osallistuminen Thessalonikin kansainvälisil-
le ruokafestivaaleille, tapahtuman vastaavina 
Päivi Pulkki-Georgopoulou, Sari Asimoglou ja 
Satu Vuorinen 
- kirjaston avajaiset 
- adventtikirkko yhteistyönä Suomen Meri-
mieskirkon kanssa 
- pikkujoulut 
- keilailukilpailut 
Seuran tiedote Venttiili tulee ilmestymään 
neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, syys- 
ja marraskuu). Vastaavasti Varaventtiili-kuu-
kausitiedote ilmestyy 10 kertaa vuodessa 
(paitsi heinä- ja elokuu) ja se toimitetaan 
vain jäsenille. 
Helmikuun apurahaa Suomi-Seura ry:ltä 
päätettiin anoa Thessalonikin kansainvälisten 
ruokafestivaalien, ym. tapahtumien, Suomi-
osaston rekvisiittakustannuksiin. 
Rahastonhoitaja Päivi Pulkki-Georgopoulou 
tiedotti kokousväkeä tilivuoden 2005 tuloista 
ja menoista. Valvovan toimikunnan jäsenet 
Päivi Voutilainen ja Riitta Douhaniaris vah-
vistivat seuran tilinpäätöksen tarkistetuksi. 
Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden seu-
ran johto-kunnalle koskien vuoden 2005 ti-
linpäätöstä. 
Edelleen hyväksyttiin tulo- ja menoarvioesi-
tys vuodelle 2006. Seuran liittymis- ja jäsen-
maksut päätettiin pitää samana, eli liittymis-
maksu on e 30 ja jäsenmaksu e 20. Jäsen-
maksu tulee maksaa seuran pankkitilille 
ALPHA BANK: 703-00-2310-010761 tai mak-
sun voi hoitaa suoraan rahastonhoitajalle 
Päivi Pulkki-Georgopouloulle. Jäsenmaksut 
on maksettava 30.04.2006 mennessä ja 
pankkiin maksettaessa on ehdottomasti mai-
nittava maksajan nimi. 
Seuraavaksi valittiin Pohjois-Kreikan Suomi-
Seuran valvovan toimikunnan jäseniksi Päivi 
Voutilainen ja Sari Asimoglou. Varajäseneksi 
valittiin Asta Koskela-Dimitriadou. 
Lisäksi valittiin Venttiilin toimituskunta, jossa 
jatkavat Marko Suomalainen ja Marjut Kato-
niemi-Kutsuridis. Vastaavasti Varaventtiilin 
toimituskuntaan valittiin Marko Suomalainen 
ja Päivi Pulkki-Georgopoulou. 
Seuraavaksi oli vuorossa aloitteiden käsitte-
ly. Määräaikaan mennessä (31.12.2005) ei 
ollut saapunut jäsenkunnalta aloitteita. Yleis-
kokouksen osanottajat keskustelivat asiasta 
ja päättivät, että seuran USP vastaava Jaana 
Karhunen seuraa USP-aloitteiden etenemistä 
ja hän tiedottaa edelleen seuran Venttiili-tie-
dotteen puitteissa tilanteesta.  
Toiseksi jäsen Sari Asimoglou ilmoittautui 
vastaavaksi koordinoimaan hyväntekeväi-
syyskeräystä seuran taholta. Aloitteena on 
kerätä FYROMiin käytettyjä vaatteita ja käyt-
tötavaroita kevään 2006 aikana ja keräys 
päättyy 30.04.2006 mennessä. Keräystava-
rat kootaan seuran kirjastoon muovisäkkei-
hin, jotka edelleen noudetaan diakonityönte-
kijän toimesta. 
Yleiskokouksen jälkeen osa kokousväkeä siir-
tyi jatkamaan keskusteluja vapaamuotoisesti 
muualle. 
Seuran johtokunta kiittää kaikkia yleisko-
koukseen saapuneita jäseniä sekä Sari Asi-
mogloua ja City-hotellin johtajaa Kiriazis Asi-

mogloua onnistuneen kokouksen järjestelyis-
tä hotellin tiloissa. 
 
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen 
opettajien koulutuspäivät Ateenassa 
 
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen opet-
tajien koulutuspäivät pidettiin Ateenassa 
Suomen suurlähetystön tiloissa viikonloppu-
na 4.-5. helmikuuta 2006. Isäntäväkenä toi-
mivat itse herra ja rouva suurlähettiläs Ole 
ja Vivian Norrback. Koulutuspäivien ohjel-
man suunnittelusta vastasi suurimmaksi 
osaksi Pireuksen Suomi-koulun opettaja Tar-
ja Mykkänen-Vasilopoulos yhteistyössä suur-
lähetystön kanssa. Paikalla oli 14 opettajaa 
Pireuksen, Larnakan, Limassolin, Kosin, Ha-
nian, Iraklionin, Rethimnonin ja Thessaloni-
kin Suomi-kouluista.  
Ensimmäisen koulutuspäivän avasi suurlä-
hettiläs Ole Norrback tervetuliaispuheellaan 
painottaen Suomi-koulujen suurta merkitystä 
ja kertoen samalla suurlähettilään ja konsu-
lin arjesta. 
Päivä jatkui päiväkodin johtajan Arja Paana-
sen luennolla haasteellisista lapsista opetuk-
sessa. Monet hänen kertomansa tapaukset 
saivat kuulijakunnan liikuttumaan jopa kyy-
neliin saakka, joten kahvi suolapaloineen oli-
kin tervetullut tauko, ennen kuin hän jatkoi 
niin ikään informoiden toiminnallisista mene-
telmistä kielen oppimisessa ja opettamises-
sa.  
Seuraavaksi Thessalonikin Suomi-koulun 
opettaja Riitta Douhaniaris ja Tarja Mykkä-
nen-Vasilopoulos alustivat ryhmätyötä Suo-
mi-koulujen yhteisen opetussuunnitelman 
laatimiseksi kertoen OPEKOn OPS-verkko-
kurssin annista, jossa oli käyty läpi mm. glo-
baalin verkottumisen edut ja tarpeet. 
Ryhmätyö olikin erittäin haastava kokonai-
suus ja sen tiimoilla puurrettiinkin pannen 
aivosolut toimimaan ylikierroksilla useaksi 
tunniksi, kunnes se purettiin eri ryhmien esi-
tellessä työnsä tulokset.  
Iltapäivällä koko konkkaronkka kyyditettiin 
suurlähettilään residenssiin, jossa meitä 
odotti lämmin sauna kaikkine mukavuuksi-
neen. Valitettavasti puutarhan houkutteleva 
uima-allas jäi kai kaikilta kokeilematta, vaik-
ka ilma oli enemmän kuin suotuisa. Saunan 
jälkeen alkoivat tosi kestit. Talo tarjosi suo-
malaisia herkkuja toinen toisensa jälkeen, ja 
seurue illasti hauskasti rupatellen erittäin 
vieraanvaraisen isäntäväkensä kanssa.  
Saunaillan ja runsaan illallisen jälkeen kaikki 
olivat valmiita tutustumaan Ateenan yöelä-
mään. 
Toinen koulutuspäivä alkoi viisaasti aamu-
kahvilla, jonka jälkeen musiikinopettaja Pau-
liina Mäkisen sopikin tuoda musiikki opetuk-
sen avuksi Suomi-kouluihin antaen erilaisia 
vinkkejä. 
Psykologi Kaarina Välimäen kyselytunnilla 
pyrittiin saamaan vastauksia Suomi-kouluis-
sa tavattuihin erityisongelmiin. Kysymyksiä 
riitti lounasaikaan saakka, ja koulutuspäivä-
läiset marssitettiin lähellä olevaan tavernaan 
syömään ja jatkamaan esille tulleiden asioi-
den suodattelua.  
Lounaan sulaessa kirjailija Tittamari Martti-
nen esitteli kuulijakunnalle Suomessa jul-
kaistuja viimeisimpiä lasten- ja nuortenkirjo-
ja, ja kirjat jaettiin sittemmin kristillisesti eri  
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Suomi-koulujen kesken kartuttaen mukavasti 
oppilaiden lainakirjastoja.  
Koulutuspäivien virallinen ohjelma päättyi 
kaupunkikierrokseen, jossa oppaana toimiva 
Maarit Nieminen esitteli parhaimmat nähtä-
vyydet Ateenan keskustassa. Valitettavasti 
siihen saakka järjestelyjä suosinut leuto, 
melkein keväinen sää alkoi muuttua jälleen 
”talviseksi”, ja iltaa kohden Ateenan kaato-
sade tulikin alas lumipyrynä pohjois-Kreikas-
sa, siirtäen näin Thessalonikin opettajien pa-
luulennon vasta seuraavaan aamuun!  
Sattuuhan sitä, näin Kreikassa, kun niin har-
voin lunta sataa! 
Tällaiset koulutuspäivät ovat erittäin tärkeitä 
meille opettajille, koska uuden oppimisen li-
säksi voimme jakaa kokemuksiamme, vaih-
taa ajatuksia, neuvoja ja vinkkejä. Työmme 
on todella erikoislaatuista ja monta kertaa 
melko vaikeaa. Siinä tarvitaan paljon intoa, 
kekseliäisyyttä, pitkäjänteisyyttä, sinnikkyyt-
tä, jossa meitä kai osittain auttaa jopa suo-
malainen sisukin. 
Kiitän lämpimästi kaikkien koulutuspäivien 
osanottajien puolesta kaikkia järjestäjiä ja 
järjestäjien apulaisia!  
Kyproksen Nikosian suurlähettilään Risto 
Piipposen terveisien mukaan olemme terve-
tulleita järjestämään seuraavan tapaamisem-
me Kyproksella, joten näkemisiin!  
 
Outi Holopainen  
Thessalonikin Suomi-koulun opettaja  
 
Suomalaistapahtumia Kreikassa 
 
Suomalaisyhtyeitä Thessalonikissa 
 
Suomalainen Stratovarius - yhtye esiintyi 
Thessalonikissa lauantai 14. tammikuuta, 
The Rasmus – yhtye sunnuntai 29. tammi-
kuuta ja Him – yhtye lauantai 11. maaliskuu-
ta. 
 
Ateenan suurlähetystö tiedottaa 
(www.finland.gr)  
 
Presidentinvaalissa 2006 ja 2000 Kreikassa 
annettiin ennakkoääniä seuraavasti: 
 
1. kierros 2006 2000 Muutos 
Ateena 69 74 -6,75 % 
Hania 15 12 25,00 % 

Heraklion 19 n/a n/a  
Kos 17 9 88,88 % 
Patras 8 n/a n/a 
Rodos 56 50 12,00 % 
Thessaloniki 19 15 26,67 % 
YHTEENSÄ 203 160 26,88 % 
 
2. kierros 2006 2000  Muutos 
Ateena 72 81 -11,11 % 
Hania 24 13 84,62 % 
Heraklion 11 n/a n/a 
Kos 15 11 36,36 % 
Patras 8 n/a n/a 
Rodos 66 71 -7,04 % 
Thessaloniki 21 24 -12,50 % 
YHTEENSÄ 217 200 8,50 % 
 
n/a: Heraklionissa ja Patraksella ei vuonna 
2000 järjestetty ennakkoäänestystä. 
 
Älä unohda tehdä kansalaisuusilmoitusta. Se 
on tehtävä määräaikaan mennessä 
 
Nyt voimassa oleva kansalaisuuslaki tuli voi-
maan 1.6.2003. Siitä lähtien entinen Suo-
men kansalainen tai entisen ja nykyisen 
Suomen kansalaisen jälkeläinen on voinut 
saada Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, 
vaikka hänellä ei olisi koskaan aikaisemmin 
ollut Suomen kansalaisuutta. 
ILMOITUS ON PANTAVA VIREILLE VIIMEIS-
TÄÄN 31.5.2008. Ilmoituksen aikaraja on 
ehdoton. Sen jälkeen Suomen kansalaisuu-
den saaminen on entisille Suomen kansalai-
sille ja heidän jälkeläisilleen paljon vaikeam-
paa. Määräajan umpeuduttua kansalaisuu-
den hakeminen ulkomailta ei ole enää mah-
dollista. 
Lisätietoja saa Suomen suurlähetystöstä 
Ateenasta puh. 210–7255860. 
 
Uusi passilaki astuu voimaan kesän aikana 
 
Uusi passilaki on eduskunnassa käsiteltävänä 
ja astuu voimaan kesän kuluessa. Suomi ot-
taa biometrisen tunnisteen sisältävät passit 
käyttöön kesällä 2006. Käyttöönottopäivä ja 
passin hinta tarkentuu myöhemmin. Merkit-
tävänä muutoksena biometristen tunnistei-
den lisäksi tulee olemaan se, että lapsia ei 
voi enää merkitä huoltajien passeihin, vaan 
jokaisella on oltava oma passi. Passi tulee 

myös olemaan voimassa viisi vuotta nykyi-
sen kymmenen vuoden sijaan. 
Nykyiset passit ovat kuitenkin voimassa pas-
sin voimassaolopäivään saakka. 
 
Suomi-Seura ja USP tiedottavat 
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)  
 
USP:n aluekokous 
 
Hyvät ystävät, 
 
Alueemme vuosittainen ALUEKOKOUS pide-
tään Helsingissä Suomi-Seura ry:n kokous-
huoneessa osoitteessa Mariankatu 8, 00170 
HELSINKI (puh+358-(0)9-684 121 31, maa-
nantaina 7. päivänä elokuuta 2006 klo 12.00 
- 14.00. 
Jokainen alueemme ulkosuomalaisparla-
menttiin akreditoitunut yhdistys ja yhteisö 
voi lähettää edustajansa tähän kokoukseen. 
Lisäksi kokoukseen voivat tarkkailijoina osal-
listua (tilan edellyttämissä puitteissa) virallis-
ten edustajien mahdolliset matkaseuralaiset. 
 
Tervetuloa! 
 
Olavi Peltola 
varapuhemies 
 
Taustaa edelliseen: 
On ilmeisen viisasta pitää kokous nimeno-
maan Helsingissä, koska elokuu on lomakuu-
kausi Euroopassa ja monet ovat muutoinkin 
tuolloin Suomessa käymässä.  
Tässä säästyy matkakuluja. Jos jonkin yhdis-
tyksen tai yhteisön USP-vastaavaksi valittu 
henkilö ei pääse tähän kokoukseen, voi yh-
distys tai yhteisö valita kenet tahansa edus-
tajakseen tähän aluekokoukseen. Ainahan 
joku on tuolloin Suomessa. 
Kokoukseen ei tarvitse etukäteen ilmoittau-
tua sitovasti, mutta olisi hyvä, jos saisin e-
mailin kautta osallistujan nimen etukäteen. 
Olen viime aikoina potenut kovia vatsavaivo-
ja, ollut sairaalassakin, mutta toistaiseksi mi-
tään erityistä ei ole löytynyt. Jos en ole läsnä 
tässä aluekokouksessa, niin silloin sitä johtaa 
varahenkilöni Ritva Viertola-Cavallari Italias-
ta. 
Toivotan kaikille hyvää kevättä! 

Kuvassa Suomi-koulujen opettajia suurlähetystössä psykologi Kaarina Välimäen kyselytunnilla 
 

http://www.finland.gr/
http://www.suomi-seura.fi/
http://www.ups.fi/
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Suomi-Seuran suomen kielen ja kulttuurin 
seminaari ulkosuomalaisnuorille 
  
Suomi-Seura järjestää 3.-21. heinäkuuta 
2006 suositun suomen kielen ja suomalaisen 
kulttuurin seminaarin yli 18-vuotiaille ulko-
suomalaisnuorille. 
Hinta: 920 euroa, sisältää opetuksen, ope-
tusmateriaalin, täysihoidon ja seminaarin oh-
jelmaan kuuluvat retket Helsinkiin ja Tuusu-
lan rantatien kulttuurikohteisiin kuljetuksi-
neen ja sisäänpääsymaksuineen. 
Seminaarissa opiskellaan suomen kieltä kol-
messa eri tasoryhmässä vasta-alkajista edis-
tyneisiin. Ohjelmaan sisältyy luentoja esim. 
Suomen historiasta, yhteiskunnasta, suoma-
laisesta musiikista ja taiteesta. Luennot pide-
tään englanniksi. Myös vapaa-ajanohjelmaa 
on tarjolla: saunomista, makkaranpaistoa ja 
suomalaisia elokuvia. Viikonloput ovat va-
paat. 
Opetuskieli on suomi ja englanti. Osanottaji-
en ei tarvitse osata suomea. Luentokieli on 
englanti, joten englannin taito on tarpeelli-
nen. 
Ilmoittautuminen: 28. huhtikuuta 2006 men-
nessä. Täytämme seminaarin ilmoittautumis-
järjestyksessä, joten mahdollisia vapaita 
paikkoja voi tiedustella myös määräajan jäl-
keen. 
Lisätietoja löytyy nettisivuiltamme 
www.suomi-seura.fi kohdasta seminaarit ja 
kurssit. Voit tulostaa sivuilta ilmoittautumis-
lomakkeet. 
Toimitamme pyynnöstä lomakkeita myös 
postitse (yhteystiedot alla). 
Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, FIN-00170 
Helsinki, Finland 
info@suomi-seura.fi, puh: +358-9-684 1210, 
fax. +358-9-684 121 40 
 
Muutto ulkomaille puolison/perheenjäsenen 
näkökulmasta 
  
Suomi-Seura ry järjestää Muutto ulkomaille 
puolison/perheenjäsenen näkökulmasta 
-koulutuspäivän 16. kesäkuuta 2006. 
Tilaisuudessa käydään läpi ulkomaille muut-
toon liittyviä käytännön asioita, kuten ilmoi-
tusten tekemistä ennen muuttoa, koulun-
käyntiä ulkomailla, osallistumista Suomi-kou-
lujen toimintaan, sosiaaliturva- ja eläkeasioi-
ta ja esim. ulkosuomalaisyhdistysten palve-
luita ja harrastustoimintaa. 
Luennoitsijamme käy läpi sitä kuinka sopeu-
tua vieraaseen kulttuuriin ja miten selviytyä 
muuttoon liittyvästä kulttuurishokista. Lo-
puksi Suomi-Seuran ulkomailla asuvat tuki-
henkilöt kertovat kokemuksistaan asumises-
ta ulkomailla.     
Tilaisuus järjestetään Suomi-Seuran tiloissa 
Helsingissä. 
Koulutuspäivän hinta on seuran jäsenille 30 
€, ei-jäsenille 50 €. Hinta sisältää luennot, 
päiväkahvin sekä tietopaketin 
Lisätietoa ja sitovat ilmoittautumiset 2.5. 
mennessä: 
Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 
Helsinki 
puh. +358–(0)9-684 121 0, fax +358-(0)9-
684 12140 
info@suomi-seura.fi, www.suomi-seura.fi 
  
 

Paluumuuttajan infopäivät 
  
Suomi-Seura ry järjestää perjantaina 
18.8.2006 Paluumuuttajan infopäivän. Kou-
lutus järjestetään puolen päivän mittaisena 
luento- ja keskustelutilaisuutena, jossa ai-
heena ovat maahanmuutto, terveydenhuol-
to, eläkkeet, verotus, työnhaku, lasten kou-
lunkäynti ym. paluumuuttoon liittyvät asiat. 
Tilaisuus järjestetään Suomi-Seuran tiloissa. 
Hinta: Suomi-Seuran jäsenille 30 euroa ja 
muille 50 euroa 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 11.8.2006 
mennessä: Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 
00170 Helsinki, puh. +358-(0)9-684 1210, 
fax +358-(0)9-684 12140, info@suomi-
seura.fi, www.suomi-seura.fi  
  
Eläkepäiviksi ulkomaille -koulutustilaisuus 
  
Oletko muuttamassa etelän aurinkoon, laa-
jentuvan EU:n alueelle tai kaukomaille eläke-
päiviäsi viettämään? 
Suomi-Seura ry järjestää perjantaina 3. 
maaliskuuta 2006 koulutustilaisuuden eläke-
päiviksi ulkomaille muuttajille. 
Tilaisuus pidetään Suomi-Seuran tiloissa, 
osoitteessa Mariankatu 8, 00170 Helsinki. 
Koulutustilaisuudessa Suomi-Seuran edusta-
jat kertovat ulkomaille muuttoon liittyvistä 
käytännön järjestelyistä ja siitä, miten muut-
to vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja verotukseesi. 
Esittelemme Suomi-Seuran kattavan tuki-
henkilöverkoston ja yhteydet suomalaisseu-
roihin ja yhdistyksiin maailmalla. 
Tilaisuuden hinta: jäsenille 30 €, muille 50 € 
(sis.22% ALV)  Hinta sisältää aamukahvin, 
luennot sekä tietopaketin. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 17.02. 2006 
mennessä. 
Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 
Helsinki 
puh: 09 – 684 1210, fax: 09 – 684 12140 
info@suomi-seura.fi, www.suomi-seura.fi 
 
Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät 
  
Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät on 
sovittu järjestettäväksi 1.-3.8., siis tällä ker-
taa tiistaista torstaihin teemalla Tunne kieli! 
Ohjelma alkaa tiistaina ilmoittautumisella 
kello 8.30-9.00, jonka jälkeen siirrytään ti-
lausbussilla Järvenpäähän. Siellä osallistu-
taan Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen 
juhlafoorumiin, joka järjestetään Suomen 
kouluissa äidinkieltä opettaville opettajille. 
Siellä on mahdollisuus tutustua myφs tarjolla 
olevaan oppimateriaaliin. Seuraavana päivä-
nä jatketaan Helsingissä opetushallituksen 
tiloissa. 
Ohjelma on tällä kertaa jaettu siten, että en-
sikertalaisille on osittain eri ohjelmaa kuin ai-
emmin koulutuspäiville osallistuneille. Suurin 
osa on kuitenkin yhteistä ohjelmaa, jossa 
punaisena lankana on kielen vaikutus identi-
teettiin. 
Iltaohjelmissa on jälleen suunnitelmissa tu-
tustumiskäynti oppikirjakustantajan luona, 
elokuvaesitys ja muuta mukavaa. 
Opetushallitus lähettää tämän kuun aikana 
kouluille alustavan ohjelman ja ilmoittautu-
mislomakkeet. 
Koulutuspäiville osallistuu yleensä 60-80 
henkeä. Viime vuonna osallistujia oli yli 90 e-

ikä kaikkia halukkaita voitu edes ottaa mu-
kaan. Merkinnet jo nyt kalenteriisi, mikäli 
koulutus koskee Sinua. 
Lisätietoja antaa opetushallituksen Paula 
Mattila, e-mail: paula.mattila@oph.fi 
 
Kesätoimintaa lapsille ja nuorille Suomessa 
 
Meiltä on kyselty ulkosuomalaislapsien ja 
nuorten mahdollisuuksista osallistua Suo-
messa erilaisiin kesäleireihin. Olemme koon-
neet tähän joitakin tahoja, jotka järjestävät 
kesätoimintaa 7–18-vuotiaille. 
 
Kesälukioseura järjestää ulkosuomalaislapsil-
le ja -nuorille omia kesäkursseja. 
Lisätietoja löytyy osoitteesta:  
www.kesalukioseura.fi (ulkosuomalaisinfo) 
 
Kesäleirejä ja -kursseja lapsille ja nuorille 
järjestävät järjestöt, yhdistykset, kunnat, 
seurakunnat ja urheiluseurat. Kesätoiminta 
on yleensä suomen- tai ruotsinkielistä, mutta 
joukossa on myös muutama kansainvälinen 
leiri. Kuntien ja kaupunkien järjestämät ke-
säleirit on yleensä tarkoitettu paikkakunnalla 
asuville lapsille ja nuorille, mutta tapahtu-
man järjestäjältä kannattaa tiedustella, onko 
myös ulkosuomalaisten mahdollista päästä 
mukaan. Tietoa kesätoiminnasta saa otta-
malla yhteyttä kunnan tai kaupungin nuori-
so- tai vapaa-ajantoimeen. Suomen kuntien 
ja kaupunkien kotisivuille pääset seuraavasta 
osoitteesta: 
http://www.makupalat.fi/kaupunki.htm  
Seurakuntien kotisivut löytyvät osoitteesta: 
http://www.evl.fi/kirkko/srk.html  
  
Helsingin seudun kesätoiminnasta löytyy tie-
toa osoitteesta: http://kesapassi.info/  
 
Järjestöjen ja seurojen kesätoiminta on 
yleensä avointa kaikille. 
Ohessa linkkejä muutamiin järjestöihin, jotka 
järjestävät kesäleirejä Suomessa: 
Leirikesä ry. www.leirikesa.fi / 
Purjelaivasäätiön nuorisopurjehdukset  
www.staf.fi/nuoriso.htm  
Helsingin NMKY (varhaisnuorten leirit)  
www.hnmky.fi/nuoriso  
Luonto-Liitto www.luontoliitto.fi  
katso myös Luonto-Liiton Uudenmaan piirin 
leirit www.luontoliitto.fi/luppi/ (leirit)  
Parasta lapsille ry. www.parastalapsille.fi  
Kalevan nuoret www.kalevannuoret.fi  
Helsingin nuoret kotkat:  
www.lastenleirit.fi/Osa2_Leirit.html  
Minijellonat ry  
www.kokoomus.fi/minijellonat/yhdistykset/  
 
Jos kaipaat neuvoja, ota yhteyttä Suomi-
Seuraan. Yhteystiedot löytyvät alta. Kerro 
mistä päin Suomea ja minkä ikäiselle lapselle 
tai nuorelle etsit toimintaa. 
 
Kysely ulkosuomalaisille 
  
Siirtolaisuusinstituutti kerää aineistoa ulko-
suomalaisilta "Kansainvälinen liikkuvuus, 
työvoiman tarve ja maahanmuuton vaikutuk-
set koulutustarjontaan Suomessa" –tutki-
mushanketta varten. 
Aineisto kerätään kyselyllä, johon Siirtolai-
suusinstituutti toivoo mahdollisimman mo- 
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nen ulkosuomalaisen osallistuvan, jotta tut-
kimuksesta tulisi mahdollisimman kattava ja 
tulokset kuvaisivat totuudenmukaisesti työ-
voiman muuttoliikettä. 
Kaikki kyselyssä kerätyt vastaukset käsitel-
lään luottamuksellisina eikä tietoja luovuteta 
ulkopuolisille. 
Kyselyyn pääsee suoraan seuraavan linkin 
kautta: 
www.migrationinstitute.fi/forms/ulkosuom_fi
n.htm  
 
Comenius-vierailulla Suomessa kreik-
kalaisen opettajan näkökulmasta 
 
Thessalonikilainen englannin kielen lehtori, 
rva Sofia Elefteriadou antoi haastattelun 
Venttiilin toimituskunnalle koskien viikon 
mittaista vierailua Etelä-Suomeen 16.–
22.1.2006. 
 
1. Lyhyesti, henkilötietonne: 
- Olen Sofia Elefteriadou, ammatiltani olen 
englannin kielen lehtori ja minulla on ope-
tusvirka Kreikan valtion yläasteella – tällä 
hetkellä työskentelen kahdessa koulussa: 
Thessalonikin I kokeilumuotoisella yläasteel-
la ja valtion erityismuotoisessa yläasteen 
koulussa nimeltä ELEPAAP (erityisopetusta 
tarjoava koulu) Thessalonikin kaupungissa. 
Edelleen olen yksinhuoltaja ja kolmen pojan 
äiti. 
 
2. Voisitteko kertoa, kuinka syntyi päätös 
lähteä COMENIUS-projektin kautta vierailulle 
Suomeen? 
- Molemmat yläasteen koulut, joissa opetan 
osallistuivat yhteistyön puitteissa projektiin 
ja näin minulle tarjoutui tilaisuus osallistua 
yhdessä neljän kreikkalaisen naiskollegan 
kanssa Suomen vaihtovierailuohjelmaan. On 
tunnettua, että Comenius-ohjelma on eu-
rooppalainen projekti, tähän vierailuun otti-
vat osaa neljän EU-maan opettajat Tanskas-
ta, Saksasta, Suomesta ja Kreikasta. Mainit-
takoon, että Suomesta projektiin osallistui 
Lounaanpuiston koulu, Lahden seudulta. 
Comenius-ohjelman tarkoituksena on tuoda 
eri kulttuureja yhteen ja etenkin viime vuosi-
na tämä aate on saanut suurta jalansijaa 
EU-maiden parissa. Ohjelmasta ollaan erityi-
sen kiinnostuneita opetusalalla. 
 
3. Millaisia odotuksia teillä oli koskien vierai-
lua Suomessa ja kuinka todellisuus vastasi 
ennakko-odotuksia? 
- Ennen matkaa minulla ei ollut henkilökoh-
taisia tuttavuuksia Suomessa enkä tuntenut 
Suomea kovinkaan hyvin. Suomessa tutus-
tuin paikallisten mentaliteettiin ja suomalais-
ten miellyttävä ulkonäkö oli minulle yllätys! 
Suomalaiset ovat niin kaunis kansa! 
Suomesta tiesin sen olevan puolueeton, rau-
hallinen ja kaukainen maa – matka sinne 
kyllä kannatti! 
Erityisen vaikutuksen minuun tekivät mm. 
luonto, vitivalkoinen lumella kuorrutettu mai-
sema kaikkialla - se oli niin unen- ja taian-
omaista katseltavaa! Toiseksi muistan ne 
jäätyneet järvet! Vierailumme aikana ulko-
lämpötila oli –23C astetta ja päivä oli lyhyt, 
hämärä laskeutui niin nopeasti iltapäivällä – 
tämä askarrutti meitä kreikkalaisia vierailijoi-
ta. Alussa olin varuillani kylmyyden takia, 

mutta hyvällä talvivaatetuksella ulkona oles-
kelu ei ollut laisinkaan epämiellyttävää! 
Tästä kokemuksesta viisastuneena tein han-
kintoja talvipukimien suhteen koko perheel-
leni ja nyt meillä on varmasti lämmintä pääl-
le pantavaa mikäli lunta tupsahtaa Thessalo-
nikiin tai kun vierailemme Pohjois-Kreikan 
vuoristomaisemissa. 
 
4. Mitä olette oppineet suomalaisista vierai-
lunne perusteella? 
- Solmin hyvät välit kaikkien suomalaisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa ja minun on 
tunnustettava, että ihailin suomalaisten 
omistautumista asioiden hoidossa ja järjes-
telyssä. Kaikki toimi aina niin hienosti aika-
taulun mukaan! Edelleen suomalaisten vie-
raanvaraisuus, luonnollisuus, ystävällisyys, 
anteliaisuus ja halu auttaa tarvittaessa – te-
kijät, jotka jäivät mieleeni. Suomalaiset vai-
kuttivat niin vastuunsa tuntevilta ihmisiltä! 
 
5. Kertoisitteko oman arvionne suomalaises-
ta koulusta? 
- Ensinnäkin minuun teki suuren vaikutuksen 
Lounaanpuiston koulu Lahdessa. Koulun ko-
ko organisaatio , koulurakennuksen väljät ti-
laratkaisut ja harrasteita varten suunnitellut 
tilat, koulun suuri ruokasali ja rakennuksen 
siisteys, etenkin huomioin ilolla lasten siis-
teyskasvatuksen koulua kohtaan. Edelleen 
mieleeni jäi koulusta käsitöiden suuri paino-
tus, kaikki oppilaat saivat harjaannusta kät-
tentöissä. Mikäli ryhmälläni olisi ollut enem-
män aikaa seurata koulutyötä Lahdessa, oli-
sin ollut siitä kiinnostunut. Suomessa vallit-
see selvästi erilainen toimintamalli opettaa 
asioita mitä taas Kreikassa. 
Valitettavasti Kreikan suhteen on mainittava 
se, että maan koululaitos kärsii monista 
puutteista. 
 
6. Mikä mielestänne oli antoisin retki tai ko-
kemus Suomessa? 
- Kaikki meidät opettajat ja oppilaat Lou-
naanpuiston koululta kuljetettiin eräänä kau-
niina ja aurinkoisena talvipäivänä Messilän 
laskettelukeskukseen, jossa tarjoutui mah-
dollisuus kokeilla erilaisia talviurheilumuotoja 
kuten murtomaahiihtoa, laskettelua, mootto-
rikelkkailua, lumikengillä kävelyä. Se oli niin 
hauskaa puuhaa ja kaikki nauttivat lumilei-
keistä sekä aikuiset että lapset yhtä lailla.  
Toisaalta käynti suomalaisessa saunassa oli 
ihastuttava kokemus. En voinut uskoa kuin-
ka rentouttavaa saunassa käynti voikaan ol-
la! Uskaltauduin menemään saunaan vaikka 
minua kyllä hieman pelotti etukäteen! Viikon 
aikana totuin tähän kylpemis-muotoon Suo-
messa ja nyt haluaisin saunoa uudestaan… 
Helsingissä ryhmälläni oli aikaa kierrellä mm. 
Suomenlinnassa, kaupungin museoissa ja 
Korkeasaaressa sekä eläimiä että hienoa jää-
veistosnäyttelyä katsomassa. Pääkaupungis-
sa oli mielestäni niin mutkatonta liikkua 
joukkoliikennevälineillä paikasta toiseen. 
Helsinki osoittautui hyväksi shoppailupaikak-
si – kaikenlaista mielenkiintoista tuli hankit-
tua sekä perheelleni että ystävilleni Kreikas-
sa! 
 
7. Millaisena kokemuksena pidätte Comeni-
us-projektia opettajan näkökulmasta? 

- On hienoa saada vaihtaa kokemuksia ja 
nähdä miten muualla toimitaan. Tämä pro-
jekti jatkuu tänä keväänä täällä Thessaloni-
kissa ja olemme luoneet ns. aivoriihen, jo-
hon kuuluu 6 henkilöä. Aivoriihi suunnittelee 
toukokuun jatkotapaamista ja tarvittaessa 
koulujen muutkin opettajat auttavat käytän-
nön toimissa.  
Lähestyvässä toukokuussa haluamme esitel-
lä projektin yhteistyökumppaneille oman 
maamme tapoja, perinteitä, opetustoimintaa 
kouluissamme ja Thessalonikin lähiympäris-
töä parhaimmillaan.  
 
8. Miten kauan kestää monipuolisen Come-
nius-ohjelman laadinta mielestänne? 
- Kreikan projektin suunnittelu aloitettiin jo 
Suomessa, sillä ryhmäni kirjasi muistiin mah-
dollista ohjelmasisältöä viikon aikana. Kotiin-
paluun jälkeen em. aivoriihi kokoontui yh-
teen ja kolmen kuukauden aikana on saata-
va valmistelut loppusuoralle. Toukokuussa 
voidaan todeta kuinka aivoriihemme onnistui 
suunnittelupuolella ja vastaavasti me opetta-
jat valmisteluissa.  
 
9. Onko teillä vielä jotain sanottavaa Vent-
tiilin lukijoille haastattelun lopuksi? 
- Haluan matkustaa tulevaisuudessa perhee-
ni kanssa Suomeen. Haluan esitellä pojilleni 
sen kaiken kauneuden mitä matkallani sain 
kokea. Unelma olisi päästä retkeilemään La-
pissa saakka ja myös risteily Itämerellä olisi 
kiinnostava vaihtoehto, etenkin talvella kun 
meri on jään peitossa! 
 
ELPAAP –erityisopetusta antava yläaste, Ele-
ones , Pilean kunta (Suur-Thessaloniki) 
puh. 2310 – 318 544 
 
COMENIUS-OHJELMA 18.-21.1.2006 LAHTI , 
Lounaanpuiston koulu 
16.-17.1. Kreikkalaisryhmällä vapaa ohjelma 
Helsingissä mm. kaupunkierros, museovie-
railuja, retkiä Korkeasaareen ja Suomenlin-
naan, shoppailua. 
18.1. Kreikan, Saksan ja Tanskan vaihtoryh-
mät saapuvat Lahteen, majoittuminen Siika-
niemen kurssikeskukseen. 
19.1. Retki Messilän laskettelukeskukseen, 
Comenius-projektin kokous, Draamaesitys 
tanskalaisten ja suomalaisten oppilaiden toi-
mesta, saunailta ja uintia avannossa!! Tak-
kailta ja makkaranpaistoa yhdessä. 
20.1 Vierailu Lounaanpuiston koulussa. 
Käynti Lahden kaupungin keskustassa ja 
kaupunkikierros sekä vierailu Salpausselän 
mäkihyppy-tornissa. Iltaohjelmassa mm. 
discotanssit elävän musiikin tahdissa. 
21.1 Tanskan ja Kreikan ryhmät palaavat 
Helsinkiin. Vapaa ohjelma. 
22.1 Kreikan ryhmä piipahti paluumatkalla 
kaupunkikierroksella Zurich’issä, Sveitsissä. 
Paluu Thessalonikiin, Pohjois-Kreikkaan. 
 
Venttiilin toimituskunta kiittää lämpimästi rva 
Sofia Elefteriadou’a myöntämästään haastat-
telusta välittömästi Suomen matkan jälkeen. 
Toivotamme tarmokkaalle opettajalle muka-
vaa kevättä jatkossa! 
 

http://www.migrationinstitute.fi/forms/ulkosuom_fin.htm
http://www.migrationinstitute.fi/forms/ulkosuom_fin.htm
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Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Presidentti Halonen toiselle kaudelle 
(www.finland.gr 31.01.2006) 
 
Tarja Halonen jatkaa tasavallan presidentti-
nä toisen kauden. Hän sai 29. tammikuuta 
toimitetussa toisessa vaalissa 51,8 prosenttia 
äänistä ja voitti kokoomuksen Sauli Niinis-
tön.  
Vastaehdokkaana ollut Sauli Niinistö sai 48,2 
prosenttia äänistä. Niinistö sai taakseen 
muutamia satoja ääniä enemmän sunnuntai-
na äänestäneistä, mutta Halonen keräsi suu-
remman äänisaaliin ennakkoäänistä. Yhteen-
sä Haloselle kertyi 112 886 ääntä enemmän 
kuin Niinistölle.  
Äänestysprosentti oli kotimaassa 77,1 eli 
vaalien ensimmäistä kierrosta korkeampi. 
Kaksi viikkoa sitten päättyneessä ensimmäi-
sen kierroksen äänestyksessä äänestyspro-
sentti oli 73,9. 
Presidentinvaalin toisella kierroksella 39 182 
suomalaista kävi äänestämässä ennakkoää-
nestyspaikoissa ulkomailla. Ensimmäisellä 
kierroksella äänestäjiä oli 30.876. 
 
Suomen presidentit 
(Helsingin Sanomat 29.01.2006) 
 
 1. Kaarlo Juho Ståhlberg 1919–1925 
 2. Lauri Kristian Relander 1925–1931 
 3. Pehr Evind Svinhufvud 1931–1937 
 4. Kyösti Kallio 1937–1940 
 5. Risto Heikki Ryti 1940–1944 
 6. Carl Gustaf Emil Mannerheim 1944–1946 
 7. Juho Kusti Paasikivi 1946–1956 
 8. Urho Kaleva Kekkonen 1956–1982 
 9. Mauno Henrik Koivisto 1982–1994 
 10. Martti Oiva Kalevi Ahtisaari 1994–2000 
 11. Tarja Kaarina Halonen 2000– 
 
Suomi on ollut 50 vuotta YK:ssa 
(Helsingin Sanomat 14.11.2005) 
 
Tänään tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun 
Suomi liittyi Yhdistyneiden Kansakuntien 
(YK) jäseneksi. 
Ulkoministeriö ja Suomen YK-liitto juhlistavat 
50-vuotista jäsenyyttä Finlandia-talossa jär-
jestettävällä tilaisuudella. 
Juhlan avaa ulkoministeri Erkki Tuomioja, ja 
juhlapuheen pitää presidentti Tarja Halonen. 
Tilaisuudessa puhuvat myös ministeri Max 
Jakobson ja Suomen YK-liiton puheenjohtaja 
Sirpa Pietikäinen. 
 
Suomi mukaan G8-kokoukseen 
(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2006) 
 
Suomen EU:n puheenjohtajamaakauteen 
loppuvuonna osuu maailman suurimpien 
teollisuusmaiden G8:n huippukokous, joka 
järjestetään Pietarissa 15.¬17. heinäkuuta, 
nyt ensimmäisen kerran Venäjän isännöimä-
nä. Suomi osallistuu kokoukseen ensimmäis-
tä kertaa, sillä edellisenä EU-puheenjohta-
juusvuonna 1999 huippukokous järjestettiin 
Saksan kaudella alkukesästä. 
EU on osallistunut vuodesta 1977 G7:n ja 
Venäjän liittymisen jälkeen G8:n kokouksiin, 
vaikka se ei ole jäsenmaa. Kokouksessa mu-

kana on EU:n komission puheenjohtaja sekä 
Eurooppa-neuvoston eli EU:n puheenjohtaja-
maan edustaja. 
Tämä on merkinnyt, että jos EU-puheenjoh-
tajamaa ei ole G8-maa, on suurten maiden 
johtajien joukossa ollut esimerkiksi Irlannin 
tai Luxemburgin pääministeri. 
Presidenttejä on mukana presidenttivetoisis-
ta maista eli Yhdysvalloista, Venäjältä ja 
Ranskasta. Muita G8-maita edustavat päämi-
nisterit. 
 
EUROOPAN UNIONI 
(europa.eu.int) 
 
Suomalaiset suhtautuvat EU:hun yhä kieltei-
semmin (Helsingin Sanomat 07.03.2006) 
 
Suomalaisten asenne EU:ta kohtaan on 
muuttunut yhä kielteisemmäksi. Elinkeino-
elämän valtuuskunta EVA:n tutkimuksen 
mukaan jäsenyyteen myönteisesti suhtautu-
via on vähemmän kuin koskaan aiemmin jä-
senyyden aikana. Myönteisesti unioniin suh-
tautuu nykyään 33 prosenttia, kielteisesti 31 
prosenttia kansalaisista. 
Vuosi sitten myönteisiä mielipiteitä oli 42 ja 
kielteisiä 23 prosenttia. Runsas neljännes 
vastanneista halusi Suomen eroavan EU:sta 
kokonaan. 
Lähes 70 prosenttia vastanneista katsoi, että 
EU:n jäsenmaksut ovat aivan liian korkeat 
jäsenyydestä saataviin etuihin nähden. Miltei 
yhtä moni katsoi, että Suomi ei ole saanut 
ääntään hyvin kuuluviin EU:n päätöksen-
teossa. 
Tutkimus perustuu noin 1.200 henkilön vas-
tauksiin kirjalliseen kyselyyn. Kysely tehtiin 
marraskuun ja tammikuun välillä. 
Suomalaisten EU-kielteisyys on tullut esiin 
lukuisissa muissakin viimeaikoina tehdyissä 
kyselyissä ja tutkimuksissa. Viime joulukuus-
sa julkistetun eurobarometrin mukaan vain 
27 prosenttia suomalaisista pitää EU-kuvaa 
positiivisena. Ainoastaan itävaltalaiset näke-
vät EU:n vielä synkemmässä valossa. 
 
Suomen sosiaalimenot alle EU:n keskitason 
(Helsingin Sanomat 19.12.2005) 
 
Suomen sosiaalimenot ovat alle EU-maiden 
keskitason. Vuonna 2003 ne vastasivat 26,9 
prosenttia bruttokansantuotteesta. EU-mais-
sa sosiaalimenot muodostavat 28 prosenttia 
bruttokansantuotteesta. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen 
vuosikirja 2005 kertoo, että Suomen sosiaali-
menot olivat vuonna 2003 lähes 39 miljardia 
euroa. Summa on 7 400 euroa asukasta 
kohden. 
Menot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattu-
na neljä prosenttia. Eniten kasvoivat sairau-
teen ja terveyteen, työttömyyteen ja van-
huuteen liittyvät menot. Ne käsittävät yli 
puolet kaikista sosiaalimenoista. 
 
EU-komissio kiittää Suomen taloudenhoitoa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2006) 
 
EU-komissio on tyytyväinen Suomen 
suunnitelmaan julkisen talouden hoidosta 
lähivuosina. Komission mukaan Suomen jul-
kiseen talouteen ei liity suuria riskejä. Valti-
on budjetti pysyy tulevina vuosina ylijäämäi-

senä, ja esimerkiksi eläkejärjestelmän rahoi-
tus on hyvällä pohjalla. 
Kaikkien EU-maiden on toimitettava vuosit-
tain komissiolle suunnitelma kansallisen ta-
louspolitiikan suuntaviivoista. EU-maiden 
budjettialijäämä ei saisi ylittää kolmea pro-
senttia bruttokansantuotteesta ja valtion ve-
lan tulisi pysyä alle 60 prosentissa bkt:sta. 
Useat EU-maat ovat ylittäneet viime vuosina 
sallitut rajat. 
 
Itsestään sammuvat tupakat ehkä EU-maihin 
(Helsingin Sanomat 21.01.2006) 
 
Nykytupakat halutaan korvata itsestään 
sammuvilla savukkeilla. Sisäministeriö uskoo, 
että ne vähentäisivät merkittävästi tupakoin-
nista alkunsa saaneita tulipaloja.  
Itsestään sammuvan tupakan rakenne on 
sellainen, että se sammuu imun loppuessa. 
New Yorkissa Yhdysvalloissa muunlaisten sa-
vukkeiden myynti on ollut jo useita vuosia 
kiellettyä, mutta Euroopassa itsestään sam-
muvia savukkeita ei ole vielä tarjolla.  
EU-komissiossa selvitetään parhaillaan tar-
vetta säätää itsestään sammuvaa tupakkaa 
koskevia määräyksiä. Mahdollista on, että 
nykyistä paloturvallisemmat savukkeet tulisi-
vat myyntiin kolmen, viiden vuoden kulues-
sa.  
"Alustavien keskustelujen perusteella Euroo-
passa on valmiuksia yhtenäiseen käytän-
töön. Tupakkatuotteet valmistetaan muuta-
massa tehtaassa keskitetysti koko Euroop-
paa varten, joten sama standardi olisi kaik-
kien etu. Ei tupakkateollisuus lähde pienen 
Suomen takia hirveän paljon mitään muutta-
maan", neuvotteleva virkamies Olli Simonen 
ministeriöstä selvittää.  
Suomen palokuolemista suuri osa aiheutuu 
huolimattomasta tupakan käsittelystä. Vuo-
sittain tupakan aiheuttamissa paloissa kuo-
lee parikymmentä ihmistä.  
 
EU:n parlamentti hyväksyi teletunnistetieto-
jen tallentamisen  
(Helsingin Sanomat 14.11.2005) 
 
EU:n parlamentti vahvisti teletunnisteiden 
tallennuspakon keskiviikkona äänin 378-197. 
Teleoperaattorit velvoitetaan säilömään yh-
teystiedot puheluista, tekstiviesteistä ja säh-
köposteista 6-24 kuukauden ajan. Yhteyk-
sien tai viestien sisältöä ei tallenneta. Unio-
nin jäsenmaiden jo aiemmin sopimaa uudis-
tusta perustellaan terrorismin ja rikollisuu-
den torjumisella. 
Jäsenmaat voivat päättää itse myöhemmin 
tietojen tarkan tallennusajan samoin kuin 
sen, miten vakava rikollisuus määritellään. 
Järjestelmän voimaantulo saattaa kuitenkin 
viivästyä jopa parilla vuodella, sillä tallennus-
pakko vietäneen EY:n tuomioistuimeen. 
 
TALOUSUUTISET 
 
Ulkomailla asuvien eläkeverotus muuttui 
vuoden alussa 
(Sutinat / Suomi-seuran tiedote 1/06) 
 
Ulkomailla asuvien suomalaisia eläkkeitä ale-
aan lainmuutoksen vuoksi verottaa samalla 
tavalla kuin Suomessa asuvien eläkkeitä. 
Helmikuusta 2006 alkaen veroprosentti, vä- 

http://www.finland.gr/
http://europa.eu.int/
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hennykset ja veroilmoitusmenettely ovat sa-
mat kuin Suomessa asuvilla. Tähän asti ul-
komailla asuvien eläkkeistä on yleensä perit-
ty lopullinen 35 %:n lähdevero. 
Jatkossa toimitetaan progressiivinen veron 
ennakonpidätys ja myös lopullinen verotus. 
Muutos ei edellytä eläkkeensaajilta toimenpi-
teitä. Eläkelaitokset ja vakuutusyhtiöt saavat 
uudet veroprosentit suorasiirtotietoina vero-
hallinnosta. Ulkomailla asuvat eläkkeensaa-
jat saavat tammikuussa Verohallitukselta ko-
tiin tiedon tämän vuoden veroprosentista. 
Lisätietoja asiasta verohallinnon Internet-si-
vuilla: www.vero.fi/artikkeli/4379  
 
Inflaatio jäi 0,9 prosenttiin 
(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2006) 
 
Koko viime vuoden keskimääräinen inflaatio 
eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,9 pro-
senttia, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota kiih-
dytti eniten polttoaineiden kallistuminen, 
mutta autot, puhelut ja tietokoneet halpeni-
vat. Myös matalat korot hillitsivät inflaatiota. 
Joulukuussa inflaatio nousi 1,0 prosenttiin 
marraskuun 0,9 prosentista mm. hedelmien 
ja valmismatkojen kallistumisen vuoksi. 
Koko vuoden hintojen nousu jäi Suomessa 
alle euromaiden keskimääräisen inflaation. 
Euromaiden hinnat olivat joulukuussa 2,2 
prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten. 
 
Ulkomaiset kaivosyhtiöt etsivät uraania Suo-
mesta (Helsingin Sanomat 17.01.2006)  
  
Neljä ulkomaista kaivosyhtiötä on aloittanut 
uraanin etsinnän Suomessa.  
Pisimmälle on edennyt ranskalainen Coge-
ma-yhtiö, joka hakee laajaa valtauslupaa 
Itä-Uudeltamaalta Askolasta ja lähikunnista. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää luvan 
myöntämisestä kevään aikana. Alueen päät-
täjiä informoitiin suunnitelmasta maanantai-
na Askolassa.  
Uudenmaan lisäksi yhtiöt etsivät uraania 
Pohjois-Karjalasta ja Lapista.  
Uraanin louhinta ja rikastus edellyttävät 
maan hallituksen lupaa. Päätös tullee ajan-
kohtaiseksi vasta viiden–kymmenen vuoden 
kuluttua, kun kaivosyhtiöt ovat selvittäneet 
alueiden uraanipitoisuudet ja -määrät.  
KTM:n virkamiehet eivät pidä uraanikaivok-
sen avaamista Suomessa kovin todennäköi-
senä. "Ei se myöskään ole täysin poissuljet-
tua", arvioi kaivosylitarkastaja Krister Söder-
holm.  
Uraania koelouhittiin Suomessa jo 40–50 
vuotta sitten, mutta etsintä loppui 1980-lu-
vulla.  
Ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat kiinnostuneet 
uraanin etsinnästä, koska ydinvoimaloiden 
polttoaineena käytettävän uraanin hinta on 
kolminkertaistunut parissa vuodessa. 
 
Nokia ja Nivea ykkösiä merkkivertailussa 
(Taloussanomat 10.02.2006) 
 
Nokia on edelleen selvästi luotetuin matka-
puhelinmerkki Euroopassa. 
Venäjällä, Saksassa ja Ranskassa sen etu-
matka on kuitenkin muita pienempi. Suo-
messa Samsung sai ensimmäistä kertaa riit-
tävästi ääniä listasijoitukseen. 

Tiedot ilmenevät Valittujen Palojen Luotetuin 
merkki-kyselystä, joka tehtiin 14 eri Euroo-
pan maassa. Nokian ohella ykköstilalle kiipe-
si kaikissa tutkimusmaissa vain Nivea. 
Suomen osalta matkapuhelinoperaattoreissa 
Soneran suosio on laskussa ja Elisan nousus-
sa. Ensi kertaa listalle pääsivät Tele Finland 
ja Kolumbus. Uutena kategoriana mukana 
olivat internet-operaattorit, joissa Elisa pesi 
niukasti Soneran.  
Päivittäistavarakaupoissa S-ryhmä piti K-ryh-
män selvästi takanaan ja Lidl teki listadebyy-
tin. 
Huoltoasemissa kärkipaikan otti syksyllä teh-
dyssä kyselyssä Neste, johon luotti liki kol-
mannes vastaajista. Neste on ollut ykkönen 
myös edellisinä vuosina, mutta sen suosio 
on hiipunut tasaisesti. Samoin on käynyt 
Shellille ja Essolle. 
ABC nousi edellisvuoden nelostilalta kakko-
seksi 17 prosentin ääniosuudella. Teboil oli 
kolmatta vuotta kolmonen. 
Automerkkien ykkönen oli Toyota.  
Ensimmäistä kertaa kysyttiin myös luotta-
muksen syitä. Kolmen kärjen muodostivat 
hyvä laatu, hinta-laatusuhde ja omat koke-
mukset. Hännille jäi mainonta. 
Kyselyyn vastasi yli 25.000 Valittujen Palojen 
lukijaa. Suomessa vastaajia oli runsaat 
1.600. 
 
Finnairille kovat pisteet turvavertailussa 
(Taloussanomat 20.02.2006) 
 
Finnair on maailman toiseksi turvallisin len-
toyhtiö australialaisen Qantasin jälkeen. Sak-
salainen Aero International -aikakauslehti on 
julkaissut turvallisuusarvion maailman 50 
suurimmasta lentoyhtiöstä. Epäturvallisim-
maksi rankataan Turkish Airlines. 
Suuret eurooppalaiset lentoyhtiöt kuten Luft-
hansa ja Air France/KLM ovat listan puolivä-
lin tienoilla sijoilla 18 ja 25. British Airways 
on tilalla 14. 
Halpalentoyhtiöt kuten Virgin, Ryanair ja 
Easyjet ovat kärkipään turvallisten lentoyhti-
öiden joukossa sijoilla 7, 9 ja 11. 
Epäturvallisten lentoyhtiöiden puolelle mene-
vät eurooppalaiset Alitalia sijalla 29 ja Iberia 
36. Turvattomiksi lentoyhtiöiksi luokitellaan 
venäläinen Aeroflot sijalla 40 ja China Airli-
nes 48:ntena. 
Turvallisuuslista pohjautuu hampurilaisen 
lentoyhtiöiden onnettomuuksia tutkivan lai-
toksen Jacdecin arvioihin. Se nojautuu myös 
lentoyhtiöiden kuljettamiin matkustajamää-
riin. 
Listan 11 ensimmäisellä lentoyhtiöllä ei ole 
ollut yhtäkään matkustajien kuolemiin johta-
nutta onnettomuutta sitten perustamisensa. 
Finnair perustettiin vuonna 1924, Qantas 
kaksi vuotta aiemmin. 
Finnairin arviointi löytyy internetistä osoit-
teesta 
http://www.jacdec.de/statistics/airlines/airlin
es_3.htm  
 
Nokia nousi maailman 20 arvostetuimman 
yrityksen joukkoon (Digitoday 28.02.2006) 
 
Yhdysvaltalaisen Fortune-talouslehden kyse-
lytutkimuksen mukaan elektroniikkayhtiö Ge-
neral Electric on maailman arvostetuin yri-

tys. Nokia nousi tutkimuksessa sijalle 20. Vii-
me vuonna Nokia oli sijalla 26. 
Suomalaisyhtiön kilpailijoita ei 50 arvoste-
tuimman yrityksen joukossa ollut. Eteläkore-
alainen Samsung oli sijalla 27, mutta suuri 
osa yhtiön liikevaihdosta tulee liiketoimin-
nasta, jolla se ei kilpaile Nokian kanssa. 
Japanilainen autonvalmistaja Toyota nousi 
ainoana yrityksenä USA:n ulkopuolelta kym-
menen arvostetuimman yrityksen joukkoon. 
Eurooppalaisista yrityksistä arvostetuin oli 
saksalainen autonvalmistaja BMW. Se arvioi-
tiin maailman 13. arvostetuimmaksi yrityk-
seksi. 
Lentoyhtiö Singapore Airlines oli neljäs yhtiö 
amerikan ulkopuolelta, joka pääsi 20 arvos-
tetuimman yrityksen joukkoon. Yhtiön sijoi-
tus oli 19:s. 
Fortune-lehden kysely lähettiin yli 8.600 yri-
tysjohtajalle eri puolille maailmaa. Yritysjoh-
tajien lisäksi kyselyyn osallistui analyytikoita. 
 
Nokia perustaa yhteisyrityksen japanilaisen 
Sanyon kanssa (Taloussanomat 14.2.2006)  
 
Nokia kertoi tiistaina perustavansa yhteisyri-
tyksen japanilaisen elektroniikkayrityksen 
Sanyon kanssa. Nokian mukaan San Die-
goon Yhdysvaltoihin perustettava yhteisyri-
tys tähtää CDMA-matkapuhelinten markkina-
johtajaksi. Uuden yhtiön toimipaikkoina ovat 
myös Osaka ja Tottori Japanissa. 
Nokia ei kertonut mitään uuden yhtiön omis-
tussuhteista, mutta uutistoimistojen mukaan 
Nokia omistaa tulevasta yrityksestä 49 pro-
senttia ja Sanyo 51 prosenttia. 
Maailman suurin ladattavien akkujen toimit-
taja Sanyo raportoi viime maaliskuussa päät-
tyneeltä tilivuodeltaan puolentoista miljardin 
dollarin tappiot. 
Suurissa vaikeuksissa kamppaileva yhtiö ker-
toi viime kesänä aikovansa vähentää 15 pro-
senttia työntekijöistään lähimmän kolmen 
vuoden aikana. Sanyo työllistää eri puolilla 
maailmaa reilut 90 000 ihmistä. 
Uuden yhtiön pitäisi aloittaa toimintansa ku-
luvan vuoden kolmannella neljänneksellä. 
Nokian mukaan kumpikin yhtiö siirtää uu-
teen yhtiöön oleelliset osat CDMA- liiketoi-
minnoistaan. 
Uutistoimisto Reutersin mukaan yhteisyrityk-
sessä on lähinnä kyse CDMA2000-teknologi-
asta, joka on hallitseva standardi 3G-puheli-
mille Yhdysvalloissa. Reutersin mukaan Sa-
nyo aikoo jatkaa kilpailevan W-CDMA –stan-
dardin matkapuhelinten toimituksia NTT Do-
comolle ja Vodafonin Japanin tytäryhtiölle. 
Nokian mukaan Sanyo on johtava valmistaja 
keskihintaisissa ja korkeamman hintaluokan 
CDMA-puhelimissa, ja yrityksellä on vahvat 
asiakassuhteet japanilaisten ja pohjoisame-
rikkalaisten CDMA-operaattoreiden kanssa. 
- Arviomme mukaan erillinen osakkuusyhtiö 
tuo Nokialle taloudellisia etuja alusta saakka. 
Yrityksen on myös mahdollista hyödyntää 
välittömästi molempien osapuolten T&K-tun-
temusta, mikä on molempien yritysten stra-
tegian mukaista, sanoi Nokian toimitusjohta-
ja Olli-Pekka Kallasvuo Nokian pörssitiedot-
teessa. 
Sanyon toimitusjohtaja Toshimasa Iue puo-
lestaan toivoi, että uusi yritys auttaa Sanyo-
ta nostamaan asemiaan maailmanlaajuisilla 
markkinoilla. 

http://www.vero.fi/artikkeli/4379
http://www.jacdec.de/statistics/airlines/airlines_3.htm
http://www.jacdec.de/statistics/airlines/airlines_3.htm
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- Uskon, että rakennamme vahvan yhteis-
työn CDMA-teollisuudessa yhdistämällä Noki-
an vahvan tuotemerkin ja Sanyon kyvyn vas-
tata markkinatarpeisiin, hän sanoi. 
Sanyo on arvioinut toimittavansa maailman-
laajuisesti 12,5 miljoonaa matkapuhelinta. 
Sen suurin asiakas on amerikkalainen Sprint 
Nextel, joka on Yhdysvaltojen kolmanneksi 
suurin matkapuhelinoperaattori. 
 
Suomi nousi malminetsijöiden ykkösmaaksi 
Euroopassa (Helsingin sanomat 28.02.2006) 
 
Leviltä Ylläkselle kulkeva latu- ja polkureitis-
tö jää kaavaillun valtausalueen kohdalle, 
jonne voi syntyä kaivos. Muusan maastossa 
oli useita matkailijoita hiihtämässä. 
Suomi nousi malminetsijöiden ykkösmaaksi 
Euroopassa 
Suomi on noussut lyhyessä ajassa malmin- 
ja mineraalienetsijöiden ykkösmaaksi Euroo-
passa. Suomessa toimii 33 malminetsintäyh-
tiötä, joista vain muutama on kotimaisia. 
Yrityksiä kiinnostavat Suomen maaperän kai-
vamiskelpoiset kulta-, uraani-, platina-, ku-
pari-, nikkeli-, sinkki- ja timanttivarat. 
"Etsintätoiminta Suomessa on nyt laajinta 
Euroopassa. Käymme kovaa kisaa Ruotsin 
kanssa ykköspaikasta", kaivosylitarkastaja 
Krister Söderholm kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriöstä huomauttaa. 
Hänen mukaansa etsintäyhtiöt panostavat 
malmien etsintään Suomessa 30–40 miljoo-
naa euroa vuodessa. 
Pelkästään tämän vuoden kahden ensimmäi-
sen kuukauden aikana etsintäyhtiöt ovat jät-
täneet kauppa- ja teollisuusministeriölle 248 
uutta valtaushakemusta, joista 40 on jo hy-
väksytty. Ministeriön mukaan ne kaikki ovat 
tulleen suurilta ja vakavasti otettavilta etsin-
tä- ja kaivosyhtiöiltä. 
Voimassa olevia etsintäalueiden varauksia 
on 750. 
Söderholmin mukaan metallien ja mineraali-
en etsinnässä on menossa maailmanlaajui-
nen buumi. Metallinen hinnat ovat ennätys-
korkealla, ja joistakin raaka-aineista on jopa 
suoranaista pulaa. 
Suotuisassa maailmanmarkkinatilanteessa 
kaivosyritykset suuntaavat sinne, mistä uut-
ta kaivettavaa on mahdollista löytää. 
Suomen iäkäs kallioperä tarjoaa hyvän mah-
dollisuuden löytää kaivannaisia. Geologislan-
gilla ilmaistuna "Suomen kallioperä on hyvin 
malmikriittistä, ja siinä on samaa potentiaa-
lia kuin Kanadassa ja Australiassa". Nämä 
maat puolestaan kuuluvat kaivosteollisuuden 
suurmaiden joukkoon. 
"Suomen maaperästä löytyy kaikkea muita 
rikkauksia paitsi fossiilisia polttoaineita", Sö-
derholm tiivistää. 
"Meillä on vasta nyt huomattu, mitä mahdol-
lisuuksia Suomen kallioperä tarjoaa kaivos-
toiminnalle, kun täältä on viime vuosina löy-
tynyt todella merkittäviä maailmanluokan 
malmiesiintymiä." 
Uusia kaivoksia on tulossa etenkin Itä- ja 
Pohjois-Suomeen. 
"Jos suurimmat hankkeet toteutuvat, syntyy 
satoja, jopa pari tuhatta uutta työpaikkaa", 
Söderholm uskoo. 
Kaivosylitarkastajan mukaan kaivosvarat tar-
joavat Suomelle tärkeän mahdollisuuden ti-
lanteessa, jossa teollisia työpaikkoja karkaa 

koko ajan halpojen työvoimakustannusten 
maihin. 
"Malmiesiintymiä ei voi siirtää. Ne ovat si-
jainneet jo pari miljardia vuotta omalla pai-
kallaan", hän huomauttaa. Malmien rikasta-
minen on kannattavinta kaivoksen lähellä, 
mikä luo uusia työpaikkoja. 
 
Helsingin suosio risteilykohteena kasvanut 
rajusti (Helsingin sanomat 31.12.2005) 
 
Helsingissä käyneiden risteilymatkustajien 
määrä on kasvanut viidessä vuodessa noin 
100.000:lla. Vuonna 2005 pääkaupungissa 
kävi noin 250.000 matkustajaa, ja 2006 ris-
teilyvieraita saapunee ainakin yhtä paljon. 
Helsingin Sataman mukaan pääkaupungissa 
kävi viime kesänä risteilyalus ennätykselliset 
247 kertaa. Aluksia oli 50–60. 
Helsingin seudun kauppakamarin arvion mu-
kaan yrittäjät saivat viime kesänä risteilytu-
risteilta 25–32,5 miljoonaa euroa. 
Laivojen määrä ja ennen kaikkea koko ovat 
kasvaneet Itämerellä viime vuosina. Helsin-
gin Satamasta kerrotaan, että Itämerellä ris-
teilyliikenne kasvaa nykyään nopeimmin 
maailmassa. Tärkeä syy on Itämeren ja sen 
rantavaltioiden rauhallisuus. 
Lisäksi Suomessa risteilijäliikennettä on tuet-
tu viime vuosina huomattavilla väylämaksu-
alennuksilla. 
 
Patrialle 60 miljoonan euron tilaus Airbusilta 
(Talousuutiset 20.12.2005) 
 
Puolustustarvikekonserni Patria vahvistaa te-
kevänsä sotilaskuljetuskoneen osia lentoyh-
tiö Airbusille. Patria suunnittelee ja toimittaa 
osia Airbus A400M-sotilaskuljetuskoneeseen. 
Sopimuksen arvo on noin 60 miljoonaa eu-
roa. 
Tuotanto on huipussaan noin 30 konetta 
vuodessa. Siihen päästään 2012, jolloin se 
tuo tuotantoon vajaat 20 työpaikkaa. Jo ensi 
vuoden alusta sopimus tuo suunnittelutöitä 
noin 30:lle. 
- Tämä merkittävä tilaus tukee liikeajatus-
tamme toimittaa omaan erikoisosaamiseem-
me ja kumppanuuksiimme perustuvia kan-
sainvälisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja maail-
man markkinoille, kertoo Patrian toimitus-
johtaja Jorma Wiitakorpi. 
 
Jorma Ollilalle kansainvälisen kaupan kun-
niapalkinto (Taloussanomat 20.12.2005)  
 
Kansainvälisen Kaupan Akatemia EIBA on 
myöntänyt korkeimman kunniapalkintonsa 
(Distinguished EIBA Honorary Fellow of the 
Year Award) Nokian pääjohtaja Jorma Ollilal-
le. Palkinto myönnettiin nyt ensimmäistä 
kertaa ja se luovutettiin Ollilalle Oslossa pi-
detyn vuosikonferenssin yhteydessä. 
EIBA (European International Business Aca-
demy) on kansainvälisen liiketoiminnan tut-
kijoiden järjestö, johon kuuluu noin 350 pro-
fessoria ja tutkijaa 33 eri maasta. 
Palkinnosta päätti Akatemian kunniajäsenistä 
koostuva Fellows-ryhmä. 
 
Sukupuolten palkkaerot Suomessa muuta 
EU:ta suurempia 
(Helsingin Sanomat 26.02.2006) 
 

Suomen naisten ja miesten palkkojen välillä 
on edelleen suurempi ero kuin EU-maissa 
keskimäärin. 
EU:n tasa-arvoraportin mukaan naiset tie-
naavat EU:ssa 15 prosenttia vähemmän kuin 
miehet, kun Suomessa ero on edelleen lä-
hellä 20 prosenttia. 
Tuoreen tilaston mukaan palkkaero näyttäisi 
Suomessa jopa hivenen kasvaneen vuosien 
1999 ja 2004 välillä, mutta muutosta selite-
tään tilastointitavan erolla. Oikeastaan tilan-
ne ei siis ole Suomessa muuttunut miksi-
kään. 
Hallitus päätti helmikuussa samapalkkaisuus-
ohjelmasta, jonka tarkoituksena on kaventaa 
palkkaeroa viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 
2015 mennessä. Sama tavoite on mainittu 
myös hallitusohjelmassa. 
Keskimäärin EU-maissa palkkaero on kaven-
tunut prosenttiyksikön viidessä vuodessa. 
Pelkästään tällä mittarilla mitattuna tasa-ar-
voisimpia ollaan yllättäen Etelä-Euroopassa. 
Vielä Suomeakin suurempi ero on Britannias-
sa, Saksassa, Virossa, Slovakiassa ja Kyprok-
sella. Eri maiden lukuja ei tosin voi suoraan 
verrata keskenään, sillä tilastointitavoissa on 
jonkin verran eroa. 
Palkkaeroa selittää vain osittain se, että mie-
het ja naiset tekevät töitä eri aloilla ja naiset 
erityisesti julkisella sektorilla. Toisaalta kyse 
on myös miesten nopeammasta etenemises-
tä uralla, asenteista ja joissain EU-maissa 
myös eroista koulutuksessa. Suomessa nai-
set ovat jo jonkin aikaa olleet koulutetumpia 
kuin miehet. 
Monissa maissa naisten työllisyys on ollut 
heikompaa kuin miesten, joskaan Suomessa 
tällaista tilannetta ei ole ollut. Tämä ero on 
viidessä vuodessa pienentynyt useimmissa 
maissa. 
Raportti kiinnittää huomiota myös työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamiseen. 
 
KOULUTUS ja KULTTUURI  
 
Åbo Akademi ykkösenä yliopistojen tulosver-
tailussa (Helsingin Sanomat 14.11.2005) 
 
Åbo Akademi sijoittui ykköseksi suomalaisten 
yliopistojen tehokkuusvertailussa. Myös Jy-
väskylän yliopisto ja Turun yliopisto menes-
tyivät tulosten mittauksessa hyvin. Tiede-
aloittain tarkasteltuna tehokkaita osia löytyy 
muistakin yliopistoista. 
Uusi laskentamalli vertaa yliopistojen saa-
maa rahoitusta ja perustutkintojen, tohtorin-
tutkintojen, kansainvälisten tieteellisten ar-
tikkelien ja konferenssiartikkelin määriä. 
Jyväskyläläisen tutkimusryhmän julkaisema 
laskentapa rajaa yhteiskunnallisen palvelu-
tehtävän tarkastelun ulkopuolelle. Se ei 
myöskään ota kantaa laatukysymyksiin. 
 
Jatkosodan pikkujättiläinen sai Tieto-Finlan-
dian (Helsingin Sanomat 15.12.2005) 
 
Dosentti Jari Leskisen ja everstiluutnantti 
Antti Juutilaisen toimittama yli 1 200-sivui-
nen kokoomateos Jatkosodan pikkujättiläi-
nen voitti torstaina vuoden 2005 Tieto-Fin-
landia -palkinnon. Voittajan nimesi oikeus-
hammaslääkäri Helena Ranta kuudesta eh-
dokkaasta. 
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Palkinnosta kilpailivat myös Pia Brandtin, Er-
ja Korteniemi-Poikelan, Raisa Cacciatoren ja 
Maarit Huovisen kirjoittama nuorten seksio-
pas Hei Beibi, mä oon tulta, Ilkka Jukaraisen 
Uistin, Anna Kortelaisen Päivä naisten para-
tiisissa, Osmo Tammisalon Rakkauden evo-
luutio – ihmisen parinvalinnan biologiaa ja 
Jouko Tuomiston 100 kysymystä ympäristös-
tä ja terveydestä. 
Helena Rannan mukaan Jatkosodan pikku-
jättiläinen tuntui aluksi ehdokkaista epäto-
dennäköisimmältä voittajalta, mutta teksti 
yllätti ja haastoi pohtimaan yleisesti hyväk-
syttyjä käsityksiä. "Kirja vahvistaa kaiken tie-
dollisen antinsa ohella käsitykseni sotien 
mielettömyydestä ja siitä kuinka tärkeää on 
työskennellä rauhan puolesta tällä vuositu-
hannella." 
Jatkosodan pikkujättiläisessä on yli kuuden-
kymmenen sotahistorioitsijan ja muun histo-
riantutkijan artikkeleita ja sen aikajana ulot-
tuu varsinaista jatkosotaa (1941–44) laajem-
malle – talvisodan päättymisestä 1940 Pork-
kalan palauttamiseen 1956. Teoksen alussa 
on myös katsaus jatkosotaa käsitelleeseen 
historiankirjoitukseen. 
"Työ on huima urakka, mutta toimittajat voi-
vat huokaista helpotuksesta. Tulos on onnis-
tunut. Pikkujättiläinen on hyvä käsikirja, jo-
hon on koottu tuorein tutkimustieto ja uudet 
tulkinnat jatkosodan tapahtumista", Unto 
Hämäläinen kirjoittaa huomenna ilmestyväs-
sä arviossaan. 
 
Lordi Suomen edustajaksi Eurovision lauluki-
lpailuihin (Helsingin Sanomat 10.03.2006) 
 
Suomen tämänvuotiseksi edustajaksi Eurovi-
sion laulukilpailuihin valittiin perjantai-iltana 
yleisöäänestyksen voittanut heavy-yhtye 
Lordi kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. 
Euroviisujen Suomen-karsintojen finaali käy-
tiin Turussa. 
Esitys sai 60.000 ääntä lähes 200.000 anne-
tusta äänestä. 
Yhtye tunnetaan erityisesti hirviömäisestä ul-
komuodostaan. Sen jäsenet ovat solisti Lor-
di, kitaristi Amen, kosketinsoittaja Awa, ba-
sisti Ox sekä rumpali Kita. 
Lordi on tehnyt useita kiertueita Euroopassa. 
Yhtyeen albumeita on julkaistu yli 20:ssä 
maassa. 
Toiseksi karsinnassa sijoittui Tomi Metsäke-
don esittämä kappale Eternamente Maria, ja 
kolmanneksi Annika Eklundin esitys Shang-
hain valot. 
Vuoden 2006 Eurovision laulukilpailut järjes-
tetään Ateenassa, Kreikassa. Semifinaali on 
torstaina 18. toukokuuta ja finaali lauantaina 
20. toukokuuta. 
 
Värttinän urakka on loppusuoralla 
(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2006) 
 
Värttinän kaksi ja puoli vuotta kestänyt pro-
jekti huipentuu helmikuun alussa, kun To-
rontossa järjestetään Taru sormusten her-
rasta –musikaalin ensimmäinen ennakkoesi-
tys. Yhtye on säveltänyt maailman suurim-
maksi musikaaliksi nimetyn spektaakkelin 
musiikin yhteistyössä intialaisen A. R. Rah-
manin kanssa. 
Yhtyeen uusi levy, Miero julkaistaan 30. 
tammikuuta ympäri maailmaa. Sen puitteissa 

Värttinä esiintyy ensi viikolla Ranskan Can-
nesissa, missä Suomi isännöi Midemin-mu-
siikkimessujen 40-vuotisjuhlien avajaisiltaa. 
Lavalla on Värttinän ohella hieno otos suo-
malaisia yhtyeitä ja artisteja. 
Musikaalin ensi-illan jälkeen Värttinä aloittaa 
Euroopan-kiertueensa. 
Suomessa yhtye nähdään huhtikuussa Hel-
singin Savoy-teatterissa sekä Espoon Sello-
salissa. 
www.varttina.com/main.site?action=siteupd
ate/view&id=2  
 
PMMP jätti Emma-gaalassa muut jälkeensä 
(Helsingin Sanomat 04.03.2006) 
 
Vuodesta 2005 muodostui tyttöduo PMMP:lle 
vauhdikas, kun nuoren yhtyeen kakkosalbu-
mi Kovemmat kädet myi lähes 50.000 kap-
paletta. Suosio huomioitiin myös Emma-gaa-
lassa lauantai-iltana. 
Yhtyeen laulajat Mira Luoti ja Paula Vesala 
poistuivat gaalasta kolmen Emma-pystin 
kanssa. 
PMMP palkittiin vuoden yhtyeenä, minkä li-
säksi Kovemmat kädet valittiin vuoden albu-
miksi ja vuoden pop-albumiksi. Kaikkiaan yh-
tyeellä oli ehdokkuuksia viisi. 
PMMP:n jalkoihin jäi kansainvälinen menes-
tystarina, helsinkiläisyhtye HIM, jolla oli 
mahdollisuus jopa seitsemään palkintoon. 
HIM:in saldoksi jäi lopulta kaksi, jotka tulivat 
sarjoissa vuoden kappale (Wings of a Butter-
fly) ja vuoden rock-albumi (Dark Light). 
Vuosi sitten jättipotin kerännyt Nightwish 
pääsi tänä vuonna palkinnoille takaoven 
kautta. Yhtyeeltä ei ilmestynyt uutta albu-
mia, mutta kokoelmalevy Highest Hopes pal-
kittiin vuoden myydyimpänä albumina: levyä 
myytiin 65 219 kappaletta vuoden 2005 ai-
kana. 
Toisen palkinnon Nightwish sai voittamalla 
yleisöäänestyksen. 
Vuoden tulokkaaksi raati arvioi rockyhtye 
Poets of the Fallin, minkä lisäksi yhtyeen 
Signs of Life -levy palkittiin vuoden debyytti-
albumina. 
Tulokkaan tittelistä taisteli myös sankarime-
tallia soittava Teräsbetoni, joka joutui tyyty-
mään vuoden metallialbumipalkintoon. 
Elämäntyöstä kotimaisen musiikin saralla 
palkittiin tänä vuonna kaksi tekijää: suoma-
laisen punkrockin kummisetä Pelle Miljoona, 
51, sai Erikois-Emman ja jazzin sekä iskel-
män parissa ansioitunut muusikko-säveltäjä 
Erik Lindström, 83, Kultaisen Emman. 
Muita illan aikana palkittuja olivat Maija Vilk-
kumaa (naissolisti), Kari Tapio (miessolisti), 
Yölinnun Mennyttä miestä (iskelmäalbumi), 
Redraman Street Music (hiphop/dance-albu-
mi), Ellan & Aleksin Kolme muskettisopulia 
(lastenlevy), Iro Haarlan ja Ulf Krokforsin 
Penquin Bequine (jazz-Emma), Jukka Immo-
nen (tuottaja), Kotiteollisuus (dvd), Uniklu-
bin Huomenna (video) ja Children of Bodom 
(vienti-Emma). Vuoden ulkomaiseksi artistik-
si yleisö äänesti saksalaisen Rammsteinin. 
 
Esa-Pekka Salonen Vuoden muusikko 
USA:ssa (Helsingin Sanomat 13.12.2005) 
 
Musical America on nimennyt Los Angelesin 
Filharmonikkojen musiikillisen johtajan ja yli-
kapellimestarin, säveltäjä Esa-Pekka Salosen 

vuoden muusikoksi 2006 (Musician of the 
Year 2006). 
Palkinto myönnettiin maanantai-iltana New 
Yorkissa. Musical America palkitsi vuoden 
muusikon ensimmäisen kerran vuonna 1960. 
Aiemmilta vuosilta palkinnon saajia ovat eri 
kategorioissa mm. Leonard Bernstein (1961 
ja 1989), Benjamin Britten (1964), Leopold 
Stokowski (1967), George Balanchine 
(1973), Plácido Domingo (1977), Zubin Meh-
ta (1980), James Levine (1984), Christa Lud-
wig (1994), Martha Argerich (2001), Kronos 
Quartet (2003), Wynton Marsalis (2004) ja 
Karita Mattila (2005). 
Musical America ylläpitää mm. yhteystietoja 
esiintyvistä taiteilijoista kautta maailman. 
Sen tietokannassa on yli 15 000 puhelin- ja 
faxnumeroa, yli 9 000 sähköpostiosoitetta ja 
7.000 webbiyhteyttä ynnä muuta lähdetietoa 
esiintyvistä taiteilijoista. 
 
URHEILU-UUTISET 
 
Suomelle tuli yksi olympiahopea lisää 
(Helsingin Sanomat 09.02.2006) 
 
Suomen mitalien määrä talvikisoissa kasvaa 
yhdellä, ennen kuin Torinon kisat ovat edes 
vielä alkaneet. 
Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on 
hyväksynyt Chamonix'n 1924 kisojen sotilas-
partiohiihdon 82 vuoden jälkeen viralliseksi 
lajiksi. Suomi sijoittui kilpailussa toiseksi, ja 
saa siis yhden lisähopean. 
Suomella on nyt 142 mitalia talvikisoista: 41 
kultaa, 52 hopeaa ja 49 pronssia. 
Chamonix'n sotilaspartiojoukkueessa hiihti-
vät Väinö Bremer, August Eskelinen, Heikki 
Hirvonen ja Ville Mattila. Lisämitali koskee 
vain historian ensimmäisiä talvikisoja. Vuosi-
en 1928, 1936 ja 1948 sotilaspartiohiihdot 
pysyvät epävirallisina kilpailuina. 
Suomen urheilukirjaston tietopalvelun on 
pyytänyt Suomen olympiakomitean kautta 
mitalille vahvistusta KOK:sta. 
Suomen olympiakomitea ei ole saanut vielä 
vastausta, mutta hopea on jo merkitty 
KOK:n nettisivujen tietokantaan. "Tämän 
mukaan asiaa on virallinen, ja Suomelle voi-
daan merkitä lisämitali", Urheilukirjaston in-
formaatikko Vesa Tikander sanoi. 
Sotilasmitali nousi esille, kun Tikander alkoi 
selvittää asiaa. Skottilaisen sanomalehden 
Glasgow Heraldin toimittaja huomasi tammi-
kuussa KOK:n verkkosivuilta, että Britannial-
le oli lisätty curlingin kultamitali juuri Cha-
monix'n kisoista. 
Tämän jälkeen KOK vahvisti, että se tulkit-
see kaikki vuoden 1924 Kansainvälisen talvi-
urheiluviikon kilpailut virallisiksi olympiala-
jeiksi. 
Tähän asti Chamonix'n kisojen curlingia ja 
sotilaspartiohiihtoa on pidetty epävirallisina 
kilpailuina. Chamonix'n sotilaspartion voitti 
Sveitsi ja Ranska oli kolmas. 
Väinö Bremer nousi Suomen partionelikosta 
muutenkin julkisuuteen. Hän on Suomen il-
mailuhistorian uranuurtajia. "Sankarilentäjä" 
lensi ensimmäisenä suomalaisena vuonna 
1932 Kapkaupunkiin ja takaisin Helsinkiin. 
 

http://www.varttina.com/main.site?action=siteupdate/view&id=2
http://www.varttina.com/main.site?action=siteupdate/view&id=2
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Ensimmäinen mitali Suomeen – Markku 
Koskelle halfpipen olympiapronssia 
(www.torinokisasivut.fi 12.02.2006)  
 
Kolme suomalaislautailijaa nähtiin iltapäivällä 
miesten halfpipen finaalissa. Suomalaissuo-
sikkien Autin ja Mattilan sijasta mitaleille yh-
dysvaltalaiskaksikon Shaun Whiten ja Daniel 
Kassin seuraksi laski kokenut Markku Koski, 
jonka ensimmäinen finaalilasku toi pronssi-
mitalin. Mitalin arvoa nostaa sen historialli-
suus. Kosken pronssi on lumilautailun ensim-
mäinen suomalaismitali olympiatasolla. 
Markku Koski onnistui finaalissa heti ensim-
mäisellään, josta pisteitä annettiin 40,5. Kos-
ken sijoitus oli toiseen laskuun mentäessä 
toinen heti USA:n Shaun Whiten jälkeen. 
Finaalin toisella kierroksella Whiten ja Kos-
ken väliin kiilasi vielä Daniel Kass, mutta 
Koski pystyi estämään Yhdysvaltojen kol-
moisvoiton sijoittumalla kolmanneksi. Antti 
Autti ja Risto Mattila tekivät finaalin toisessa 
laskussa ehjät, muttei riittävän näyttävät 
"ranit". Autin loppusijoitus oli viides ja Matti-
lan kymmenes. Antti Autti ja Risto Mattila 
varmistivat finaalipaikan jo aamupäivän en-
simmäisellä karsintakierroksella selviydytty-
ään kuuden parhaan laskijan joukkoon. Sekä 
Markku Koski että Janne Korpi paransivat ot-
teitaan karsinnan toisella kierroksella. Kos-
ken toinen lasku riitti finaaliin, kun taas Jan-
ne Korpi jäi niukasti ulos iltapäivän loppuhui-
pennuksesta.  
 
Matti Hautamäki voitti hopeaa illan mäkiki-
sassa (www.torinokisasivut.fi 12.02.2006) 
 
Matti Hautamäki otti päivän toisen suoma-
laismitalin, hopeisen sellaisen. Normaalimä-
en kilpailu päättyi norjalaisjuhlintaan, kun 
voittoon hyppäsi Lars Bystöl ja pronssia otti 
Roar Ljökelsöy. Ensimmäisen kierroksen kär-
kinelikko jäi mitalisijojen ulkopuolelle. Matti 
Hautamäki oli ensimmäisen kierroksen jäl-
keen jaetulla kuudennella sijalla, mutta toi-
sen kierroksen 103,5 metrinen nosti hänet 
hopealle. Kultamitaliin jäi eroa yksi piste, 
kun samalta sijalta ponnistanut Lars Bystöl 
voitti Hautamäen paremmilla tyylipisteillä. 
Ensimmäisen kierroksen kärkihyppääjät, 
muun muassa kakkospaikalla ollut Janne 
Ahonen, tipahtelivat kukin vuorollaan 100 
metrin viivoitukselle. Ahosen paikka tulos-
luettelossa löytyi lopulta kuudennelta sijalta.  
Janne Happosen ja Tami Kiurun hyppy ei 
kulkenut. Happonen oli kisan 28.. Kiuru oli 
ensimmäisen kierroksen 31. ja karsiutui toi-
selta hyppykierrokselta. 
 
Kuitunen ja Saarinen pronssille sprinttiviesti-
kilpailussa (Helsingin Sanomat 14.02.2006) 
 
Suomen Aino-Kaisa Saarinen ja Virpi Kuitu-
nen hiihtivät pronssille sprinttiviestikilpailus-
sa. Kultaa voitti Ruotsin joukkue ja Kanada 
hiihti hopealle. Suomi hävisi 2,3 sekuntia 
voittajajoukkueelle. 
Saarinen tunnelmoi kyyneliä myöten uransa 
ensimmäistä arvokisamitalia Pragelaton hiih-
tostadionilla. Saarinen yltyi tiistaina hurjaan 
vireeseen ja oli Suomen joukkueen vahvem-
pi lenkki sprinttiviestissä. 
Se on Suomen naisten ensimmäinen olym-
piamitali sitten vuoden 1994 Lillehammerin 

kisojen, joissa Marja-Liisa Kirvesniemi saa-
vutti uransa viimeiset mitalit, kaksi pronssia. 
Suomen kaksikon voimasuhteet heilahtivat 
eilen yllättävään järjestykseen, sillä etukä-
teen vahvempi hiihtäjä Virpi Kuitunen ei ollut 
parhaassa vireessään. Näin pronssijuhlissa 
oli mausteena lievää pettymystä, koska kul-
taankin oli realistiset mahdollisuudet. Tämän 
myönsi Saarinenkin pian maaliintulon jäl-
keen, ennen kuin todellinen ilo alkoi pulpah-
della pintaan. 
”Suoraan sanottuna on mielettömän hyvä fii-
lis. En ole koskaan kilpaillut tällaisessa hur-
moksessa. Kaikkeni annoin ja enempää en 
olisi jaksanut. Olen elämäni kunnossa”, Saa-
rinen sanoi. 
Eilinen kisa oli sekä Saarisen että Kuitusen 
uralla ensimmäinen olympiastartti. 
 
Mikko Ronkainen laski olympiahopeaa 
(Helsingin Sanomat 15.02.2006) 
 
Suomen Mikko Ronkainen laski hopealle 
kumparelaskun finaalissa keskiviikkona. Sa-
malla nyt epäonnistuneen Janne Lahtelan 
Naganossa aloittama suomalaisten mitaliput-
ki jatkui kolmansissa olympialaisissa peräk-
käin. 
Jyväskylän Freestyleseuraa edustava 27-
vuotias Ronkainen oli jopa lähellä olympia-
voittoa, sillä kultaan jäi matkaa vaivaiset 
0,15 pistettä. Olympiakultaa sai jo karsinnan 
voittanut Australian Dale Begg-Smith. Kak-
sikko oli omaa luokkaansa, sillä eroa pronssi-
mitalistiin, Yhdysvaltojen Toby Dawsoniin tu-
li 0,68 pistettä. 
"Erinomaiselta tuntuu. Päätin vain, että nyt 
tämä hoidetaan. Ylhäällä oli tosi rento fiilis ja 
ajattelin vain tekeväni sen, minkä osaan", 
kaksinkertainen maailmanmestari Ronkainen 
kuvaili tuntojaan Ylen haastattelussa tuo-
reeltaan kisan jälkeen. 
Muista suomalaisista kaksien edellisten 
olympialaisten mitalisti Janne Lahtela oli hy-
vässä vauhdissa korkeallakin sijalle, mutta 
jälkimmäisen hypyn alastulo jäi pahasti taka-
painoiseksi. Tästä tuomarit sakottivat sen 
verran, että Lahtela jäi vasta sijalle 16. 
Vasta 20-vuotias Juuso Lahtela sen sijaan 
debytoi olympialaisissa varsin hyvin ja oli 
kahdeksas. Lahtelat eivät ole sukua toisil-
leen. 
Neljäs suomalaisedustaja eli Sami Mustonen 
jäi karsinnassa sijalle 22, eikä siten päässyt 
mukaan kahdenkymmenen laskijan finaaliin. 
 
Suomelle yhdistetyn joukkuekisan pronssi 
Itävallan ja Saksan takana 
(Helsingin Sanomat 16.02.2006) 
 
Suomen ankkuri Hannu Manninen haukkoo 
henkeä tuotuaan Suomen pronssille yhdiste-
tyn joukkuekisassa. Voittajajoukkue Itävalta 
juhlii täysillä. 
Suomi ei kyennyt kirimään mukaan voitto-
kamppailuun yhdistetyn joukkuekilpailun 
hiihto-osuudella. Antti Kuisma, Anssi Koivu-
ranta, Jaakko Tallus ja Hannu Manninen ylsi-
vät kuitenkin pronssille. Kultaa vei Itävalta 
ankkuri Mario Stecherin loppunykäyksellä 
ennen Saksaa. 
Suomen kultahaaveet himmenivät hieman jo 
mäkiosuudella. 

Kuisma lähti ladulle 35 sekuntia kärjen pe-
rässä ja lähti kuromaan eroa umpeen, mutta 
viiden kilometrin lenkin jälkeen ero kärkeen 
oli tuplaantunut. 
"Ei ole ikinä ottanut näin koville päästä edes 
jollain tapaa maaliin", pahasti väsähtänyt 
Kuisma harmitteli Ylelle heti kisan jälkeen.  
Seuraavina hiihtäneet Koivuranta ja Tallus 
pitivät muut joukkueet takanaan, mutta ero 
kärkikaksikkoon pysyi suurin piirtein samana. 
Hurjasti hiihtänyt Hannu Manninen kuroi 
eron Itävaltaan voittajaan lopulta 26,8 se-
kuntiin. 
Olympiakultaa voittaneen Itävallan joukku-
eessa kilpailivat Michael Gruber, Christoph 
Bieler, Felix Gottwald ja Stecher. Saksan vä-
reissä urheilivat Björn Kircheisen, normaali-
matkan olympiavoittaja Georg Hettich, Ron-
ny Ackermann ja Jens Gaiser. 
 
Toinen mäkihyppymitali Suomelle – hopeaa 
joukkuemäessä 
(www.torinokisasivut.fi 20.2.2006) 
 
Suomen joukkue – Tami Kiuru, Janne Hap-
ponen, Janne Ahonen ja Matti Hautamäki – 
oli toinen mäkihypyn joukkuekilpailussa. Ta-
saisen pitkät hypyt riittivät hopeaan Itävallan 
ottaessa kultaa ja Norjan pronssia. Eroa Itä-
vallan ja Suomen välillä oli 7,4 pistettä. Mita-
li on toinen mäkihypyssä, jossa Matti Hauta-
mäki otti aikaisemmin jo henkilökohtaisen 
hopean pienessä mäessä. Koko Suomen 
joukkueelle mitali on kuudes. Mäkimiehet 
saavat mitalinsa huomenillalla Torinon Medal 
Plazalla. 
 
Alppihiihtäjä Tanja Poutiaiselle historiallinen 
hopeamitali suurpujottelussa 
(www.torinokisasivut.fi 24.2.2006) 
 
Tanja Poutiainen laski vakuuttavasti hopealle 
naisten suurpujottelussa. Mitali oli lajin en-
simmäinen suomalaismitali olympiatasolla. 
Ensimmäisen laskun jälkeen Poutiainen oli 
kolmantena ja virheetön toinen lasku sake-
assa lumituiskussa nosti Poutiaisen lopputu-
loksissa vielä yhden sijan korkeammalle. 
Vain Yhdysvaltojen Julia Mancuso oli Pouti-
aista nopeampi. 
Tanja Poutiainen petasi hyvät asetelmat mi-
talitaisteluun jo ensimmäisellä laskulla ollen 
kolmanneksi nopein USA:n Julia Mancuson 
ja Ruotsin Anja Pärsonin jälkeen. Toinen las-
ku sujui yhtä lailla ongelmitta ja tuloksena 
olympiahopea Pärsonin epäonnistuttua las-
kussaan. Mancuso piti Poutiaisen takanaan 
0,67 sekunnin erolla ja kolmanneksi nousi 
Ruotsin Anna Ottosson. 
 
Curlingmiehille olympiahopeaa 
(www.torinokisasivut.fi 24.2.2006) 
 
Curlingkivet eivät totelleet riittävän hyvin 
Suomen pelaajia finaalipelissä. Kanadalaiset 
puolestaan onnistuvat heitoissaan ja kivet 
liukuivat kohdalleen. Ottelu ratkesi kuuden-
nessa päässä, jonka Kanada vei 6-0 ja pelin 
tapojen mukaan Suomi luovutti pelin kah-
deksannen pään jälkeen. Finaalin loppuluke-
mat olivat Kanadalle 10-4. Suomen curling-
joukkue venyi hienoon saavutukseen olym-
piaturnauksessaan ja saa siitä palkkioksi ho- 
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peiset olympiamitalit huomisillan palkintojen-
jaossa. 
Curlingjoukkueessa pelasivat kapteeni Mark-
ku Uusipaavalniemen ohessa Wille Mäkelä, 
Kalle Kiiskinen ja Teemu Salo. Varamies Jani 
Sullanmaa ei peleissä kentällä käynyt, mutta 
oli osa joukkuetta ja tulee saamaan myös 
olympiahopean. 
Suomella on koossa yhteensä kahdeksan mi-
talia, mutta kultamitali jäi edelleen saavutta-
matta. 
 
Alppihiihtäjä Tanja Poutiaiselle historiallinen 
hopeamitali suurpujottelussa 
(www.torinokisasivut.fi 24.2.2006) 
 
Tanja Poutiainen laski vakuuttavasti hopealle 
naisten suurpujottelussa. Mitali oli lajin en-
simmäinen suomalaismitali olympiatasolla. 
Ensimmäisen laskun jälkeen Poutiainen oli 
kolmantena ja virheetön toinen lasku sa-
keassa lumituiskussa nosti Poutiaisen loppu-
tuloksissa vielä yhden sijan korkeammalle. 
Vain Yhdysvaltojen Julia Mancuso oli Pouti-
aista nopeampi. 
 
Ruotsi vei jännittävän olympiafinaalin – Suo-
melle hopeaa miesten jääkiekossa 
(www.torinokisasivut.fi 26.2.2006) 
 
Suomi taisteli viimeisiin sekunteihin saakka 
olympiakullasta jääkiekon finaalissa. Ruotsi 
ratkaisi voiton, kun kolmatta erää oli pelattu 
vasta kymmenen sekuntia. Vaikka turnauk-
sen ainoan tappion myötä kultamitalit mat-
kaavat Ruotsiin, teki jääkiekkojoukkue leijo-
nan työn ottaessaan olympiaturnauksessa 
hopeamitalit ja Suomen yhdeksännen mitalin 
Torino 2006 –talviolympiakisoissa. 
 
Kiekkofinaalilla hurjat katsojaluvut 
(Taloussanomat 27.02.2006) 
 
Suomen Leijonien kiekkojoukkueen eilinen 
loppuottelu Ruotsia vastaan Torinon talvi-
olympialaisissa houkutteli valtavan tv-ylei-
sön. Alustavien tietojen mukaan Yleisradion 
lähetystä seurasi parhaimmillaan jopa noin 
2,4 miljoonaa katsojaa. 
Katsojamäärä on kotimaisessa vertailussa 
erittäin suuri, sillä viime vuoden katsotuinta 
televisiolähetystä, Linnan juhlia, seurasi kes-
kimäärin 2,27 miljoonaa katsojaa. 
– Ilman muuta voi sanoa, että loppuottelua 
katsoi yli kaksi miljoonaa ihmistä. Tosin tar-
kemmat tiedot saadaan käyttöön vasta myö-
hemmin, TV-toimialan tutkija Juha Kytömäki 
sanoi. 
Viime vuoden katsotuin urheilulähetys yleis-
urheilu Helsingin MM-kisoista keräsi keski-
määrin 1,38 miljoonaa katsojaa vastaanotti-
mien äärelle. 
– Seitsemän tunnin lähetystä seurasi keski-
määrin 1,2 miljoonaa katsojaa, mutta se on 
laskettu koko lähetykselle. Loppuottelun 
päättyessä lähetystä seurasi arvion mukaan 
yli 2,4 miljoonaa katsojaa, Kytömäki sanoi. 
 
Leijonien tie olympiafinaaliin 
(Helsingin Sanomat 25.02.2006) 
 
Suomi–Sveitsi 5–0 (1–0, 4–0, 0–0) 
Leijonat otti kisoihin lentävän lähdön. Ottelu 
oli kahdessa erässä ratkaistu, ja päätöserä 

pelkkää pelailua. Puolustaja Toni Lydman sai 
kiekon jalkaansa ja lepäsi seuraavassa pelis-
sä. 
Suomelta hyvä ottelu kisoihin vahvasti pa-
nostanutta Sveitsiä vastaan. 
Suomen maalit: Olli Jokinen, Teppo Nummi-
nen, Olli Jokinen, Teemu Selänne 2. 
 
Suomi–Italia 6–0 (0–0, 4–0, 2–0) 
Italia pisti hanttiin ensimmäisen erän. 
Avauserä oli maaliton, vaikka Suomi voitti 
laukaukset kohti maalia 23–6. Leijonien 
maaleista viisi syntyi ylivoimalla. Italia ei ol-
lut minkään luokan mittari Suomen taidoille. 
Suomen maalit: Jere Lehtinen, Saku Koivu, 
Jussi Jokinen, Ville Peltonen, Teemu Selänne 
2. 
 
Suomi–Tšekki 4–2 (1–1, 1–1, 2–0) 
Leijonat joutui ensimmäisen kerran takaa–
ajajaksi. Tšekki teki 1–0 ja tasoitti 2–2:een 
ylivoimamaaleilla. Jaromir Jagr loukkaantui 
Jarkko Ruudun rynnäkössä. Suomen ykkös-
ketju osui kolmesti. 
Ei niin tiukka peli kuin numerot näyttävät. 
Suomen maalit: Olli Jokinen, Jere Lehtinen, 
Teemu Selänne, Jere Lehtinen. 
 
Suomi–Kanada 2–0 (2–0, 0–0, 0–0) 
Tasainen vääntö, jonka Suomi ratkaisi 
avauserässä. Leijonien osumat syntyvät ta-
sakentillä erässä, joka oli suomalaisten täy-
dellinen näytös. Maalivahti Antero Niittymäki 
torjui ottelun edetessä muun muassa Rick 
Nashin läpiajon. 
Suomen maalit: Teemu Selänne, Niko Kapa-
nen. 
 
Suomi–Saksa 2–0 (1–0, 1–0, 0–0) 
Suomi hoiti merkityksettömässä alkusarjan 
päätöspelissä helpon voiton. Pelin aikana 
puolustaja Teppo Numminen hoiteli fluns-
saansa majapaikalla. 
Leijonat pelasi passiivisesti eikä paljastanut 
aseitaan ennen pudotuspelien alkua. 
Suomen maalit: Niko Kapanen, Saku Koivu. 
 
Suomi–USA 4–3 (2–1, 2–1, 0–1) 
Suomelta vahva avauserä, mutta USA hallitsi 
kahta seuraavaa. USA voitti päätöserän 1–0 
ja aiheutti Leijonille turnauksen ensimmäisen 
erätappion. 
Sami Salon pelit päättyivät olkavammaan. 
Teemu Selänne sai mailasta suuhunsa ja 
menetti kaksi hammasta, mutta palasi kau-
kaloon. 
Suomen maalit: Ville Peltonen, Sami Salo, 
Olli Jokinen 2. 
 
Suomi–Venäjä 4–0 (1–0, 2–0, 1–0) 
Ville Peltonen teki tärkeän avausmaalin, 
mutta lopullisesti ottelu ratkesi pelin puolivä-
lissä, kun Toni Lydman ja Saku Koivu tekivät 
muutaman minuutin sisään 2–0 ja 3–0. Pelin 
hahmo oli kolmannen nollapelinsä torjunut 
Antero Niittymäki 
Suomen paras ottelu osui tärkeään saumaan 
ja avasi tien finaaliin. 
Suomen maalit: Ville Peltonen, Toni Lydman, 
Saku Koivu, Olli Jokinen. 
 
Olympialaisten talvilajit 
Alppihiihto 
Ampumahiihto 

Curling 
Freestylehiihto 
Jääkiekko 
Short track -luistelu 
Lumilautailu 
Maastohiihto 
Mäkihyppy 
Ohjaskelkkailu 
Pikaluistelu 
Rattikelkkailu 
Skeleton 
Taitoluistelu 
Yhdistetty hiihto 
 
Naisten jääkiekkomaajoukkue kellisti Ruotsin 
(Helsingin Sanomat 10.01.2006) 
 
Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue otti 
2–1-voiton Ruotsista Sollefteåssa tiistaina. 
Ottelun kaikki maalit syntyivät ylivoimalla. 
Suomen maalit tekivät Mari Saarinen ja Oo-
na Parviainen, joka myös pohjusti Saarisen 
osuman. Ruotsin ainokaisen teki Erika Holst. 
Suomen maalilla torjui Anna-Kaisa Piiroinen 
30 kertaa. Ruotsin päädyssä Kim Martinille 
kertyi 20 torjuntaa. Kolmoismaaottelu on 
kahden kohtaamisen jälkeen tasatilanteessa 
1–1. 
 
Suomalaisille kaksoisvoitto yhdistetyn maail-
mancupissa (Helsingin Sanomat 14.01.2006) 
 
Suomalaiset antoivat hyvän näytteen tulos-
kunnostaan yhdistetyn maailmancupissa Ita-
liassa. Kilpailun voitti odotetusti Hannu Man-
ninen, mutta nuoren Anssi Koivurannan kak-
kossija oli iloinen yllätys. Jaakko Tallus täy-
densi suomalaismenestyksen neljännellä si-
jallaan. Itävallan Christoph Bieler oli kolmas. 
Val di Fiemmen kisassa hiihdettiin ensin yh-
teislähdöllä. Hiihtotulokset muutettiin pis-
teiksi ja lopputuloksetkin ilmoitetaan siten 
pisteinä. Mannisen kauden kuudes maail-
mancupvoitto oli hyvin niukka, sillä eroa Koi-
vurantaan tuli vain 0,1 pistettä. Manninen 
johtaa maailmancupin kokonaiskilpailua lä-
hes 300 pisteen turvin. 
 
Koskela Kreikkaan (Iltalehti 30.01.2006) 
 
Toni Koskela, tätä ennen Cardiff City, on 
tehnyt puolentoista vuoden paperin Kreikan 
toisen sarjatason Ilisiakosin kanssa. Keski-
kenttämies tuli vaihdosta kentälle jo viikon-
lopun 1-2-tappiossa Ergotelisille. 
 
Jani Sievinen lopettaa uintiuransa 
(Helsingin Sanomat 06.03.2006) 
 
Jani Sievinen, lyhyen radan EM-kisojen 100 
metrin Uinnin MM- ja olympiamitalisti, ilmoit-
ti maanantaina lopettavansa uransa tämän 
vuoden jälkeen. Asiasta kertoi Sievisen ma-
nageri Jukka Virtanen Helsingin Sanomille il-
tapäivällä. 
Aikaisemmin Sievinen oli kaavaillut uivansa 
vielä vuoden 2012 olympialaisissa. Nyt hä-
nen viimeisiksi kisoikseen ovat jäämässä 
Helsingissä ensi joulukuussa järjestettävät 
lyhyen radan EM-kilpailut. 
Nykyään 31-vuotias Sievinen oli mukana jo 
Barcelonan olympialaisissa 1992. Hän sai 
olympiahopeaa päämatkallaan 200 metrin 
sekauinnissa Atlantassa 1996. 
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Sievisen Rooman MM-kisoissa vuonna 1994 
tekemä 200 metrin sekauinnin maailmanen-
nätys 1.58,16 kesti yhdeksän vuotta. 
 
TERVEYS 
 
Vaarallinen lintuinfluenssa levisi EU:n alueel-
le (Helsingin Sanomat 11.02.2006) 
 
Vaarallinen lintuinfluenssa on levinnyt jo EU-
maihin. Lauantaina vahvistui, että Italiassa 
ja Kreikassa joutsenia oli kuollut H5N1-viruk-
sen aiheuttamaan tautiin. 
Myös Bulgariassa on löydetty kuolleilta jout-
senilta ihmiselle vaarallista H5N1-tautimuo-
toa. 
Virusta on löydetty Italiasta Puglian ja Cala-
brian alueilta Etelä-Italiasta sekä Sisiliasta, 
italian terveysministeri Francesco Storace 
tiedotti lauantaina. 
Myös Kreikassa kuolleet joutsenet olivat saa-
neet lintuinfluenssatartunnan, kertoo Krei-
kan maatalousministeriö. 
Tautiin menehtyneet joutsenet tavattiin Poh-
jois-Kreikassa Thessalonikin lähistöllä. 
Bulgariassa virus havaitiin villijoutsenilla Vi-
din alueella lähellä Romanian rajaa viime vii-
kolla. 
Samaan aikaan 37:n maan edustajat ko-
koontuivat lauantaina Singaporessa pohti-
maan tapoja hoitaa lintuinfluenssaepidemi-
aa. 
Tapaamisen tarkoituksena oli parantaa sai-
raaloiden valmiutta, jos epidemia muuttuu 
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. 
Nigeriassa viranomaiset tutkivat lauantaina 
kahta maatilaa, joiden lintuihin tappava 
H5N1-virus on ilmeisesti tarttunut. Molem-
mat tilat sijaitsevat lähellä Nigerin rajaa. 
Asiantuntijat pelkäävät, että epidemia räjäh-
tää käsiin, jos se pääsee leviämään Afrikan 
väkirikkaimmassa maassa ja siirtymään Ni-
geriasta mantereen muihin maihin. Suurin 
osa maaseudun asukkaista ei edes tiedä lin-
tuinfluenssasta saati osaa suojautua siltä. 
 
Lintuinfluenssapuhelin avataan 
(www.suomi.fi 21.02.2006) 
 
Ihmiset ovat huolissaan lintuinfluenssan levi-
ämisestä, ja siksi ministeriöt ovat päättäneet 
avata kansalaisille palvelupuhelimen lintuinf-
luenssaan liittyvissä kysymyksissä, maa- ja 
metsätalousministeriö kertoo. 
Palvelunumero 0800-02277 alkaa toimia tiis-
taina. Numerossa vastataan arkisin kello 8-
16. Puhelut ovat soittajille ilmaisia. 
Lintuinfluenssasta löytyy runsaasti tietoa 
myös eri viranomaisten verkkosivuilta. Sivuil-
la on muun muassa yleisimpiä kysymyksiä ja 
vastauksia niihin. 
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen 
verkkosivuilla on monipuolinen tietopaketti 
lintuinfluenssasta ja sen leviämisestä. Sosi-
aali- ja terveysministeriön ja Kansanterveys-
laitoksen verkkosivuilla on puolestaan tietoa 
siitä, voiko lintuinfluenssa tarttua ihmisiin. 
Sivuilla on myös ohjeita matkustajille. 
Suomessa ei ole toistaiseksi tavattu yhtään 
lintuinfluenssaan sairastunutta lintua. Lintu-
jen kevätmuuton aikana voi kuitenkin olla 
mahdollista, että sairastuneita lintuja tulee 
Suomeenkin. 
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 

http://www.mmm.fi/tiedotteet/index.asp?nr
o=2097  
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen 
verkkosivut http://www.eela.fi  
Kansanterveyslaitoksen verkkosivut 
http://www.ktl.fi  
 
Raportti: Nuorten tupakointi vähenee 
(Helsingin Sanomat 19.12.2005) 
 
Nuorten tupakointi on vähentynyt. Myös 
nuorten asenteet tupakointia kohtaan ovat 
muuttuneet entistä kielteisemmiksi: valtaosa 
nuorista pitää tupakointia "luuserien puuha-
na". Nuoret myös hyväksyvät tupakointira-
joitukset aikuisia paremmin. 
Tiedot käyvät ilmi Tupakkatuotteiden ja 
päihteiden käyttö 1977–2005 -raportista, 
jonka sosiaali- ja terveysministeriö julkisti tä-
nään maanantaina. 
Raportti perustuu Tampereen yliopiston ter-
veystieteen laitoksen Nuorten terveystapa-
tutkimukseen, jossa on käsitelty 12–18-vuo-
tiaiden suomalaisnuorten päihteiden käyttöä 
ja asenteita. 
Tupakointi on vähentynyt teini-ikäisten pa-
rissa, sen sijaan täysi-ikäisten eli 18-vuotta 
täyttäneiden säännöllinen tupakointi on py-
synyt aikaisempien vuosien tasolla. 18-vuoti-
aista tytöistä ja pojista noin kolmannes tupa-
koi päivittäin. 
14–16-vuotiailla päivittäin tupakoivien osuu-
det ovat jo lähellä vuoden 1979 lukuja, jotka 
ovat alhaisimmat koskaan mitatut. 
Kun nykyiset vähemmän tupakoivat teini-
ikäiset aikuistuvat, myös nuorten aikuisten 
tupakointi todennäköisesti vähenee. 
Tuoreiden tutkimustulosten mukaan nuorten 
elämäntavat ovat muutenkin muuttuneet 
terveellisimmiksi. 
Teini-ikäisten raittius on yleistynyt, mutta 
18-vuotiaiden raittiuden osuus on pysyneet 
ennalleen. 14-vuotiaista tytöistä raittiita on 
nyt 46 prosenttia ja pojista 58 prosenttia, 
esimerkiksi vielä vuonna 1999 raittiita tyttöjä 
oli 30 prosenttia ja poikia 36 prosenttia. 
Vaikka raittiiden nuorten määrä kasvoikin, li-
sääntyi samalla 16–18-vuotiaiden poikien vii-
koittainen juominen. 18-vuotiailla tytöillä 
toistuva juominen ei lisääntynyt, mutta ei 
toisaalta vähentynytkään kuten nuoremmilla 
tytöillä. 
Valtakunnalliseen postikyselyyn vastasi tä-
män vuoden helmi–huhtikuussa yli 6 500 
nuorta. 
 
Kännyköiden säteily ei ylitä enimmäisarvoa 
(Suomi.fi 20.01.2006) 
 
Yleisimpien matkapuhelinten säteily jää alle 
kansainvälisesti määritellyn raja-arvon, Sä-
teilyturvakeskus kertoi torstaina. 
STUK testasi viime vuonna viisitoista puhe-
linta lisää eikä yhdenkään kännykän niin kut-
suttu SAR-arvo ylittänyt enimmäisarvoa kak-
si wattia kiloa kohti. Puhelimista mitataan ni-
menomaan SAR-arvoa, koska se kuvaa par-
haiten puhujan altistumista säteilylle. 
STUK on nyt mitannut yhteensä 43 matka-
puhelimen SAR-arvon, joka kuvaa sitä, kuin-
ka paljon puhelimesta imeytyy pään alueelle 
lämpöenergiaa. Mitatut arvot vaihtelevat vä-
lillä 0,27 ja 1,23 wattia kiloa kohti ja ne ovat 

yleensä lähellä valmistajien itse ilmoittamia 
vastaavia arvoja. 
STUK jatkaa matkapuhelinten säteilytestauk-
sia myös tänä vuonna. Testeihin valitaan en-
sisijaisesti paljon myytyjä malleja. 
Lista testattujen puhelinten SAR-arvoista 
löytyy Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilta. 
 
Ikääntyminen Suomessa EU-alueen nopeinta 
(www.suomi.fi 17.02.2006) 
 
Tuoreen raportin mukaan väestö ikääntyy 
Suomessa nopeammin kuin missään muussa 
EU-maassa seuraavien parinkymmenen vuo-
den aikana, valtiovarainministeriö kertoo. 
Yli 65-vuotiaiden määrän suhde työikäisten 
määrään lähes kaksinkertaistuu ja nousee 
nykyisestä 24 prosentista 45 prosenttiin 
vuonna 2030. Työikäisten määrä kääntyy 
laskuun vuonna 2010 ja työllisten vuonna 
2015. 
Työvoiman vähenemisen takia talouskasvun 
arvioidaan jäävän tulevaisuudessa keskimää-
rin puoleentoista prosenttiin vuodessa, kun 
se viime vuosisadalla oli runsas kolme pro-
senttia vuodessa. 
Väestön ikääntyminen johtaa eläkemenojen 
voimakkaaseen lisääntymiseen. Eläkemenot 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvavat 
noin kolme ja puoli prosenttiyksikköä ja ovat 
korkeimmillaan 2030-luvun alkupuoliskolla. 
Työeläkkeiden osuus suomalaisten kokonais-
eläketurvasta kasvaa ja kansaneläkkeiden 
osuus pienenee. 
Eläkkeiden riittävyys ei silti näytä muodostu-
van ongelmaksi, sillä laskelman mukaan 
eläkkeiden taso nousee lähes samaa vauhtia 
kuin palkkataso. 
 
Palvelin pirauttaa unohtuneesta lääkkeestä 
(Digitoday 20.12.2005) 
 
Helsingin kaupungin terveyskeskus ja sosi-
aalivirasto ovat sopineet vuoden kestävästä 
lääkelogistiikan kehittämishankkeesta yhteis-
työkumppaneidensa kanssa. Kehityshank-
keen vetäjänä toimivat Helsingin kaupunki ja 
Elisan johtama yrityskonsortio. 
Tavoitteena on luoda uusi, raportoivaa lää-
keannostelijaa hyödyntävä palvelumalli, jon-
ka kohderyhmänä ovat kotona ja palveluta-
loympäristössä asuvat ihmiset. 
Palvelumallin ensisijaisena tavoitteena on 
varmistaa lääkehoidon tarkoituksenmukai-
suus ja annostelun oikea-aikaisuus. Osapuol-
ten mukaan palvelumallin avulla voidaan 
myös vapauttaa kotihoidon työntekijöiden 
ajankäyttöä potilaiden kuntouttamiseen. 
Kokonaislääkityksestä ja lääkeannostelusta 
vastaavat apteekit. Apteekkijakelu ja enna-
kolta rytmitetyt lääkkeiden annosteluajat vä-
hentävät lääkeannostelussa tapahtuvia vir-
heitä sekä käyttämättä jäävien lääkkeiden 
määrää. Tämä säästää myös potilaan kus-
tannuksia. 
Uuteen palvelumalliin perustuvaa lääkkeiden 
jakelua ja annostelua on kokeiltu Helsingissä 
Sepänkodin palvelutalossa vuodesta 2003. 
Puolen vuoden kokeilussa malli todettiin toi-
mivaksi ja otettiin pysyvään käyttöön. 
Palvelujärjestelmä koostuu muistuttavasta 
lääkeannostelijasta ja sitä tukevasta palve-
linohjelmistosta. Lääkeannostelija muistuttaa 
käyttäjää lääkkeiden otosta. Unohtuneista  

http://www.mmm.fi/tiedotteet/index.asp?nro=2097
http://www.mmm.fi/tiedotteet/index.asp?nro=2097
http://www.eela.fi/
http://www.ktl.fi/
http://www.suomi.fi/
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lääkkeistä palvelun käyttäjä saa palvelimelta 
muistutussoiton. 
Mikäli lääkettä ei muistutuksesta huolimatta 
ole otettu, järjestelmä hälyttää kotihoidon 
tarkistamaan tilanteen. Kotihoitohenkilökun-
ta sekä potilaan omaiset voivat seurata lääk-
keiden ottamista saamastaan raportista. 
Kehityshankeen on arvioitu kestävän vuoden 
verran. Helsingin kaupunki valitsee kokeiluun 
neljäsataa henkilöä Helsingin itäiseltä palve-
lualueelta. Stakes tekee hankkeesta käytet-
tävyystutkimuksen. 
Ottamatta jääneet lääkkeet ovat hoidon te-
hokkuudelle ja yksilön hyvinvoinnille suuri 
haaste, osapuolet korostavat. Lääkkeiden 
annostelu ja jakelu vaativat merkittäviä re-
sursseja hoitotyöhön osallistuvilta organisaa-
tioilta. Esimerkiksi kotihoitotyössä tämä on 
noin 16-24 prosenttia henkilötyömäärästä. 
 
Kännyköille puhtaat paperit syöpätestissä 
(Taloussanomat 20.01.2006) 
 
Matkapuhelimen ahkerakaan käyttö ei lisää 
aivokasvainten riskiä, Britanniassa tehty tuo-
re tutkimus osoittaa. Päätelmä on linjassa 
Suomessa Stuk:n hiljattain tekemän tutki-
muksen kanssa. 
Tutkijat seurasivat neljän vuoden ajan kaik-
kiaan 966 henkilöä, jotka kärsivät aivokas-
vainten yleisimmistä tyypeistä. Vertailuryh-
mänä oli 1 716 terveen vapaaehtoisen jouk-
ko. Tutkimuksessa ei löytynyt yhteyttä kän-
nykän käytön ja kasvainten riskin välillä. 
- Kasvaimen saamisen riski ei lisäänny pit-
kään kestävien puheluiden tai soittomäärien 
myötä, Leedsin yliopiston tutkija Patricia Mc-
Kinney sanoo Bloombergille. 
Tutkimukseen osallistuivat Leedsin, Man-
chesterin ja Nottinghamin yliopistot sekä 
lontoolainen Institute of Cancer Research –
tutkimuslaitos. 
Britanniassa todetaan vuosittain yli 4 000 ai-
vosyöpätapausta. Ensimmäisiä oireita ovat 
päänsärky ja pahoinvointi. Kuitenkaan mat-
kapuhelimen käytön ja syöpätapausten välis-
tä yhteyttä ei ole löydetty, British Medical 
Journal toteaa. 
Yhdysvalloissa laitevalmistajia vastaan on 
nostettu ryhmäkanteita, joissa henkilöiden 
väitetään sairastuneen syöpään kännykkäsä-
teilyn takia. 
Suomessa säteilyturvakeskuksen (Stuk) tes-
taamien yleisimpien matkapuhelinten säteily 
jää alle kansainvälisesti määritellyn raja-ar-
von, kuten ITviikko kertoi torstaina. 
Viime vuonna Stuk testasi viisitoista puhelin-
ta lisää eikä yhdenkään kännykän sar-arvo 
ylittänyt enimmäisarvoa kaksi wattia kiloa 
kohti. Keskus on mitannut kaikkiaan 43 mat-
kapuhelimen sar-arvon. Lukema kertoo, 
kuinka paljon puhelimesta imeytyy pään alu-
eelle lämpöenergiaa. 
 
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA 
 
Suomessa myönnetty 100.000 kansalaisvar-
mennetta (Taloussanomat 28.02.2006) 
 
Suomessa on myönnetty 100.000 Väestöre-
kisterikeskuksen kansalaisvarmennetta. Var-
mennetta käytetään turvalliseen sähköiseen 
tunnistautumiseen, tiedostojen ja sähköpos-

tien salaamiseen sekä sähköisen allekirjoi-
tuksen tekemiseen verkkopalveluissa. 
Kansalaisvarmenteen saa käyttöönsä hankki-
malla sirullisen henkilökortin, kansalaisvar-
menteella varustetun OP-ryhmän Visa Elec-
tron -kortin tai mobiilioperaattorin sim-kor-
tin. Varmenteen sisältämällä pankkikortilla 
on mahdollista asioida samoissa verkkopal-
veluissa kuin sirullisella henkilökortilla. 
Tällä hetkellä kansalaisvarmenteita on eniten 
käytössä sirullisella henkilökortilla, VRK ker-
too. Siruttomien henkilökorttien myöntämi-
nen lopetettiin syksyllä 2003, minkä jälkeen 
kansalaisvarmenteiden määrä on kasvanut 
tasaisesti. Vuosittain henkilökortteja haetaan 
runsaat 30.000 kappaletta. 
Sähköinen asiointi kansalaisvarmenteella 
edellyttää internet-yhteyden lisäksi kortinlu-
kijan hankintaa sekä ilmaisen kortinlukijaoh-
jelman lataamista www.fineid.fi –verkkosi-
vuilta. Sirullista henkilökorttia hyödyntäviä 
sähköisiä asiointipalveluita on noin viisikym-
mentä. 
Palvelujen vähyyttä on pidetty esteenä kan-
salaisvarmenteen yleistymiselle, mutta 
VRK:n mukaan sähköisten asiointipalvelujen 
määrä tulee kasvamaan lähivuosina merkit-
tävästi uuden valtion ja kuntien verkkotun-
nistamis- ja maksamisportaalin valmistuttua. 
Kansalaisvarmenteiden lisäksi Väestörekiste-
rikeskus on myöntänyt yli 25.000 organisaa-
tiovarmennetta. Organisaatiovarmenteen si-
sältämiä kortteja käytetään muun muassa 
kirjautumisessa työasemiin, sähköisen alle-
kirjoituksen tekemiseen sekä sähköpostien 
ja tiedostojen salaukseen. 
 
Suomi on maailman teknologiakeskus kesä-
kuussa (Digitoday 07.02.2006) 
 
Suomi toimii maailman teknologiakeskusten 
tapaamisen näyttämönä ensi kesänä. Maail-
man teknologiakeskusten liiton kongressi 
järjestetään 6.–9.kesäkuuta. Kongressin vas-
tuullisena järjestäjänä toimii Technopolis Oyj 
yhteistyössä Suomen Teknologiakeskusten 
Liiton TEKELin kanssa. 
IASP:n (International Association of Science 
Parks) IASP Helsinki 2006 kokoaa yhteen 
maailmanlaajuisen teknologiakeskusten ja –
puistojen verkoston. 
Kongressissa pidetään yhteensä 40 esitel-
mää teknologiakeskustoimintaan liittyvistä 
ajankohtaisista asioista. Aihepiirit jakautuvat 
14 eri kokonaisuuteen. 
Avajaispuheen pitää Elcoteqin hallituksen 
puheenjohtaja Antti Piippo, joka on ollut 
myös eräs Oulun teknologiakylän perustajis-
ta. Muita esiintyjiä ovat Artturi Tarjanne, 
Nexit Ventures Oy; Sten Tamkivi, Skype in 
Estonia ja Oulun kaupunginjohtaja Kari Ne-
nonen. 
Ohjelmassa on myös Case Finland –osio, 
jossa esitellään Suomessa toteutettavaa in-
novaatio- ja teknologiapolitiikkaa eri toimijoi-
den näkökulmasta. 
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kynnyk-
sellä järjestettävään tapahtumaan odotetaan 
saapuvan 400–500 osanottajaa eri puolilta 
maailmaa. Järjestelyjen päänäyttämönä toi-
mii Finlandia-talo. 
– Kongressi toteutetaan laajana yhteistyönä 
eri tahojen kanssa. Merkittäviä yhteistyö-
kumppaneita ovat Helsingin, Espoon ja Van-

taan kaupungit, joissa kaikissa järjestetään 
kongressiohjelmaa, kertoo johtaja Mervi Käki 
Technopolis Oyj:stä. 
Kongressijärjestelyjä luotsaava Käki on tyy-
tyväinen Suomen saamasta roolista. 
– Eri tahot käyvät kovaa kilpailua kongressin 
järjestämisoikeudesta. Suomessa kongressi 
on järjestetty kerran aikaisemmin, vuonna 
1992 Oulussa, ja viime vuonna se järjestet-
tiin Pekingissä. Nyt saimme tapahtuman taas 
meille. Kyseessä on merkittävä näköalapaik-
ka tämän innovaatiokentän toimijoihin ja toi-
mintaan. 
IASP-verkostossa on 302 jäsentä 63 eri 
maasta. 
 
Lähes kaikilla suomalaisilla on matkapuhelin 
(Helsingin Sanomat 22.12.2005) 
 
Suomalaisista jo 98 prosentilla on matkapu-
helin. Pelkkää matkapuhelinta käyttää lähes 
puolet suomalaisista. Viestintäviraston teet-
tämän tutkimuksen mukaan ainoastaan lan-
kapuhelinta käyttää enää vain noin 2 pro-
senttia suomalaisista. 
Tutkimuksen tulokset koskevat vain niitä 
suomalaisia, joilla on puhelin. 
Suomalaiset käyttävät matkapuhelinta ensi-
sijaisesti puhumiseen ja tekstiviesteihin. 
Suurta osaa kansalaisista ei kiinnosta esi-
merkiksi multimediaviestien tai internetin 
käyttö matkapuhelimella. 
Sen sijaan uusista telepalveluista varsinkin 
internet-puhelut ovat yleistymässä. Laaja-
kaistaliittymän omistavista vajaa viidennes 
on käyttänyt liittymää internet-puheluihin. 
Viestintävirasto teetti tutkimuksen Otanta-
tutkimuksella. Tutkimukseen haastateltiin 
puhelimitse 1 000 kuluttajaa ja 200 yritysten 
ja julkishallinnon tietohallintopäättäjää mar-
ras-joulukuun vaihteessa. 
 
Marraskuussa internetissä yli kolme miljoo-
naa suomalaista (IT Viikko 22.12.2005) 
 
Suomessa on jo 1.019.000 taloutta, jossa on 
laajakaistaliittymä. Laajakaistakotikäyttäjiä 
onkin jo lähes kaksi miljoonaa eli 1 898 000, 
sillä päinvastoin kuin matkapuhelimissa, in-
ternet-liittymät ovat harvoin henkilökohtai-
sia. Nämä tiedot selviävät TNS Gallupin tuo-
reesta selvityksestä. 
Laajakaistakäyttäjien lukumäärän kasvu ei 
vielä ole tyrehtynyt, sillä käyttäjiä on noin 
puolet enemmän kuin vuosi sitten. 
Yli 60 prosenttia 15-79-vuotiaista suomalai-
sista on käyttänyt Internetiä edellisen kuu-
kauden aikana kotonaan. Tämänikäisiä In-
ternetin kotikäyttäjiä on nyt Suomessa liki 
2,5 miljoonaa. 
Tutkimuksen mukaan koti on tavallisin ver-
kon käyttöpaikka. Työ- ja opiskelupaikoilta 
Internetiä käyttävien määrä on itse asiassa 
hieman vähentynyt kuluneen vuoden aikana. 
Tämä selittyy TNS Gallupin mukaan sillä, et-
tä esimerkiksi opiskelijoilla on yhä useammin 
kotona laajakaistayhteys, joten heidän ei 
tarvitse käyttää julkisissa koulutiloissa olevia 
koneita. 
Yhteensä Internetiä on käyttänyt edellisen 
kuukauden aikana jo yli 3 miljoonaa suoma-
laista. 
Tavallisten modeemien osuus kotiliittymistä 
on laskenut lähes samassa suhteessa kuin  

http://www.fineid.fi/
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laajakaistaliittymien osuus on noussut. 75 
prosenttia Internetiä kotonaan käyttävistä il-
moitti, että heillä on käytössään jokin laaja-
kaistayhteys. 
Nämä tiedot selviävät TNS Gallupin NetTrack 
–tutkimusraportista, joka tehdään neljä ker-
taa vuodessa. Juuri valmistuneella kierrok-
sella haastateltiin puhelimitse 3.005 henki-
löä. Tutkimuksen vastaajaryhmä edustaa 
valtakunnallisesti 15–79-vuotiaita suomalais-
ta väestöä. 
 
Joka kolmas kärsii sähköpostiriippuvuudesta 
(Digitoday 09.12.2005) 
 
Joka kolmas suomalainen kärsii sähköposti-
riippuvuudesta, kertoo ohjelmistoyhtiö Sy-
mantecin teettämä tutkimus. Suomalaiset 
suhtautuvat sähköpostiin positiivisemmin 
kuin eurooppalaiset keskimäärin. 
Tutkimuksen mukaan 34 prosenttia suoma-
laisista kärsii täydellisestä tai huomattavasta 
riippuvuudesta ja 76 prosenttia kokee jonkin 
asteista riippuvuutta sähköpostista. 
70 prosenttia työntekijöistä käyttää sähkö-
postin käsittelyyn yli 2 tuntia päivässä. Kaksi 
kolmannesta kokee, että mahdollisuus tar-
kistaa sähköpostit työajan- ja paikan ulko-
puolella vähentää stressiä. 
Sähköposti myös muuttaa työskentelytapoja 
ja pidentää työpäivää. Ensimmäisen kerran 
päivässä sähköposti luetaan keskimäärin en-
nen puolta yhdeksää ja viimeisen kerran 
keskimäärin viiden aikaan iltapäivällä. Jotkin 
vastaajista kertovat lukevansa postit jo kuu-
delta aamulla ja vielä tarkistavansa postit 
vielä illalla klo 20 jälkeen. Sähköpostin mää-
rä on tutkimuksen mukaan kasvanut Suo-
messa viimeisen vuoden aikana 27 %. 
Tutkimukseen osallistui 1700 työssään tieto-
konetta käyttävää työntekijää Euroopasta, 
Lähi-idästä ja Etelä-Afrikasta. 
 
Kännykkälippu tulossa kaikille pääkaupunki-
seutulaisille (IT Viikko 28.11.2005) 
 
Helsingin kaupungin liikennelaitokselle (HKL) 
kännykkälippujärjestelmän toimittanut Plus-
dial uudisti palvelun pohjana olevan ohjel-
miston yhteistyössä HiQ Softplanin kanssa. 
Uusi järjestelmä otettiin käyttöön viime tors-
taina. Järjestelmäuudistus ei näy välittömästi 
loppukäyttäjälle, mutta sen tarkoituksena on 
tarjota paremmat mahdollisuudet lippu- ja 
palveluvalikoiman laajentamiseen. 
- HKL:n kännykkälippujen kelpoisuusaluetta 
laajennettiin jo marraskuun alussa ja samal-
la otettiin käyttöön myös yötaksajärjestelmä. 
Jatkossa kännykkälippupalvelu on tarkoitus 
ottaa käyttöön koko pääkaupunkiseudulla, 
Plusdialin toimitusjohtaja Kimmo Mattila ker-
too. 
- Uudistuksella varaudutaan myös kansain-
välisten asiakkaiden lokalisointivaatimuksiin. 
Järjestelmän pilotointiin tähtääviä esiselvi-
tyksiä on jo tehty muun muassa Ruotsissa, 
Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Italiassa, 
Mattila lisää. 
Uudistettu tilausjärjestelmä on toteutettu Ja-
va JDK 1.5:llä ja se toimii Apache Tomcat –
alustalla. Myynti- ja helpdesk-toiminnoissa 
on hyödynnetty JSP- ja Servlet-tekniikoita, ja 
tietokantana on MySQL:n uusi 5.0 -versio, 
osapuolet syventävät. 

HiQ:n lisäksi Plusdialin yhteistyökumppanei-
na projektissa toimivat Codetoys, joka vas-
taa reititinpalveluista, sekä Magenta Sites, 
joka vastaa laitteistojen ylläpidosta. 
 
Ryntäys .eu-verkkonimien rekisteröinnissä 
(Digitoday 08.12.2005) 
 
Kolmen ensimmäisen tunnin aikana rekiste-
röijät vastaanottivat noin satatuhatta hake-
musta .eu-verkkonimille. Tavara- ja tuote-
merkkien omistajat pystyvät varaamaan 
verkkonimiä rekisteröintiprosessin ensimmäi-
sessä vaiheessa. 
.eu-verkkonimien rekisteröinti alkoi puolelta-
päivin Suomen aikaa. Ensimmäisen 15 mi-
nuutin aikana rekisteröinnistä vastaavat 
Eurid vastaanotti 40 000 hakemusta, noin 40 
kappaletta sekunnissa. 
Halutuin verkkotunnus oli sex.eu, ja tavoitel-
tuja olivat myös esimerkiksi tickets.eu ja 
hotel.eu. 
Rekiströintiprosessi on kolmivaiheinen: ensin 
julkisilla instituutioilla sekä tavara- ja tuote-
merkkien omistajilla on kaksi kuukautta ai-
kaa varata haluamansa verkkotunnukset. 
Sen jälkeen yrityksillä, ei-tuotemerkkejä ha-
luavilla sekä esimerkiksi taideyhteisöillä on 
kaksi kuukautta aikaa varata tunnuksensa. 
Yksityisten henkilöiden vuoro tulee vuoden 
2006 jälkipuoliskolla. 
Euridin puolesta hakemuksia vastaanottaa 
779 toimistoa ympäri maailmaa, AFP kertoo. 
 
Yhdeksänvuotias Juuso saa nettitarinapalkin-
non Pariisissa (Digitoday 09.12.2005) 
 
Suomalainen yhdeksänvuotias Juuso Nikan-
der palkitaan tänään Pariisissa Matkani netin 
maailmassa -tarinakilpailuun osallistumises-
ta. Safer Internet Magic and Friendship –kil-
pailu käytiin samanaikaisesti seitsemässä-
toista Euroopan maassa ja Australiassa. 
Suomessa kilpailun järjesti Pelastakaa Lapset 
ry:n Nettivihje-projekti. Juuso Nikanderin ta-
rina "Nettiseikkailu" kertoi Alpha-koiran ja 
etsivä Saftin kamppailusta tietoa syövän ma-
don kanssa. Erikoismaininnan saivat Eero Jo-
kisen, 10, ja Neea Pajusen, 10, kertomukset 
nettikaupan ryöstöstä ja Alpha-koiran seik-
kailusta. 
Tarinaa rakentavien, kirjoittavien ja piirtä-
vien lasten ja nuorten toivottiin kertovan 
matkastaan jännittävässä ja joskus vaaralli-
sessakin internetin ja mobiilitekniikan maail-
massa. Kilpailuun odotettiin luovia ja värik-
käitä tarinoita, jotka osoittavat hyvää ym-
märrystä internetin turvallisesta ja tehok-
kaasta käytöstä, kertoo Pelastakaa Lapset 
tiedotteessaan. Lasten tuli myös käyttää ta-
rinassa tekijänoikeuksien alaisia hahmoja: 
Alpha-koiraa, etsivä Saftia ja Mata-surffaria. 
Kolmen palkitun kirjoitukset ovat luettavissa 
internetissä. www.tiukula.fi/matkani-netin-
maailmassa-tarinat.php/  
 
MUUT UUTISET 
 
Matkailijoille avattu wap-palvelu 
(Suomi.fi 20.01.2006) 
 
Matkailijoille on avattu wap-palvelu, joka tar-
joaa matkustusturvallisuuteen liittyvää tie-
toa, ulkoasiainministeriö kertoo. 

Palvelusta voi lukea matkapuhelimella Suo-
men suurlähetystöjen ja konsulaattien laati-
mia matkustustiedotteita. Palvelun osoite on 
wap.formin.fi. 
Suomen edustustot seuraavat jatkuvasti alu-
eensa turvallisuustilannetta ja laativat sään-
nöllisesti tiedotteita ulkoasiainministeriön 
verkkopalveluun. Matkustustiedotteissa ker-
rotaan muun muassa poliittisesta tilanteesta, 
varoitetaan rikollisuudesta ja vaarallisista 
alueista sekä muistutetaan rokotuksista. 
Ministeriön matkailijoita palveleva tekstivie-
stipalvelu on toiminut vuodesta 2002. Myös 
se jatkaa toimintaansa. 
Wap-palvelu katsottiin tarpeelliseksi, koska 
se tarjoaa matkapuhelimien käyttäjille enem-
män tietoa kuin pelkkä tekstiviesti. Molem-
mat palvelut toimivat suomeksi ja ruotsiksi. 
Ministeriö ei veloita palvelujen käyttäjää. 
Käyttäjä maksaa vain operaattorien veloituk-
set. 
 
Professori Pessa ensimmäisenä suomalaise-
na USA:n huippuakatemiaan 
(Digitoday 13.02.2006) 
 
Professori Markus Pessa on valittu The Uni-
ted States National Academy of Engineering-
in (NAE) ulkomaiseksi jäseneksi ensimmäise-
nä suomalaisena. Valinnan perusteina ovat 
hänen saavutuksensa optoelektroniikan 
komponenttien tutkimuksessa ja johtajuus 
uuden suomalaisen puolijohdeteollisuuden 
perustamisessa, Tampereen teknillinen yli-
opisto (TTY) tiedottaa. 
Pessa on TTY:n Optoelektroniikan Tutkimus-
keskuksen johtaja, ja vihkiminen akatemian 
jäseneksi tapahtuu Washingtonissa 15.10. 
NAE on arvostettu akatemia. Siihen kuuluu 
nobelisteja, muun muassa Venäjän tiedeaka-
temian varapresidentti Zhores Alferov, suur-
ten yritysten, kuten IBM:n, Microsoftin ja 
General Motorsin huippujohtajia sekä johta-
vien yliopistojen tiedemiehiä. 
NAE:ssa on yhteensä 2402 jäsentä, joista ul-
komaisia on 186. Pessan kanssa samanaikai-
sesti jäseneksi nimettiin kahdeksan muuta 
ulkomaista ja 76 yhdysvaltalaista henkilöä. 
 
Miss Suomi Ninni Laaksonen on yllätysvoitta-
ja! (Iltalehti 06.02.2006) 
 
20-vuotias vaatemyyjä Ninni Laaksonen va-
littiin uudeksi Miss Suomeksi eilen Grand Ca-
sinolla Helsingissä. 
- Voitto tuli täydellisenä yllätyksenä. Tuntuu 
ihanalta, voitonkyyneleet tirauttanut Ninni 
kertoi lehdistötilaisuudessa. 
Sanavalmis kaunotar kertoi alkajaisiksi, mi-
ten aikoo käyttää vaikutusvaltaansa julkisuu-
dessa: 
- Missivuoteni aikana aion parantaa maail-
maa toimimalla hyväntekeväisyydessä sekä 
puhua nuorille heikosta itsetunnosta, joka 
osittain voi johtaa koulukiusaamiseen. 
Ninni lähti mukaan muiden missifinalistien 
kanssa Iltalehden Minä en kiusaa –kampan-
jaan. 
- Minua ei ole kiusattu koulussa, mutta olen 
nähnyt sitä. En ole itse ollut koulukiusaaja, 
mutta tuttuja on kiusattu. Miss Suomena 
täytyy ottaa selvää, pystynkö vaikuttamaan 
asiassa. En pelasta koko maailmaa, vaan pa- 

http://www.tiukula.fi/matkani-netin-maailmassa-tarinat.php/
http://www.tiukula.fi/matkani-netin-maailmassa-tarinat.php/


Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 16 

Miss Suomi Ninni Laaksonen sekä perin-
töprinsessat Karoliina Yläjoki ja Sini Va-
hela 

nostan koulukiusaamiseen puuttumiseen 
missivuoteni aikana. 

Silikonikohusta Laaksosella on myös mielipi-
de kerrottavana. Missifinalisti Miia Lakkisto 
jätti kisan kesken missikeisari Eino Makusen 
patisteltua missin lääkärintarkastukseen. 
Aiemmin missiorganisaatiolle oli tullut nimet-
tömiä viestejä, joiden mukaan Lakkiston väi-
tettiin ottaneen silikonit. Lakkisto kertoi kes-
keyttämisensä johtuneen perhesyistä. 
- Mielestäni kauneusleikkaukset ovat jokai-
sen ihmisen oma asia. Hyväksyn yleisesti ot-
taen terveydellisistä syistä tehdyt kauneus-
leikkaukset. Miss Suomi kisoissa pitää kui-
tenkin olla luomu. 
 
Suomalaisdiplomaatin auto räjähti Ateenassa 
(Yle 24 Online, Helsingin Sanomat, Iltasano-
mat 03.12.2006) 
 
Suomalaisen diplomaatin konsuli Leena Vuo-
rion auton alla räjähti tiistaina aamuyöllä 
pommi Ateenan keskustassa, ulkoministeriö 
kertoo. Kukaan ei loukkaantunut räjähdyk-
sessä. 
Vuorio kertoi kuulleensa yleensä rauhalliselta 
kadulta kovaäänistä meteliä ennen räjähdys-
tä. 
"Sitten meteli loppui, ja luulen että nukah-
din. Seuraavaksi heräsin voimakkaaseen rä-
jähdykseen. Tietenkään en siinä vaiheessa 
tajunnut, mistä oli kyse", Vuorio kertoi 
STT:lle aamulla. 
Vuorion poika, joka oli Ateenassa lomaile-
massa, havaitsi parvekkeelta, että Vuorion 
auto on räjäytetty. 
Vuorio ja hänen poikansa olivat aamulla eva-
kossa naapuritalossa, josta he siirtyivät ho-
telliin. Samassa pienkerrostalossa asuu Vuo-
rion lisäksi talon omistajaperhe. "Vähän on 
epämiellyttävä ja surullinen olo. Mutta olem-
me kaikki, sekä minä että poikani ja omista-
japerhe, onnellisia siitä, että olemme selvin-
neet vahingoittumattomina. Sehän on kui-
tenkin pääasia", järkyttynyt Vuorio kertoi. 
Töitänsä konsuli aikoo jatkaa normaalisti heti 
keskiviikkona, kun ulkomailla alkaa presiden-
tinvaalien ennakkoäänestys. 
- Olen vaalivirkailijana Patraksessa viides 
päivä, eli huomenna täytyy lähteä valmista-
maan vaaleja. 

Yön aikana eri puolilla Ateenaa räjähti kaikki-
aan kolme kotitekoista pommia. Niistä yksi 
räjähti konservatiivisen Uusi demokratia –
puolueen toimiston edessä. 
Kreikkalainen, aiemmin tuntematon "Valtion 
vastainen oikeus" -niminen anarkistiryhmä 
on ilmoittanut paikalliselle televisioasemalle 
tehneensä iskut tuenosoituksena tuhopol-
toista vangituille anarkisteille. 
Suomen Kreikan-suurlähettilään Ole Norr-
backin arvion mukaan isku oli tuskin suun-
nattu sen enempää Vuoriota, suurlähetystön 
henkilökuntaa kuin Suomeakaan vastaan, 
vaan kyseessä oli hänen mielestään pelkkä 
sattuma. 
Minkäänlaisia uhkia suurlähetystöön ei ole 
tullut. Norrback sanoo silti olevansa huoles-
tunut tapahtuneesta. 
- Tilanne on huolestuttava, kun toiminta 
suuntautuu nyt diplomaattia kohtaan ensim-
mäisen kerran sen jälkeen, kun iso terroristi-
ryhmä saatiin kiinni muutama vuosi sitten, 
YLEn TV-uutisten aamulla tavoittama Norr-
back kertoo. 
Norrback arvioi jonkin anarkistiryhmän ole-
van teon takana. Kreikassa vastaavia räjäh-
dyksiä on sattunut aiemminkin. Ne eivät ole 
vaatineet ihmisuhreja. 
Suurlähettiläs Norrback sanoo olevansa vielä 
tiistain aikana yhteydessä itävaltalaiseen kol-
legaansa ja tapaavansa poliisijohtoa mahdol-
listen lisätoimenpiteiden vuoksi. Itävalta on 
EU:n puheenjohtajamaa. 
Kreikkaa Norrback pitää edelleen turvallisena 
maana. Kreikassa vierailee vuosittain noin 
150.000 suomalaista. 
 
Viemäristä löyhähtänyt metaani aiheutti 
Kansallismuseon räjähdyksen 
(Helsingin Sanomat 25.01.2006)  
 
Kansallismuseon aarrekammiossa maanan-
taina sattunut räjähdys johtui poliisin mu-
kaan todennäköisesti siivouskomeroon pak-
kautuneista viemärikaasuista, jotka syttyivät 
sähkökeskuksesta lennähtäneestä kipinästä. 
Kaasut eivät päässeet normaaliin tapaan 
ulos viemäristä, koska pakkanen oli jäädyttä-
nyt viemärin tuuletusputket.  
Museon henkilökunta pääsi tiistaina pelasta-
maan mittaamattoman arvokasta hopea-aar-
retta, kun poliisit lopettivat tutkinnan paikal-
la.  
Vaurioiden kartoittaminen vie kauan. Esi-
neissä on lommoja, kolhuja ja naarmuja, ja 
niistä on irronnut osia.  
Poliisi piti heti alusta asti epätodennäköise-
nä, että räjähdys olisi aiheutettu tahallaan. 
Museon henkilökunta kertoo, että joissain 
osissa museota oli tuntunut aiemmin viemä-
rin hajua. Pahimmat ongelmat olivat kuiten-
kin loppuneet, kun pihalla ollut sadekaivo 
korjattiin viime keväänä.  
Museo oli maanantaina suljettu, ja henkilö-
vahingoilta vältyttiin. 
 
Himoksesta rakennetaan mittava Holiday 
Club-kohde (Taloussanomat 10.01.2006) 
 
YIT, Holiday Club ja Jämsän kaupunki lähte-
vät rakentamaan Himoksesta entistä moni-
puolisempaa ja ympärivuotisesti pyörivää va-
paa-ajankeskusta. Alueelle nousee muun 

muassa kylpylähotelli, monitoimihalli, loma-
mökkejä ja 18-reikäinen golf-kenttä.  
Rakennushankkeita on yhteensä lähes 
40.000 neliön verran ja niiden kokonaisarvo 
noin 75 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vai-
heen on määrä olla valmis vuoden 2008 lo-
pulla. YIT vastaa rakentamisesta ja suunnit-
telusta. 
– Olemme etsineet jo jonkin aikaa sopivaa 
kohdetta Katinkullan ja Holiday Club Åren 
kaltaiselle vapaa-ajankeskukselle, jonne ete-
läsuomalaistenkin matka taittuu sopivassa 
ajassa. Himos on tähän sopiva paikka, sanoo 
Holiday Clubin toimitusjohtaja Vesa Teng-
man.  
Jämsässä sijaitseva Himos on Suomen kol-
manneksi suosituin hiihtokeskus. Pälkäneellä 
oleva Sappeen hiihtokeskus kertoi joulu-
kuussa lähivuosien mittavista rakennushank-
keistaan. 
 
Nuoret muuttavat pois kotoa yhä aikaisem-
min (Suomi.fi 19.01.2006) 
 
Nuoret muuttavat pois kotoaan yhä aikai-
semmin, selviää ympäristöministeriön kyse-
lytutkimuksesta. 
Nuoret muuttavat vanhempien luota yleensä 
vuokralle, mutta yhä useampi pitää vuokralla 
asumista väliaikaisena. Elämän vakiinnuttua 
vuokra-asunnosta siirrytään omistusasun-
toon. 
Vaikka tarjolla on nykyään pitkiä asuntolai-
noja, noin seitsemänkymmentä prosenttia 
kyselyyn vastanneista nuorista katsoi, että 
asuntolaina kannattaa maksaa takaisin mah-
dollisimman nopeasti. 
Kyselystä selvisi lisäksi, että nuoret ovat tyy-
tyväisempiä asumisoloihinsa kuin aikaisem-
min. Asuntohuolet painoivat kuitenkin edel-
leen lähes kolmeakymmentä prosenttia ky-
selyyn vastanneista. 
Omistusasunnoissa asuvat nuoret kokevat 
asumismenonsa tuloihin nähden kohtuulli-
semmiksi kuin vuokralla asuvat. Vuokralaisis-
ta melkein puolet koki asumismenonsa liian 
suuriksi, kun omistusasujista vain noin vii-
dennes oli tätä mieltä. 
 
Jokainen suomalainen juo 20 litraa kossua 
(Taloussanomat 08.02.2006) 
 
Alkoholin kulutus on jatkanut Suomessa kas-
vuaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tilasto-
jen mukaan alkoholijuomien kokonaiskulutus 
kasvoi viime vuonna 2,5 prosenttia. ”Kossu-
mittarilla” laskien kulutus nousee yli 20 lit-
raan asukasta kohden. 
Ministeriön mukaan 100-prosenttista alkoho-
lia kului 10,6 litraa jokaista suomalaista koh-
den. Se on 0,3 litraa enemmän kuin vuonna 
2004, jolloin verotusta pudotettiin ja Virosta 
tuli EU:n jäsen. 
Kasvutrendin kääntämistä pohtii parhaillaan 
ministerityöryhmä, jonka esityksiä odotellaan 
helmikuun lopussa. Esimerkiksi Ruotsissa al-
koholin kokonaiskulutus näyttää sosiaali- ja 
terveysministeriön mukaan laskevan, ja 
myös tilastoimaton kulutus vähenee. 
Ministeriö aikoo tänä keväänä lisätä yhteis-
työtä viranomaisten ja elinkeinonharjoittaji-
en kesken, jotta alkoholivalvonta saataisiin 
tehokkaammaksi myös pääkaupunkiseudulla. 
Viime vuonna ravintoloissa ja vähittäismyy- 
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mälöissä tehtiin ympäri Suomea lähes 6000 
tarkastuskäyntiä, mikä on selvästi aiempaa 
enemmän. 
 
Näyttelijä Ville-Veikko Salminen kuollut 
(Helsingin Sanomat 16.01.2006)  
  
Näyttelijä Ville-Veikko Salminen on kuollut. 
Hän menehtyi maanantaina saattokodissa 
Helsingissä sairastettuaan pitkään syöpää. 
Salminen oli kuollessaan 68-vuotias.  
Salminen ehti tehdä pitkän näyttelijänuran 
niin teatterissa kuin televisiossa ja elokuvis-
sa. Ensimmäisen roolinsa hän teki jo vuonna 
1948 elokuvassa Irmeli, seitsentoistavuotias, 
jossa hän oli pääosassa. Hänet muistetaan 
erityisesti tv:n viihdeohjelmista ja Spede Pa-
sasen elokuvista. Muita Salmisen elokuva-
rooleja olivat muun muassa Jengi sekä Nina 
ja Erik. Viimeisenä työnään hän esitti isoisää 
tv-sarjassa Rakastuin mä luuseriin.  
Salminen oli myös perustamassa Yleisradion 
ja MTV:n televisioteattereita. 
 
Merenalainen maanjäristys säikäytti Kreikas-
sa (Helsingin Sanomat 08.01.2006) 
 
Voimakas maanjäristys vavisutti eteläistä 
Kreikkaa sunnuntaina puoli kahdelta Suomen 
aikaa. Järistyskeskus sijaitsi 70 kilometrin sy-
vyydessä meren alla lähellä Kithiran saarta. 
”Olimme äärettömän onnekkaita, että tämä 
oli merenalainen järistys”, sanoi Kreikan 
geodynaamisen instituutin johtaja Giorgos 
Stavrakakis. 
Tietoja ihmisvahingoista tai suurista tuhoista 
ei ole. 
Kreikkalaismittauksen mukaan järistys oli 
voimakkuudeltaan 6,9 Richterin asteikolla. 
Se kesti noin seitsemän sekuntia ja tuntui 
Etelä-Italiassa, Kyproksella ja Egyptissä asti. 
Viranomaisten mukaan jälkijäristyksiä saat-
taa tulla.  
Kithiran saarella useat talot ja tiet vaurioitui-
vat, ja muutamia vanhoja taloja sortui, mut-
ta kukaan ei loukkaantunut, paikalliset tele-
visiouutiset kertoivat. Kreetalla kaksi ihmistä 
sai vammoja kun he pakenivat kodeistaan 
järistyksen aikana, viestimissä sanottiin. 
Syyskuussa 1999 ainakin 143 ihmistä sai 
surmansa ja 60.000 ihmistä jäi kodittomaksi 
Ateenassa voimakkuudeltaan 5.9 Richterin 
järistyksessä. 
 
Kreikasta löytyi Aleksanteri Suuren aikainen 
aatelishauta  
(Helsingin Sanomat 13.02.2006) 
 
Arkeologit ovat löytäneet suuren aatelishau-
dan Pohjois-Kreikan Pellasta, joka on Alek-
santeri Suuren syntymäkaupunki. Kyseessä 
on kaikkien aikojen suurin löydetty hauta an-
tiikin Kreikan ajoilta.  
Haudassa on kahdeksan hautakammiota. 
Niistä on löydetty kirkkaasti maalattuja veis-
toksia, jotka on ajoitettu helleeniselle ajalle 
300–200 -luvuille e.Kr. 
Tutkijoiden mukaan hauta tarjoaa harvinai-
sen välähdyksen aateliston elämään Alek-
santerin kuolinaikaan.  
"Tämä on suurin, monikammioisin ja veistos-
rikkain hauta, joka Kreikasta on löytynyt. Se 
on merkittävä myös uuden rakennustyylinsä 

vuoksi", riemuitsi kaivauksia johtanut arkeo-
logi Maria Akamati. 
Hautaan pääsee sisälle 16 metriä pitkän 
eteiskäytävän läpi. Akamatin mukaan hauta-
kammioihin on haudattu ainakin seitsemän 
tai kahdeksan saman perheen jäsentä. "Tä-
mä oli erittäin rikas perhe", Akamati kertoi.  
Pellan kaupunki kuului Makedonian kunin-
gaskuntaan, jonka perusti Filippos II, Alek-
santeri Suuren isä. Aleksanteri syntyi Pellas-
sa 356 e.Kr. ja vietti siellä myös lapsuuten-
sa. Akamatin mukaan hauta on Aleksanterin 
kuoleman jälkeiseltä ajalta, jolloin aateliset 
kiistelivät valtakunnan hallinnon jaosta. 
 
Pakina: Athsiiii! 
 
Olen vakaasti sitä mieltä, että talviflunssa on 
ensisijassa hengen sairaus. Ulospäin näkyvä 
oike eli räkä on ainoastaan luojan keksintö 
varoittaa kaikkia muita ihmisiä siitä, että 
flunssainen käy läpi suurta henkistä mullis-
tusta ja on erittäin haavoittuvainen ja oikulli-
nen olio 
Oletteko koskaan poteneet flunssakateutta? 
Kuvitteletteko työtoverinne tai kotiin jäävän 
partnerinne nauttivan flunssalomasta? Si-
lmissänne kenties vilisee kuvia siitä, kun po-
tilas istuu sängyssä kaikkien muidenkin tyy-
nyt selkänsä takana dekkaria lukien, radiota 
kuunnellen. Sivupöydällä on teetä termok-
sessa, viinirypäleitä, karamelleja, pinaattipii-
rakoita ja naapurin tuomaa pullapiirakkaa 
(mikä sen nimi on? se jota tehdään niin että 
filotaikinan väleihin laitetaan voisulaa ja lo-
puksi kaadetaan munamaitoa päälle. siitä tu-
lee semmoinen levy josta leikataan paloja). 
Kaikki hiipivät varpaillaan, jotta potilas saa 
nukkua. Iltaisin potilas saa kaukosäätimen 
yksinvaltiuden ja muut katsovat kiltisti kitise-
mättä hänen valitsemaansa mustavalkosar-
jaa 1950-luvulta. 
Mutta mikä onkaan todellisuus? 
Ensin on kurkku kipeä ja päätä särkee. Läh-
den töistä kotiin ja ostan itse itselleni mat-
kalla kaupasta rypäleitä sekä sudokuja ja sa-
naristikoita. Kun pääsen kotiin, päänsärky on 
niin kova, etten pysty edes tavaamaan dek-
karin nimeä saati muuta tekstiä. Saati sitten 
vielä kreikaksi! 
Päätä särkee, poskionteloita kiristää, korvia, 
kurkkua ja keuhkoja kutittaa, nenä on jo 
niistetty verille. Makaan käytettyjen nenälii-
namyttyjen keskellä kuin haaksirikkoutunut 
autiolla saarella, Mietin mielessäni kaikkia 
niitä flunssan jälkitauteja, joihin voi kuolla: 
aivokalvontulehdus, keuhkokuume, angiina. 
Lisäksi olen varma, että sekä kita- että nielu-
risani pitää välittömästi poistaa, koska henki 
ei kulje. Olen valvonut neljä vuorokautta en-
kä jaksa katsoa edes iltauutisia. Ajatuskin 
mistään rasvaa sisältävästä piirakasta nostaa 
kuumetta asteella. Kuolema tuntuu ainoalle 
järkevälle ja todennäköiselle vaihtoehdolle.  
Mistä sitten tietää, ettei kuolekaan? 
Ihmisen halu taistella elämän puolesta saa 
mitä kummallisimpia ilmenemismuotoja. Vai-
keimmin käsitettäviä mutta hyvin tavallisia 
ovat esimerkiksi palava halu pestä jääkaappi 
(vaikka ei ole joulukaan tulossa), siivota wc-
pöntön takaa tai pesukoneen alta, vaihtaa 
hammasharja. Myös toisistaan eksyneiden 
sukkien parittaminen viittaa vahvaan haluun 
palata takaisin elävien kirjoihin. 

Varoitan kuitenkin sekä itse potilasta että 
hänen läheisiään. Vaikka nämä toiminnot 
saattavat näyttää sinänsä aivan normaaleilta 
terveille ihmisille, ne ovat flunssatapauksissa 
vain yksi taudin vaihe ja potilasta ei tulisi 
rohkaista täyttämään halujaan. Muuten suk-
kien parituksesta ja siivoamisesta saattaa 
muodostua pysyvä ikävä tapa. 
Paras vaihtoehto on ostaa parantumisoireita 
osoittavalle potilaalle mahdollisimman paljon 
mahdollisimman typeriä aikakauslehtiä ja 
antaa hänelle ympärivuorokautinen kauko-
säätimen käyttöoikeus. Tämä ehkäisee te-
hokkaasti touhuamista. 
Ihminen on lopullisesti terve, kun hän luulee 
muitten flunssaisten istuvan sängyssä, hoi-
vaavien omaisten ympäröivänä, pinaattipii-
ras suussa ja dekkari nenän alla. Flunssaka-
teuden palaaminen osoittaa ihmisen olevan 
henkisesti taas tasapainoinen ja normaali.   
 
Terhi Terhuttaja 
Helsingistä 
 
Ruokapalsta 
 
Nokkos-kukkakaalikastike 
2 l tuoretta nokkosta 
vettä 
2 rkl öljyä 
1 pieni sipuli 
500 g kukkakaalia 
4 dl vettä 
100 g sulatejuustoa 
2 dl hienonnettua, esikeitettyä  nokkosta 
1 dl kevytkermaa 
0,5 dl vehnäjauhoja 
1 tl suolaa 
2-3 keitettyä munaa 
 
1. Huuhtele nokkoset ja kiehauta ne vedes-
sä. Kaada vesi pois ja hienonna nokkoset. 
2. Hienonna sipuli ja leikkaa kukkakaali nup-
puihin. Kuullota sipuli öljyssä. Lisää kukka-
kaali, vesi ja sulatejuusto ja kuumenna kie-
huvaksi. Keitä, kunnes kukkakaali on hiukan 
pehmentynyt. 
3. Lisää nokkossilppu. 
4. Sekoita jauhot kermaan ja saosta kastike. 
Kiehauta ja mausta suolalla. 
5. Kuori keitetyt munat ja leikkaa lohkoiksi. 
Lisää munat kastikkeeseen ja sekoita. Tarjoa 
keitettyjen uusien perunoiden tai tuorepas-
tan kanssa. 
 
Punajuurikastike lihalle ja riistalle (7 dl-1 l) 
2-3 punajuurta  
1 peruna  
pieni pala palsternakkaa  
1 punasipuli  
1 rkl öljyä  
½ l kasvis- tai lihalientä  
ripaus suolaa  
ripaus rouhittua mustapippuria  
1 rkl balsamiviinietikkaa  
3 rkl silputtua timjamia, basilikaa, salviaa tai  
muita yrttejä  
1 dl smetanaa TAI kuohukermaa  
 
1. Kuori ja pilko juurekset. Kuullota öljyssä 
paistinpannulla.  
2. Lisää liemi ja makusi mukaan suolaa. 
Hauduta kannen alla, miedolla lämmöllä, rei- 
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lut puoli tuntia, kunnes kaikki juurekset ovat 
kypsiä.  
3. Soseuta ja mausta makusi mukaan.  
4. Ohenna kastiketta smetanalla tai kuohu-
kermalla, kiehauta, mutta älä keitä. Tarjoa 
höyryävä kastike esim. lihamurekkeen, riis-
tan tai naudanlihan kanssa.  
 
Tomaattikastike 
800 g tomaatteja 
1 sipuli 
3 valkosipulin kynttä 
1 rkl öljyä 
pieni tölkki (70g) tomaattisosetta 
2 dl kasvislientä 
1 maustemitta mustapippuria 
pari persiljan oksaa 
pari timjamin oksaa 
 
1. Kiehauta vettä ja upota tomaatit noin mi-
nuutiksi veteen. Irrota tomaateista kuoret. 
Paloittele tomaatit. 
2. Kuori ja silppua sipuli ja valkosipulin kyn-
net. 
3. Kuumenna öljy ja kuullota sipulisilppu. Li-
sää valkosipulit, tomaatit, tomaattisose, kas-
visliemi ja mausteet. Lisää persilja ja timjami 
kokonaisina oksina. 
4. Anna kastikkeen hiljalleen kiehua. Sekoita 
välillä. 
5. Poista persilja ja timjami. Tarjoa pasta-
kastikkeena tai haudutetun uunissa kypsen-
netyn kalan kanssa.  
 
Tomaattisalsa 
Keveän ja helppotöisen kastikkeen salaisuus 
piilee lehtikorianterissa. 
1 salottisipuli tai pala salaattisipulia  
400 g tölkkitomaatteja (tai tuoreita) 
2 jalapeño-chiliä 
2 valkosipulinkynttä 
3 rkl hienonnettua korianteria 
1 rkl sitruunamehua 

jauhettua kuminaa 
suolaa 
sokeria 
 
1. Hienonna sipuli, tomaatit, chilit ja valkosi-
puli tehosekoittimessa. Mausta tuoreella ko-
rianterilla, sitruunamehulla sekä varovasti 
kuminalla, suolalla ja sokerilla. 
2. Anna kastikkeen maustua vähintään muu-
tama tunti. Voit saostaa sitä tarpeen mu-
kaan tomaattisoseella. 
Vihje: Herkullinen salsa syntyy kirsikkato-
maateista. Isot paksukuoriset tomaatit on 
kuorittava. Salsan tulisuutta voi vahvistaa ja-
lapeñon lisäksi vihreällä chilillä, jota käyte-
tään mm. kaupan vahvassa Chunky Salsa 
Hot -kastikkeessa.  
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
Lintuinfluenssasta: 
Suomen suurlähetystön internet sivuilta 
www.finland.gr, kohdasta: Ajankohtaista => 
Tiedoksi. 
Kansanterveyslaitos / lintuinfluenssa  
www.ktl.fi/portal/suomi/osiot/tietoa_terveyd
esta/infektiotaudit/lintuinfluenssa  
The World Health Organisation  
www.who.int/csr/disease/avian_influenza/ 
Hellenic center for infectious diseases cont-
rol www.keel.org.gr/en/ 
 
Kreikankielen tasokokeet 
http://www.greeklanguage.gr/gr/exams1.ht
ml  
 
Ulkopsykologit on ulkosuomalaisille ja ihan 
tavallisillekin suomalaisille suunnattu psyko-
logipalvelu. www.ulkopsykologit.fi  
 
Web-kameroita Suomessa  
www.webinfo.fi/index.php?keyword=all&ca
mera=1  

 
Maailman suurin virtuaalimuseo "Discover 
Islamic Art", upea löytöretki islamilaiseen 
taiteeseen on avattu nettiin.  
www.discoverislamicart.org  
 
www.kirjastot.fi on avannut kaksi uutta tie-
donhakupalvelua. 20.000 asiasanan "Tiedon-
haun portti" kokoaa ja ryhmittelee suomalai-
sia tietolähteitä. Avoimeen lähdekoodin pe-
rustuva Frank-monihaku mahdollistaa sa-
manaikaiset haut useasta kirjastotietokan-
nasta. 
 
Vitsejä 
 
Kana ehdottaa possulle, että aloitetaanpa 
aamiaisbisnes. Minä tuon munat, tuo sinä 
pekoni. 
 
Palveluhakemisto 
 
Hammaslääkäri Yannis Koutsouridis 
Kivelis 2 ja Delfon 37 kulmauksessa  
(bussipysäkki: Kivelia, bussit 7 ja 39) 
Puh. 2310–854482 
Yksityisvastaanotto avoinna arkisin klo 9–13 
ja 17.30–21, hätätapauksissa sovi tapaami-
sesta (kännykkä: 6972-649143) 
Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi 
 
Fysioterapeutti Päivi Voutilainen 
Melina Merkouri 33, Sikies 
(Bussipysäkki Foka, Bussi 28) 
Puh. 2310–206096 
Seuramme jäsenet saavat alennuksen. 
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.  
 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy tou-
kokuussa 2006. Toimitus odottaa jälleen 
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja 
tiedotteeseen.  
Tapahtumakalenteri 

Tapahtumakalenteri 
 
20.03 Kevätpäiväntasaus 

26.03 Marian ilmestymispäivä. Kesäaika alkaa: Kelloja siirretään 1 tunti eteenpäin. 
01.04 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran perustamiskokouksen 5-vuotis juhlapäivä. 
02.04 Seuran kolmas, vuoden 2006, kuukausitapaaminen tavernassa “1901”, klo. 20.00. 

09.04. Michael Agricolan päivä, suomen kielen päivä.  
14-17.04 Suomessa (Ev.lut) pääsiäisviikonvaihde. 
21-24.04 Kreikassa (Ort.) pääsiäisviikonvaihde. 

31.03 OLETHAN MUISTANUT MAKSAA SEURAN JÄSENMAKSUN! Muistithan mainita nimesi 
jos maksoit sen pankkiin! 

01.05 Vappu 

07.05 Seuran neljäs, vuoden 2004, kuukausitapaaminen tavernassa “1901”, klo. 20.00. 
12.05 Snellmanin päivä, suomalaisuudenpäivä. 
14.05 Äitienpäivä 
26.05 Helatorstai 

http://www.finland.gr/
http://www.ktl.fi/portal/suomi/osiot/tietoa_terveydesta/infektiotaudit/lintuinfluenssa
http://www.ktl.fi/portal/suomi/osiot/tietoa_terveydesta/infektiotaudit/lintuinfluenssa
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/
http://www.keel.org.gr/en/
http://www.greeklanguage.gr/gr/exams1.html
http://www.greeklanguage.gr/gr/exams1.html
http://www.ulkopsykologit.fi/
http://www.webinfo.fi/index.php?keyword=all&camera=1
http://www.webinfo.fi/index.php?keyword=all&camera=1
http://www.discoverislamicart.org/
http://www.kirjastot.fi/
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	No, nyt se sitten on tehty, ja voi huokaista helpotuksesta… enää on jäljellä kesämökin puutarhan muokkaus, kasvien harvennus, vihannesten istutus, puitten ja pensaiden leikkaus, lannoitus, jne., jne.
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	Meditaatiosta puheen ollen, suosittelen kaikille hetken hiljentymistä rentouttavan musiikin parissa. Silmät kiinni ja ajatusten nollaus! Mikä mahtava tunne, jokapäiväisen kiireen keskellä on saada heti itselleen – hetki rauhoittua.
	Jokapäiväisen kiireen keskellä, henkireikiä ovat myös harrastukset, joista yksi on minulle seurassamme toiminta. Vuosi on taas lähtenyt käyntiin vilkkaasti, olemme järjestäneet presidentinvaalin ennakkoäänestykset Thessalonikissa yhdessä suurlähetystön kanssa, vuosittaiset keilailukilpailut, yleiskokouksen, ja kahdet kuukausitapaamiset. 
	Kaksoiskansalaisuus on jo saavutettu, mutta paljon on vielä tehtävä. Jäsenyytesi on tärkeä voidaksemme jatkossakin turvata Suomi-Seuran ja ulkosuomalaisparlamentin toiminnan. (  Suomi-Seura on voittoa tavoittelematon järjestö, joka toimii jäsenmaksujen avulla. 
	(  Neuvontapalvelumme tietää, auttaa, opastaa olitpa muuttamassa ulkomaille esimerkiksi asumaan, opiskelemaan tai vaikkapa palaamassa kotimaahan. (  Haluatko verotustasi alennettavan, seniorihuollon paranevan, Suomi-koulujen toiminnan kehittyvän? 
	Mariankatu 8
	00170 Helsinki
	Puh. +358-(0)9-6841210 
	Fax +358-(0)9-6841 2140
	E-mail info@suomi-seura.fi 
	www.suomi-seura.fi
	- Pohjois-Kreikan ulkosuomalaisten yhteistapaaminen v.2006 loppuun mennessä (jos mahdollista)
	Lastensarjan voitti Nikos Bresas, pistemäärällä 90, toiseksi tuli Ira Douhaniaris, pistemäärällä83, ja kolmanneksi Aksu Grönvall, pistemäärällä 76.
	Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät Ateenassa
	- osallistuminen Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille, tapahtuman vastaavina Päivi Pulkki-Georgopoulou, Sari Asimoglou ja Satu Vuorinen
	Lastensarjan voittaja sai makeispussin. Lisäksi sarjan kolme ensimmäistä saivat sijoituksistaan diplomit.
	Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät pidettiin Ateenassa Suomen suurlähetystön tiloissa viikonloppuna 4.-5. helmikuuta 2006. Isäntäväkenä toimivat itse herra ja rouva suurlähettiläs Ole ja Vivian Norrback. Koulutuspäivien ohjelman suunnittelusta vastasi suurimmaksi osaksi Pireuksen Suomi-koulun opettaja Tarja Mykkänen-Vasilopoulos yhteistyössä suurlähetystön kanssa. Paikalla oli 14 opettajaa Pireuksen, Larnakan, Limassolin, Kosin, Hanian, Iraklionin, Rethimnonin ja Thessalonikin Suomi-kouluista. 
	- kirjaston avajaiset
	Nuortensarjan voitti Aleksis Bresas, pistemäärällä 76, toiseksi tuli Evelin Vlahopoulou, pistemäärällä 75 ja kolmanneksi Andreas Kutsuridis, pistemäärällä 70.
	- adventtikirkko yhteistyönä Suomen Merimieskirkon kanssa
	- pikkujoulut
	- keilailukilpailut
	Aikuistensarjan voitti tänä vuonna Jaana Karhunen, pistemäärällä 126, toiseksi tuli Päivi Pulkki-Georgopoulou, pistemäärällä 116, sekä kolmanneksi Nikos Georgopoulos, pistemäärällä 115.
	Seuran tiedote Venttiili tulee ilmestymään neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, syys- ja marraskuu). Vastaavasti Varaventtiili-kuukausitiedote ilmestyy 10 kertaa vuodessa (paitsi heinä- ja elokuu) ja se toimitetaan vain jäsenille.
	Aikuisten- ja nuortensarjojen voittajille luovutettiin kiertopalkintoina puiset keilat, aikuisten sarjan voittajalle normaalikokoinen ja nuorten sarjan voittajalle pienempi. Lisäksi molemman sarjan kolme ensimmäistä saivat sijoituksistaan diplomit.
	Helmikuun apurahaa Suomi-Seura ry:ltä päätettiin anoa Thessalonikin kansainvälisten ruokafestivaalien, ym. tapahtumien, Suomi-osaston rekvisiittakustannuksiin.
	Ensimmäisen koulutuspäivän avasi suurlähettiläs Ole Norrback tervetuliaispuheellaan painottaen Suomi-koulujen suurta merkitystä ja kertoen samalla suurlähettilään ja konsulin arjesta.
	Rahastonhoitaja Päivi Pulkki-Georgopoulou tiedotti kokousväkeä tilivuoden 2005 tuloista ja menoista. Valvovan toimikunnan jäsenet Päivi Voutilainen ja Riitta Douhaniaris vahvistivat seuran tilinpäätöksen tarkistetuksi. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden seuran johto-kunnalle koskien vuoden 2005 tilinpäätöstä.
	Kiertopalkintokeiloihin poltettiin taas kolvilla voittajien nimet. Voittajat luovuttavat kiertopalkinnot ensi vuoden keilailukilpailuissa uusille voittajille. Jos sama henkilö voittaa keilan kolme kertaa peräkkäin, hän saa sen omakseen.
	Päivä jatkui päiväkodin johtajan Arja Paanasen luennolla haasteellisista lapsista opetuksessa. Monet hänen kertomansa tapaukset saivat kuulijakunnan liikuttumaan jopa kyyneliin saakka, joten kahvi suolapaloineen olikin tervetullut tauko, ennen kuin hän jatkoi niin ikään informoiden toiminnallisista menetelmistä kielen oppimisessa ja opettamisessa. 
	Mainittakoon tässä vielä että kaikkien sarjojen voittajat ovat saman perheen jäseniä. 
	Edelleen hyväksyttiin tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2006. Seuran liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää samana, eli liittymismaksu on e 30 ja jäsenmaksu e 20. Jäsenmaksu tulee maksaa seuran pankkitilille ALPHA BANK: 703-00-2310-010761 tai maksun voi hoitaa suoraan rahastonhoitajalle Päivi Pulkki-Georgopouloulle. Jäsenmaksut on maksettava 30.04.2006 mennessä ja pankkiin maksettaessa on ehdottomasti mainittava maksajan nimi.
	Kuukausitapaamiset
	Seuraavaksi Thessalonikin Suomi-koulun opettaja Riitta Douhaniaris ja Tarja Mykkänen-Vasilopoulos alustivat ryhmätyötä Suomi-koulujen yhteisen opetussuunnitelman laatimiseksi kertoen OPEKOn OPS-verkkokurssin annista, jossa oli käyty läpi mm. globaalin verkottumisen edut ja tarpeet.
	Tämän vuoden ensimmäinen kuukausitapaaminen pidettiin helmikuun viidentenä päivänä ja toinen maaliskuun viidentenä päivänä. Maaliskuun kuukausitapaamisen pidettiin karnevaalien merkeissä.
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen yleiskokous
	Ryhmätyö olikin erittäin haastava kokonaisuus ja sen tiimoilla puurrettiinkin pannen aivosolut toimimaan ylikierroksilla useaksi tunniksi, kunnes se purettiin eri ryhmien esitellessä työnsä tulokset. 
	Seuraavaksi valittiin Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran valvovan toimikunnan jäseniksi Päivi Voutilainen ja Sari Asimoglou. Varajäseneksi valittiin Asta Koskela-Dimitriadou.
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran sääntömääräinen säännöllinen yleiskokous pidettiin 12.2.2006, alkaen klo 19.00, City-hotellin tiloissa, Thessalonikin keskustassa. Läsnä oli 9 maksanutta jäsentä.
	Iltapäivällä koko konkkaronkka kyyditettiin suurlähettilään residenssiin, jossa meitä odotti lämmin sauna kaikkine mukavuuksineen. Valitettavasti puutarhan houkutteleva uima-allas jäi kai kaikilta kokeilematta, vaikka ilma oli enemmän kuin suotuisa. Saunan jälkeen alkoivat tosi kestit. Talo tarjosi suomalaisia herkkuja toinen toisensa jälkeen, ja seurue illasti hauskasti rupatellen erittäin vieraanvaraisen isäntäväkensä kanssa. 
	Lisäksi valittiin Venttiilin toimituskunta, jossa jatkavat Marko Suomalainen ja Marjut Katoniemi-Kutsuridis. Vastaavasti Varaventtiilin toimituskuntaan valittiin Marko Suomalainen ja Päivi Pulkki-Georgopoulou.
	Kokouskutsu postitettiin kaikille jäsenille, joita vuoden 2005 lopussa oli 27. 
	Yleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen, joka totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Edelleen seurasi kreikkalainen perinne eli “vasilopitan leikkaus”. “Flouri” eli onnenkolikko löytyi Isä Taivaan Kaikkivaltiaan pullaviipaleesta, joten perinteen mukaan seura toivottaa onnekasta vuotta taivaalliselle kolikonomistajalle!
	Seuraavaksi oli vuorossa aloitteiden käsittely. Määräaikaan mennessä (31.12.2005) ei ollut saapunut jäsenkunnalta aloitteita. Yleiskokouksen osanottajat keskustelivat asiasta ja päättivät, että seuran USP vastaava Jaana Karhunen seuraa USP-aloitteiden etenemistä ja hän tiedottaa edelleen seuran Venttiili-tiedotteen puitteissa tilanteesta. 
	Saunaillan ja runsaan illallisen jälkeen kaikki olivat valmiita tutustumaan Ateenan yöelämään.
	Toinen koulutuspäivä alkoi viisaasti aamukahvilla, jonka jälkeen musiikinopettaja Pauliina Mäkisen sopikin tuoda musiikki opetuksen avuksi Suomi-kouluihin antaen erilaisia vinkkejä.
	Toiseksi jäsen Sari Asimoglou ilmoittautui vastaavaksi koordinoimaan hyväntekeväisyyskeräystä seuran taholta. Aloitteena on kerätä FYROMiin käytettyjä vaatteita ja käyttötavaroita kevään 2006 aikana ja keräys päättyy 30.04.2006 mennessä. Keräystavarat kootaan seuran kirjastoon muovisäkkeihin, jotka edelleen noudetaan diakonityöntekijän toimesta.
	Seuraavaksi yleiskokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Päivi Voutilainen ja sihteeriksi Marjut Katoniemi-Kutsuridis.
	Kokouksessa käsiteltiin seuran toimintakertomus kaudelta 2005-2006 ja edelleen käsiteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelma kaudelle 2006-2007.
	Psykologi Kaarina Välimäen kyselytunnilla pyrittiin saamaan vastauksia Suomi-kouluissa tavattuihin erityisongelmiin. Kysymyksiä riitti lounasaikaan saakka, ja koulutuspäiväläiset marssitettiin lähellä olevaan tavernaan syömään ja jatkamaan esille tulleiden asioiden suodattelua. 
	Kauden 2006-2007 toimintasuunnitelmaehdotus hyväksyttiin ja sen mukaan :
	Yleiskokouksen jälkeen osa kokousväkeä siirtyi jatkamaan keskusteluja vapaamuotoisesti muualle.
	- seuran kirjastotilassa jatketaan kirjojen lajittelua hyllyihin
	Seuran tilaisuuksista päätettiin seuraavat:
	Lounaan sulaessa kirjailija Tittamari Marttinen esitteli kuulijakunnalle Suomessa julkaistuja viimeisimpiä lasten- ja nuortenkirjoja, ja kirjat jaettiin sittemmin kristillisesti eri 
	Seuran johtokunta kiittää kaikkia yleiskokoukseen saapuneita jäseniä sekä Sari Asimogloua ja City-hotellin johtajaa Kiriazis Asimogloua onnistuneen kokouksen järjestelyistä hotellin tiloissa.
	- kuukausitapaaminen kantapaikassa maalis-, huhti-, touko-, loka- ja marraskuussa
	- karnevaalijuhla maaliskuun kuukausitapahtuman yhteydessä (su 05.03.2006 )
	Heraklion 19 n/a n/a 
	Suomi-koulujen kesken kartuttaen mukavasti oppilaiden lainakirjastoja. 
	Kos 17 9 88,88 %
	Nykyiset passit ovat kuitenkin voimassa passin voimassaolopäivään saakka.
	Patras 8 n/a n/a
	Koulutuspäivien virallinen ohjelma päättyi kaupunkikierrokseen, jossa oppaana toimiva Maarit Nieminen esitteli parhaimmat nähtävyydet Ateenan keskustassa. Valitettavasti siihen saakka järjestelyjä suosinut leuto, melkein keväinen sää alkoi muuttua jälleen ”talviseksi”, ja iltaa kohden Ateenan kaatosade tulikin alas lumipyrynä pohjois-Kreikassa, siirtäen näin Thessalonikin opettajien paluulennon vasta seuraavaan aamuun! 
	Rodos 56 50 12,00 %
	Thessaloniki 19 15 26,67 %
	Suomalaistapahtumia Kreikassa
	Ateenan suurlähetystö tiedottaa
	Suomi-Seura ja USP tiedottavat
	YHTEENSÄ 203 160 26,88 %
	(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi) 
	2. kierros 2006 2000  Muutos
	USP:n aluekokous
	Ateena 72 81 -11,11 %
	Hania 24 13 84,62 %
	Hyvät ystävät,
	Heraklion 11 n/a n/a
	Kos 15 11 36,36 %
	Alueemme vuosittainen ALUEKOKOUS pidetään Helsingissä Suomi-Seura ry:n kokoushuoneessa osoitteessa Mariankatu 8, 00170 HELSINKI (puh+358-(0)9-684 121 31, maanantaina 7. päivänä elokuuta 2006 klo 12.00 - 14.00.
	Patras 8 n/a n/a
	Sattuuhan sitä, näin Kreikassa, kun niin harvoin lunta sataa!
	Rodos 66 71 -7,04 %
	Thessaloniki 21 24 -12,50 %
	Tällaiset koulutuspäivät ovat erittäin tärkeitä meille opettajille, koska uuden oppimisen lisäksi voimme jakaa kokemuksiamme, vaihtaa ajatuksia, neuvoja ja vinkkejä. Työmme on todella erikoislaatuista ja monta kertaa melko vaikeaa. Siinä tarvitaan paljon intoa, kekseliäisyyttä, pitkäjänteisyyttä, sinnikkyyttä, jossa meitä kai osittain auttaa jopa suomalainen sisukin.
	YHTEENSÄ 217 200 8,50 %
	n/a: Heraklionissa ja Patraksella ei vuonna 2000 järjestetty ennakkoäänestystä.
	Jokainen alueemme ulkosuomalaisparlamenttiin akreditoitunut yhdistys ja yhteisö voi lähettää edustajansa tähän kokoukseen. Lisäksi kokoukseen voivat tarkkailijoina osallistua (tilan edellyttämissä puitteissa) virallisten edustajien mahdolliset matkaseuralaiset.
	Älä unohda tehdä kansalaisuusilmoitusta. Se on tehtävä määräaikaan mennessä
	Nyt voimassa oleva kansalaisuuslaki tuli voimaan 1.6.2003. Siitä lähtien entinen Suomen kansalainen tai entisen ja nykyisen Suomen kansalaisen jälkeläinen on voinut saada Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, vaikka hänellä ei olisi koskaan aikaisemmin ollut Suomen kansalaisuutta.
	Kiitän lämpimästi kaikkien koulutuspäivien osanottajien puolesta kaikkia järjestäjiä ja järjestäjien apulaisia! 
	Tervetuloa!
	Kyproksen Nikosian suurlähettilään Risto Piipposen terveisien mukaan olemme tervetulleita järjestämään seuraavan tapaamisemme Kyproksella, joten näkemisiin! 
	Olavi Peltola
	varapuhemies
	Taustaa edelliseen:
	ILMOITUS ON PANTAVA VIREILLE VIIMEISTÄÄN 31.5.2008. Ilmoituksen aikaraja on ehdoton. Sen jälkeen Suomen kansalaisuuden saaminen on entisille Suomen kansalaisille ja heidän jälkeläisilleen paljon vaikeampaa. Määräajan umpeuduttua kansalaisuuden hakeminen ulkomailta ei ole enää mahdollista.
	On ilmeisen viisasta pitää kokous nimenomaan Helsingissä, koska elokuu on lomakuukausi Euroopassa ja monet ovat muutoinkin tuolloin Suomessa käymässä. 
	Outi Holopainen 
	Thessalonikin Suomi-koulun opettaja 
	Tässä säästyy matkakuluja. Jos jonkin yhdistyksen tai yhteisön USP-vastaavaksi valittu henkilö ei pääse tähän kokoukseen, voi yhdistys tai yhteisö valita kenet tahansa edustajakseen tähän aluekokoukseen. Ainahan joku on tuolloin Suomessa.
	Suomalaisyhtyeitä Thessalonikissa
	Lisätietoja saa Suomen suurlähetystöstä Ateenasta puh. 210–7255860.
	Suomalainen Stratovarius - yhtye esiintyi Thessalonikissa lauantai 14. tammikuuta, The Rasmus – yhtye sunnuntai 29. tammikuuta ja Him – yhtye lauantai 11. maaliskuuta.
	Kokoukseen ei tarvitse etukäteen ilmoittautua sitovasti, mutta olisi hyvä, jos saisin e-mailin kautta osallistujan nimen etukäteen.
	Uusi passilaki astuu voimaan kesän aikana
	Uusi passilaki on eduskunnassa käsiteltävänä ja astuu voimaan kesän kuluessa. Suomi ottaa biometrisen tunnisteen sisältävät passit käyttöön kesällä 2006. Käyttöönottopäivä ja passin hinta tarkentuu myöhemmin. Merkittävänä muutoksena biometristen tunnisteiden lisäksi tulee olemaan se, että lapsia ei voi enää merkitä huoltajien passeihin, vaan jokaisella on oltava oma passi. Passi tulee myös olemaan voimassa viisi vuotta nykyisen kymmenen vuoden sijaan.
	Olen viime aikoina potenut kovia vatsavaivoja, ollut sairaalassakin, mutta toistaiseksi mitään erityistä ei ole löytynyt. Jos en ole läsnä tässä aluekokouksessa, niin silloin sitä johtaa varahenkilöni Ritva Viertola-Cavallari Italiasta.
	(www.finland.gr) 
	Presidentinvaalissa 2006 ja 2000 Kreikassa annettiin ennakkoääniä seuraavasti:
	Toivotan kaikille hyvää kevättä!
	1. kierros 2006 2000 Muutos
	Ateena 69 74 -6,75 %
	Hania 15 12 25,00 %
	Paluumuuttajan infopäivät
	Suomi-Seuran suomen kielen ja kulttuurin seminaari ulkosuomalaisnuorille
	Suomi-Seura ry järjestää perjantaina 18.8.2006 Paluumuuttajan infopäivän. Koulutus järjestetään puolen päivän mittaisena luento- ja keskustelutilaisuutena, jossa aiheena ovat maahanmuutto, terveydenhuolto, eläkkeet, verotus, työnhaku, lasten koulunkäynti ym. paluumuuttoon liittyvät asiat.
	Lisätietoja antaa opetushallituksen Paula Mattila, e-mail: paula.mattila@oph.fi
	Suomi-Seura järjestää 3.-21. heinäkuuta 2006 suositun suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin seminaarin yli 18-vuotiaille ulkosuomalaisnuorille.
	Kesätoimintaa lapsille ja nuorille Suomessa
	Hinta: 920 euroa, sisältää opetuksen, opetusmateriaalin, täysihoidon ja seminaarin ohjelmaan kuuluvat retket Helsinkiin ja Tuusulan rantatien kulttuurikohteisiin kuljetuksineen ja sisäänpääsymaksuineen.
	Meiltä on kyselty ulkosuomalaislapsien ja nuorten mahdollisuuksista osallistua Suomessa erilaisiin kesäleireihin. Olemme koonneet tähän joitakin tahoja, jotka järjestävät kesätoimintaa 7–18-vuotiaille.
	Tilaisuus järjestetään Suomi-Seuran tiloissa.
	Hinta: Suomi-Seuran jäsenille 30 euroa ja muille 50 euroa
	Lisätietoa ja ilmoittautumiset 11.8.2006 mennessä: Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 Helsinki, puh. +358-(0)9-684 1210, fax +358-(0)9-684 12140, info@suomi-seura.fi, www.suomi-seura.fi 
	Seminaarissa opiskellaan suomen kieltä kolmessa eri tasoryhmässä vasta-alkajista edistyneisiin. Ohjelmaan sisältyy luentoja esim. Suomen historiasta, yhteiskunnasta, suomalaisesta musiikista ja taiteesta. Luennot pidetään englanniksi. Myös vapaa-ajanohjelmaa on tarjolla: saunomista, makkaranpaistoa ja suomalaisia elokuvia. Viikonloput ovat vapaat.
	Kesälukioseura järjestää ulkosuomalaislapsille ja -nuorille omia kesäkursseja.
	Lisätietoja löytyy osoitteesta: 
	www.kesalukioseura.fi (ulkosuomalaisinfo)
	Eläkepäiviksi ulkomaille -koulutustilaisuus
	Kesäleirejä ja -kursseja lapsille ja nuorille järjestävät järjestöt, yhdistykset, kunnat, seurakunnat ja urheiluseurat. Kesätoiminta on yleensä suomen- tai ruotsinkielistä, mutta joukossa on myös muutama kansainvälinen leiri. Kuntien ja kaupunkien järjestämät kesäleirit on yleensä tarkoitettu paikkakunnalla asuville lapsille ja nuorille, mutta tapahtuman järjestäjältä kannattaa tiedustella, onko myös ulkosuomalaisten mahdollista päästä mukaan. Tietoa kesätoiminnasta saa ottamalla yhteyttä kunnan tai kaupungin nuoriso- tai vapaa-ajantoimeen. Suomen kuntien ja kaupunkien kotisivuille pääset seuraavasta osoitteesta: http://www.makupalat.fi/kaupunki.htm 
	Oletko muuttamassa etelän aurinkoon, laajentuvan EU:n alueelle tai kaukomaille eläkepäiviäsi viettämään?
	Opetuskieli on suomi ja englanti. Osanottajien ei tarvitse osata suomea. Luentokieli on englanti, joten englannin taito on tarpeellinen.
	Suomi-Seura ry järjestää perjantaina 3. maaliskuuta 2006 koulutustilaisuuden eläkepäiviksi ulkomaille muuttajille.
	Ilmoittautuminen: 28. huhtikuuta 2006 mennessä. Täytämme seminaarin ilmoittautumisjärjestyksessä, joten mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella myös määräajan jälkeen.
	Tilaisuus pidetään Suomi-Seuran tiloissa, osoitteessa Mariankatu 8, 00170 Helsinki.
	Koulutustilaisuudessa Suomi-Seuran edustajat kertovat ulkomaille muuttoon liittyvistä käytännön järjestelyistä ja siitä, miten muutto vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja verotukseesi.
	Lisätietoja löytyy nettisivuiltamme www.suomi-seura.fi kohdasta seminaarit ja kurssit. Voit tulostaa sivuilta ilmoittautumislomakkeet.
	Esittelemme Suomi-Seuran kattavan tukihenkilöverkoston ja yhteydet suomalaisseuroihin ja yhdistyksiin maailmalla.
	Toimitamme pyynnöstä lomakkeita myös postitse (yhteystiedot alla).
	Seurakuntien kotisivut löytyvät osoitteesta: http://www.evl.fi/kirkko/srk.html 
	Tilaisuuden hinta: jäsenille 30 €, muille 50 € (sis.22% ALV)  Hinta sisältää aamukahvin, luennot sekä tietopaketin.
	Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, FIN-00170 Helsinki, Finland
	Helsingin seudun kesätoiminnasta löytyy tietoa osoitteesta: http://kesapassi.info/ 
	Lisätietoa ja ilmoittautumiset 17.02. 2006 mennessä.
	info@suomi-seura.fi, puh: +358-9-684 1210, fax. +358-9-684 121 40
	Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 Helsinki
	Järjestöjen ja seurojen kesätoiminta on yleensä avointa kaikille.
	Muutto ulkomaille puolison/perheenjäsenen näkökulmasta
	puh: 09 – 684 1210, fax: 09 – 684 12140
	Ohessa linkkejä muutamiin järjestöihin, jotka järjestävät kesäleirejä Suomessa:
	info@suomi-seura.fi, www.suomi-seura.fi
	Suomi-Seura ry järjestää Muutto ulkomaille puolison/perheenjäsenen näkökulmasta
	Leirikesä ry. www.leirikesa.fi /
	Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät
	Purjelaivasäätiön nuorisopurjehdukset 
	-koulutuspäivän 16. kesäkuuta 2006.
	www.staf.fi/nuoriso.htm 
	Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät on sovittu järjestettäväksi 1.-3.8., siis tällä kertaa tiistaista torstaihin teemalla Tunne kieli!
	Tilaisuudessa käydään läpi ulkomaille muuttoon liittyviä käytännön asioita, kuten ilmoitusten tekemistä ennen muuttoa, koulunkäyntiä ulkomailla, osallistumista Suomi-koulujen toimintaan, sosiaaliturva- ja eläkeasioita ja esim. ulkosuomalaisyhdistysten palveluita ja harrastustoimintaa.
	Helsingin NMKY (varhaisnuorten leirit) 
	www.hnmky.fi/nuoriso 
	Luonto-Liitto www.luontoliitto.fi 
	Ohjelma alkaa tiistaina ilmoittautumisella kello 8.30-9.00, jonka jälkeen siirrytään tilausbussilla Järvenpäähän. Siellä osallistutaan Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen juhlafoorumiin, joka järjestetään Suomen kouluissa äidinkieltä opettaville opettajille. Siellä on mahdollisuus tutustua myφs tarjolla olevaan oppimateriaaliin. Seuraavana päivänä jatketaan Helsingissä opetushallituksen tiloissa.
	katso myös Luonto-Liiton Uudenmaan piirin leirit www.luontoliitto.fi/luppi/ (leirit) 
	Parasta lapsille ry. www.parastalapsille.fi 
	Kalevan nuoret www.kalevannuoret.fi 
	Luennoitsijamme käy läpi sitä kuinka sopeutua vieraaseen kulttuuriin ja miten selviytyä muuttoon liittyvästä kulttuurishokista. Lopuksi Suomi-Seuran ulkomailla asuvat tukihenkilöt kertovat kokemuksistaan asumisesta ulkomailla.    
	Helsingin nuoret kotkat: 
	www.lastenleirit.fi/Osa2_Leirit.html 
	Minijellonat ry 
	www.kokoomus.fi/minijellonat/yhdistykset/ 
	Jos kaipaat neuvoja, ota yhteyttä Suomi-Seuraan. Yhteystiedot löytyvät alta. Kerro mistä päin Suomea ja minkä ikäiselle lapselle tai nuorelle etsit toimintaa.
	Ohjelma on tällä kertaa jaettu siten, että ensikertalaisille on osittain eri ohjelmaa kuin aiemmin koulutuspäiville osallistuneille. Suurin osa on kuitenkin yhteistä ohjelmaa, jossa punaisena lankana on kielen vaikutus identiteettiin.
	Tilaisuus järjestetään Suomi-Seuran tiloissa Helsingissä.
	Koulutuspäivän hinta on seuran jäsenille 30 €, ei-jäsenille 50 €. Hinta sisältää luennot, päiväkahvin sekä tietopaketin
	Kysely ulkosuomalaisille
	Lisätietoa ja sitovat ilmoittautumiset 2.5. mennessä:
	Iltaohjelmissa on jälleen suunnitelmissa tutustumiskäynti oppikirjakustantajan luona, elokuvaesitys ja muuta mukavaa.
	Siirtolaisuusinstituutti kerää aineistoa ulkosuomalaisilta "Kansainvälinen liikkuvuus, työvoiman tarve ja maahanmuuton vaikutukset koulutustarjontaan Suomessa" –tutkimushanketta varten.
	Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 Helsinki
	Opetushallitus lähettää tämän kuun aikana kouluille alustavan ohjelman ja ilmoittautumislomakkeet.
	puh. +358–(0)9-684 121 0, fax +358-(0)9-684 12140
	info@suomi-seura.fi, www.suomi-seura.fi
	Aineisto kerätään kyselyllä, johon Siirtolaisuusinstituutti toivoo mahdollisimman mo-
	Koulutuspäiville osallistuu yleensä 60-80 henkeä. Viime vuonna osallistujia oli yli 90 eikä kaikkia halukkaita voitu edes ottaa mukaan. Merkinnet jo nyt kalenteriisi, mikäli koulutus koskee Sinua.
	- On hienoa saada vaihtaa kokemuksia ja nähdä miten muualla toimitaan. Tämä projekti jatkuu tänä keväänä täällä Thessalonikissa ja olemme luoneet ns. aivoriihen, johon kuuluu 6 henkilöä. Aivoriihi suunnittelee toukokuun jatkotapaamista ja tarvittaessa koulujen muutkin opettajat auttavat käytännön toimissa. 
	nen ulkosuomalaisen osallistuvan, jotta tutkimuksesta tulisi mahdollisimman kattava ja tulokset kuvaisivat totuudenmukaisesti työvoiman muuttoliikettä.
	Kaikki kyselyssä kerätyt vastaukset käsitellään luottamuksellisina eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille.
	Kyselyyn pääsee suoraan seuraavan linkin kautta:
	Lähestyvässä toukokuussa haluamme esitellä projektin yhteistyökumppaneille oman maamme tapoja, perinteitä, opetustoimintaa kouluissamme ja Thessalonikin lähiympäristöä parhaimmillaan. 
	4. Mitä olette oppineet suomalaisista vierailunne perusteella?
	www.migrationinstitute.fi/forms/ulkosuom_fin.htm 
	- Solmin hyvät välit kaikkien suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja minun on tunnustettava, että ihailin suomalaisten omistautumista asioiden hoidossa ja järjestelyssä. Kaikki toimi aina niin hienosti aikataulun mukaan! Edelleen suomalaisten vieraanvaraisuus, luonnollisuus, ystävällisyys, anteliaisuus ja halu auttaa tarvittaessa – tekijät, jotka jäivät mieleeni. Suomalaiset vaikuttivat niin vastuunsa tuntevilta ihmisiltä!
	Comenius-vierailulla Suomessa kreikkalaisen opettajan näkökulmasta
	8. Miten kauan kestää monipuolisen Comenius-ohjelman laadinta mielestänne?
	Thessalonikilainen englannin kielen lehtori, rva Sofia Elefteriadou antoi haastattelun Venttiilin toimituskunnalle koskien viikon mittaista vierailua Etelä-Suomeen 16.–22.1.2006.
	- Kreikan projektin suunnittelu aloitettiin jo Suomessa, sillä ryhmäni kirjasi muistiin mahdollista ohjelmasisältöä viikon aikana. Kotiinpaluun jälkeen em. aivoriihi kokoontui yhteen ja kolmen kuukauden aikana on saatava valmistelut loppusuoralle. Toukokuussa voidaan todeta kuinka aivoriihemme onnistui suunnittelupuolella ja vastaavasti me opettajat valmisteluissa. 
	1. Lyhyesti, henkilötietonne:
	5. Kertoisitteko oman arvionne suomalaisesta koulusta?
	- Olen Sofia Elefteriadou, ammatiltani olen englannin kielen lehtori ja minulla on opetusvirka Kreikan valtion yläasteella – tällä hetkellä työskentelen kahdessa koulussa: Thessalonikin I kokeilumuotoisella yläasteella ja valtion erityismuotoisessa yläasteen koulussa nimeltä ELEPAAP (erityisopetusta tarjoava koulu) Thessalonikin kaupungissa. Edelleen olen yksinhuoltaja ja kolmen pojan äiti.
	- Ensinnäkin minuun teki suuren vaikutuksen Lounaanpuiston koulu Lahdessa. Koulun koko organisaatio , koulurakennuksen väljät tilaratkaisut ja harrasteita varten suunnitellut tilat, koulun suuri ruokasali ja rakennuksen siisteys, etenkin huomioin ilolla lasten siisteyskasvatuksen koulua kohtaan. Edelleen mieleeni jäi koulusta käsitöiden suuri painotus, kaikki oppilaat saivat harjaannusta kättentöissä. Mikäli ryhmälläni olisi ollut enemmän aikaa seurata koulutyötä Lahdessa, olisin ollut siitä kiinnostunut. Suomessa vallitsee selvästi erilainen toimintamalli opettaa asioita mitä taas Kreikassa.
	9. Onko teillä vielä jotain sanottavaa Venttiilin lukijoille haastattelun lopuksi?
	- Haluan matkustaa tulevaisuudessa perheeni kanssa Suomeen. Haluan esitellä pojilleni sen kaiken kauneuden mitä matkallani sain kokea. Unelma olisi päästä retkeilemään Lapissa saakka ja myös risteily Itämerellä olisi kiinnostava vaihtoehto, etenkin talvella kun meri on jään peitossa!
	2. Voisitteko kertoa, kuinka syntyi päätös lähteä COMENIUS-projektin kautta vierailulle Suomeen?
	ELPAAP –erityisopetusta antava yläaste, Eleones , Pilean kunta (Suur-Thessaloniki)
	- Molemmat yläasteen koulut, joissa opetan osallistuivat yhteistyön puitteissa projektiin ja näin minulle tarjoutui tilaisuus osallistua yhdessä neljän kreikkalaisen naiskollegan kanssa Suomen vaihtovierailuohjelmaan. On tunnettua, että Comenius-ohjelma on eurooppalainen projekti, tähän vierailuun ottivat osaa neljän EU-maan opettajat Tanskasta, Saksasta, Suomesta ja Kreikasta. Mainittakoon, että Suomesta projektiin osallistui Lounaanpuiston koulu, Lahden seudulta. Comenius-ohjelman tarkoituksena on tuoda eri kulttuureja yhteen ja etenkin viime vuosina tämä aate on saanut suurta jalansijaa EU-maiden parissa. Ohjelmasta ollaan erityisen kiinnostuneita opetusalalla.
	puh. 2310 – 318 544
	Valitettavasti Kreikan suhteen on mainittava se, että maan koululaitos kärsii monista puutteista.
	COMENIUS-OHJELMA 18.-21.1.2006 LAHTI , Lounaanpuiston koulu
	16.-17.1. Kreikkalaisryhmällä vapaa ohjelma Helsingissä mm. kaupunkierros, museovierailuja, retkiä Korkeasaareen ja Suomenlinnaan, shoppailua.
	6. Mikä mielestänne oli antoisin retki tai kokemus Suomessa?
	- Kaikki meidät opettajat ja oppilaat Lounaanpuiston koululta kuljetettiin eräänä kauniina ja aurinkoisena talvipäivänä Messilän laskettelukeskukseen, jossa tarjoutui mahdollisuus kokeilla erilaisia talviurheilumuotoja kuten murtomaahiihtoa, laskettelua, moottorikelkkailua, lumikengillä kävelyä. Se oli niin hauskaa puuhaa ja kaikki nauttivat lumileikeistä sekä aikuiset että lapset yhtä lailla. 
	18.1. Kreikan, Saksan ja Tanskan vaihtoryhmät saapuvat Lahteen, majoittuminen Siikaniemen kurssikeskukseen.
	19.1. Retki Messilän laskettelukeskukseen, Comenius-projektin kokous, Draamaesitys tanskalaisten ja suomalaisten oppilaiden toimesta, saunailta ja uintia avannossa!! Takkailta ja makkaranpaistoa yhdessä.
	Toisaalta käynti suomalaisessa saunassa oli ihastuttava kokemus. En voinut uskoa kuinka rentouttavaa saunassa käynti voikaan olla! Uskaltauduin menemään saunaan vaikka minua kyllä hieman pelotti etukäteen! Viikon aikana totuin tähän kylpemis-muotoon Suomessa ja nyt haluaisin saunoa uudestaan…
	3. Millaisia odotuksia teillä oli koskien vierailua Suomessa ja kuinka todellisuus vastasi ennakko-odotuksia?
	20.1 Vierailu Lounaanpuiston koulussa. Käynti Lahden kaupungin keskustassa ja kaupunkikierros sekä vierailu Salpausselän mäkihyppy-tornissa. Iltaohjelmassa mm. discotanssit elävän musiikin tahdissa.
	- Ennen matkaa minulla ei ollut henkilökohtaisia tuttavuuksia Suomessa enkä tuntenut Suomea kovinkaan hyvin. Suomessa tutustuin paikallisten mentaliteettiin ja suomalaisten miellyttävä ulkonäkö oli minulle yllätys! Suomalaiset ovat niin kaunis kansa!
	21.1 Tanskan ja Kreikan ryhmät palaavat Helsinkiin. Vapaa ohjelma.
	Helsingissä ryhmälläni oli aikaa kierrellä mm. Suomenlinnassa, kaupungin museoissa ja Korkeasaaressa sekä eläimiä että hienoa jääveistosnäyttelyä katsomassa. Pääkaupungissa oli mielestäni niin mutkatonta liikkua joukkoliikennevälineillä paikasta toiseen.
	22.1 Kreikan ryhmä piipahti paluumatkalla kaupunkikierroksella Zurich’issä, Sveitsissä. Paluu Thessalonikiin, Pohjois-Kreikkaan.
	Suomesta tiesin sen olevan puolueeton, rauhallinen ja kaukainen maa – matka sinne kyllä kannatti!
	Venttiilin toimituskunta kiittää lämpimästi rva Sofia Elefteriadou’a myöntämästään haastattelusta välittömästi Suomen matkan jälkeen. Toivotamme tarmokkaalle opettajalle mukavaa kevättä jatkossa!
	Erityisen vaikutuksen minuun tekivät mm. luonto, vitivalkoinen lumella kuorrutettu maisema kaikkialla - se oli niin unen- ja taianomaista katseltavaa! Toiseksi muistan ne jäätyneet järvet! Vierailumme aikana ulkolämpötila oli –23C astetta ja päivä oli lyhyt, hämärä laskeutui niin nopeasti iltapäivällä – tämä askarrutti meitä kreikkalaisia vierailijoita. Alussa olin varuillani kylmyyden takia, mutta hyvällä talvivaatetuksella ulkona oleskelu ei ollut laisinkaan epämiellyttävää! Tästä kokemuksesta viisastuneena tein hankintoja talvipukimien suhteen koko perheelleni ja nyt meillä on varmasti lämmintä päälle pantavaa mikäli lunta tupsahtaa Thessalonikiin tai kun vierailemme Pohjois-Kreikan vuoristomaisemissa.
	Helsinki osoittautui hyväksi shoppailupaikaksi – kaikenlaista mielenkiintoista tuli hankittua sekä perheelleni että ystävilleni Kreikassa!
	7. Millaisena kokemuksena pidätte Comenius-projektia opettajan näkökulmasta?
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	Kaikkien EU-maiden on toimitettava vuosittain komissiolle suunnitelma kansallisen talouspolitiikan suuntaviivoista. EU-maiden budjettialijäämä ei saisi ylittää kolmea prosenttia bruttokansantuotteesta ja valtion velan tulisi pysyä alle 60 prosentissa bkt:sta. Useat EU-maat ovat ylittäneet viime vuosina sallitut rajat.
	Tämä on merkinnyt, että jos EU-puheenjohtajamaa ei ole G8-maa, on suurten maiden johtajien joukossa ollut esimerkiksi Irlannin tai Luxemburgin pääministeri.
	Presidentti Halonen toiselle kaudelle
	(www.finland.gr 31.01.2006)
	Presidenttejä on mukana presidenttivetoisista maista eli Yhdysvalloista, Venäjältä ja Ranskasta. Muita G8-maita edustavat pääministerit.
	Tarja Halonen jatkaa tasavallan presidenttinä toisen kauden. Hän sai 29. tammikuuta toimitetussa toisessa vaalissa 51,8 prosenttia äänistä ja voitti kokoomuksen Sauli Niinistön. 
	Itsestään sammuvat tupakat ehkä EU-maihin
	(Helsingin Sanomat 21.01.2006)
	Vastaehdokkaana ollut Sauli Niinistö sai 48,2 prosenttia äänistä. Niinistö sai taakseen muutamia satoja ääniä enemmän sunnuntaina äänestäneistä, mutta Halonen keräsi suuremman äänisaaliin ennakkoäänistä. Yhteensä Haloselle kertyi 112 886 ääntä enemmän kuin Niinistölle. 
	(europa.eu.int)
	Nykytupakat halutaan korvata itsestään sammuvilla savukkeilla. Sisäministeriö uskoo, että ne vähentäisivät merkittävästi tupakoinnista alkunsa saaneita tulipaloja. 
	Suomalaiset suhtautuvat EU:hun yhä kielteisemmin (Helsingin Sanomat 07.03.2006)
	Itsestään sammuvan tupakan rakenne on sellainen, että se sammuu imun loppuessa. New Yorkissa Yhdysvalloissa muunlaisten savukkeiden myynti on ollut jo useita vuosia kiellettyä, mutta Euroopassa itsestään sammuvia savukkeita ei ole vielä tarjolla. 
	Suomalaisten asenne EU:ta kohtaan on muuttunut yhä kielteisemmäksi. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n tutkimuksen mukaan jäsenyyteen myönteisesti suhtautuvia on vähemmän kuin koskaan aiemmin jäsenyyden aikana. Myönteisesti unioniin suhtautuu nykyään 33 prosenttia, kielteisesti 31 prosenttia kansalaisista.
	Äänestysprosentti oli kotimaassa 77,1 eli vaalien ensimmäistä kierrosta korkeampi. Kaksi viikkoa sitten päättyneessä ensimmäisen kierroksen äänestyksessä äänestysprosentti oli 73,9.
	EU-komissiossa selvitetään parhaillaan tarvetta säätää itsestään sammuvaa tupakkaa koskevia määräyksiä. Mahdollista on, että nykyistä paloturvallisemmat savukkeet tulisivat myyntiin kolmen, viiden vuoden kuluessa. 
	Presidentinvaalin toisella kierroksella 39 182 suomalaista kävi äänestämässä ennakkoäänestyspaikoissa ulkomailla. Ensimmäisellä kierroksella äänestäjiä oli 30.876.
	Vuosi sitten myönteisiä mielipiteitä oli 42 ja kielteisiä 23 prosenttia. Runsas neljännes vastanneista halusi Suomen eroavan EU:sta kokonaan.
	Suomen presidentit
	"Alustavien keskustelujen perusteella Euroopassa on valmiuksia yhtenäiseen käytäntöön. Tupakkatuotteet valmistetaan muutamassa tehtaassa keskitetysti koko Eurooppaa varten, joten sama standardi olisi kaikkien etu. Ei tupakkateollisuus lähde pienen Suomen takia hirveän paljon mitään muuttamaan", neuvotteleva virkamies Olli Simonen ministeriöstä selvittää. 
	Lähes 70 prosenttia vastanneista katsoi, että EU:n jäsenmaksut ovat aivan liian korkeat jäsenyydestä saataviin etuihin nähden. Miltei yhtä moni katsoi, että Suomi ei ole saanut ääntään hyvin kuuluviin EU:n päätöksenteossa.
	(Helsingin Sanomat 29.01.2006)
	 1. Kaarlo Juho Ståhlberg 1919–1925
	 2. Lauri Kristian Relander 1925–1931
	 3. Pehr Evind Svinhufvud 1931–1937
	 4. Kyösti Kallio 1937–1940
	Tutkimus perustuu noin 1.200 henkilön vastauksiin kirjalliseen kyselyyn. Kysely tehtiin marraskuun ja tammikuun välillä.
	 5. Risto Heikki Ryti 1940–1944
	 6. Carl Gustaf Emil Mannerheim 1944–1946
	 7. Juho Kusti Paasikivi 1946–1956
	Suomen palokuolemista suuri osa aiheutuu huolimattomasta tupakan käsittelystä. Vuosittain tupakan aiheuttamissa paloissa kuolee parikymmentä ihmistä. 
	Suomalaisten EU-kielteisyys on tullut esiin lukuisissa muissakin viimeaikoina tehdyissä kyselyissä ja tutkimuksissa. Viime joulukuussa julkistetun eurobarometrin mukaan vain 27 prosenttia suomalaisista pitää EU-kuvaa positiivisena. Ainoastaan itävaltalaiset näkevät EU:n vielä synkemmässä valossa.
	 8. Urho Kaleva Kekkonen 1956–1982
	 9. Mauno Henrik Koivisto 1982–1994
	 10. Martti Oiva Kalevi Ahtisaari 1994–2000
	 11. Tarja Kaarina Halonen 2000–
	EU:n parlamentti hyväksyi teletunnistetietojen tallentamisen 
	Suomi on ollut 50 vuotta YK:ssa
	(Helsingin Sanomat 14.11.2005)
	(Helsingin Sanomat 14.11.2005)
	Suomen sosiaalimenot alle EU:n keskitason
	Tänään tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Suomi liittyi Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) jäseneksi.
	EU:n parlamentti vahvisti teletunnisteiden tallennuspakon keskiviikkona äänin 378-197. Teleoperaattorit velvoitetaan säilömään yhteystiedot puheluista, tekstiviesteistä ja sähköposteista 6-24 kuukauden ajan. Yhteyksien tai viestien sisältöä ei tallenneta. Unionin jäsenmaiden jo aiemmin sopimaa uudistusta perustellaan terrorismin ja rikollisuuden torjumisella.
	(Helsingin Sanomat 19.12.2005)
	Suomen sosiaalimenot ovat alle EU-maiden keskitason. Vuonna 2003 ne vastasivat 26,9 prosenttia bruttokansantuotteesta. EU-maissa sosiaalimenot muodostavat 28 prosenttia bruttokansantuotteesta.
	Ulkoministeriö ja Suomen YK-liitto juhlistavat 50-vuotista jäsenyyttä Finlandia-talossa järjestettävällä tilaisuudella.
	Juhlan avaa ulkoministeri Erkki Tuomioja, ja juhlapuheen pitää presidentti Tarja Halonen. Tilaisuudessa puhuvat myös ministeri Max Jakobson ja Suomen YK-liiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.
	Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005 kertoo, että Suomen sosiaalimenot olivat vuonna 2003 lähes 39 miljardia euroa. Summa on 7 400 euroa asukasta kohden.
	Jäsenmaat voivat päättää itse myöhemmin tietojen tarkan tallennusajan samoin kuin sen, miten vakava rikollisuus määritellään.
	Suomi mukaan G8-kokoukseen
	Järjestelmän voimaantulo saattaa kuitenkin viivästyä jopa parilla vuodella, sillä tallennuspakko vietäneen EY:n tuomioistuimeen.
	Menot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna neljä prosenttia. Eniten kasvoivat sairauteen ja terveyteen, työttömyyteen ja vanhuuteen liittyvät menot. Ne käsittävät yli puolet kaikista sosiaalimenoista.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2006)
	Suomen EU:n puheenjohtajamaakauteen loppuvuonna osuu maailman suurimpien teollisuusmaiden G8:n huippukokous, joka järjestetään Pietarissa 15.¬17. heinäkuuta, nyt ensimmäisen kerran Venäjän isännöimänä. Suomi osallistuu kokoukseen ensimmäistä kertaa, sillä edellisenä EU-puheenjohtajuusvuonna 1999 huippukokous järjestettiin Saksan kaudella alkukesästä.
	Ulkomailla asuvien eläkeverotus muuttui vuoden alussa
	EU-komissio kiittää Suomen taloudenhoitoa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2006)
	(Sutinat / Suomi-seuran tiedote 1/06)
	EU-komissio on tyytyväinen Suomen suunnitelmaan julkisen talouden hoidosta lähivuosina. Komission mukaan Suomen julkiseen talouteen ei liity suuria riskejä. Valtion budjetti pysyy tulevina vuosina ylijäämäisenä, ja esimerkiksi eläkejärjestelmän rahoitus on hyvällä pohjalla.
	Ulkomailla asuvien suomalaisia eläkkeitä aleaan lainmuutoksen vuoksi verottaa samalla tavalla kuin Suomessa asuvien eläkkeitä. Helmikuusta 2006 alkaen veroprosentti, vä-
	EU on osallistunut vuodesta 1977 G7:n ja Venäjän liittymisen jälkeen G8:n kokouksiin, vaikka se ei ole jäsenmaa. Kokouksessa mukana on EU:n komission puheenjohtaja sekä Eurooppa-neuvoston eli EU:n puheenjohtajamaan edustaja.
	Tiedot ilmenevät Valittujen Palojen Luotetuin merkki-kyselystä, joka tehtiin 14 eri Euroopan maassa. Nokian ohella ykköstilalle kiipesi kaikissa tutkimusmaissa vain Nivea.
	hennykset ja veroilmoitusmenettely ovat samat kuin Suomessa asuvilla. Tähän asti ulkomailla asuvien eläkkeistä on yleensä peritty lopullinen 35 %:n lähdevero.
	Suomalaisyhtiön kilpailijoita ei 50 arvostetuimman yrityksen joukossa ollut. Eteläkorealainen Samsung oli sijalla 27, mutta suuri osa yhtiön liikevaihdosta tulee liiketoiminnasta, jolla se ei kilpaile Nokian kanssa.
	Suomen osalta matkapuhelinoperaattoreissa Soneran suosio on laskussa ja Elisan nousussa. Ensi kertaa listalle pääsivät Tele Finland ja Kolumbus. Uutena kategoriana mukana olivat internet-operaattorit, joissa Elisa pesi niukasti Soneran. 
	Jatkossa toimitetaan progressiivinen veron ennakonpidätys ja myös lopullinen verotus.
	Muutos ei edellytä eläkkeensaajilta toimenpiteitä. Eläkelaitokset ja vakuutusyhtiöt saavat uudet veroprosentit suorasiirtotietoina verohallinnosta. Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat saavat tammikuussa Verohallitukselta kotiin tiedon tämän vuoden veroprosentista.
	Japanilainen autonvalmistaja Toyota nousi ainoana yrityksenä USA:n ulkopuolelta kymmenen arvostetuimman yrityksen joukkoon.
	Eurooppalaisista yrityksistä arvostetuin oli saksalainen autonvalmistaja BMW. Se arvioitiin maailman 13. arvostetuimmaksi yritykseksi.
	Päivittäistavarakaupoissa S-ryhmä piti K-ryhmän selvästi takanaan ja Lidl teki listadebyytin.
	Lisätietoja asiasta verohallinnon Internet-sivuilla: www.vero.fi/artikkeli/4379 
	Huoltoasemissa kärkipaikan otti syksyllä tehdyssä kyselyssä Neste, johon luotti liki kolmannes vastaajista. Neste on ollut ykkönen myös edellisinä vuosina, mutta sen suosio on hiipunut tasaisesti. Samoin on käynyt Shellille ja Essolle.
	Lentoyhtiö Singapore Airlines oli neljäs yhtiö amerikan ulkopuolelta, joka pääsi 20 arvostetuimman yrityksen joukkoon. Yhtiön sijoitus oli 19:s.
	Inflaatio jäi 0,9 prosenttiin
	(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2006)
	Fortune-lehden kysely lähettiin yli 8.600 yritysjohtajalle eri puolille maailmaa. Yritysjohtajien lisäksi kyselyyn osallistui analyytikoita.
	Koko viime vuoden keskimääräinen inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,9 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota kiihdytti eniten polttoaineiden kallistuminen, mutta autot, puhelut ja tietokoneet halpenivat. Myös matalat korot hillitsivät inflaatiota.
	ABC nousi edellisvuoden nelostilalta kakkoseksi 17 prosentin ääniosuudella. Teboil oli kolmatta vuotta kolmonen.
	Nokia perustaa yhteisyrityksen japanilaisen Sanyon kanssa (Taloussanomat 14.2.2006) 
	Automerkkien ykkönen oli Toyota. 
	Ensimmäistä kertaa kysyttiin myös luottamuksen syitä. Kolmen kärjen muodostivat hyvä laatu, hinta-laatusuhde ja omat kokemukset. Hännille jäi mainonta.
	Joulukuussa inflaatio nousi 1,0 prosenttiin marraskuun 0,9 prosentista mm. hedelmien ja valmismatkojen kallistumisen vuoksi.
	Nokia kertoi tiistaina perustavansa yhteisyrityksen japanilaisen elektroniikkayrityksen Sanyon kanssa. Nokian mukaan San Diegoon Yhdysvaltoihin perustettava yhteisyritys tähtää CDMA-matkapuhelinten markkinajohtajaksi. Uuden yhtiön toimipaikkoina ovat myös Osaka ja Tottori Japanissa.
	Kyselyyn vastasi yli 25.000 Valittujen Palojen lukijaa. Suomessa vastaajia oli runsaat 1.600.
	Koko vuoden hintojen nousu jäi Suomessa alle euromaiden keskimääräisen inflaation. Euromaiden hinnat olivat joulukuussa 2,2 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten.
	Finnairille kovat pisteet turvavertailussa
	Nokia ei kertonut mitään uuden yhtiön omistussuhteista, mutta uutistoimistojen mukaan Nokia omistaa tulevasta yrityksestä 49 prosenttia ja Sanyo 51 prosenttia.
	(Taloussanomat 20.02.2006)
	Ulkomaiset kaivosyhtiöt etsivät uraania Suomesta (Helsingin Sanomat 17.01.2006) 
	Finnair on maailman toiseksi turvallisin lentoyhtiö australialaisen Qantasin jälkeen. Saksalainen Aero International -aikakauslehti on julkaissut turvallisuusarvion maailman 50 suurimmasta lentoyhtiöstä. Epäturvallisimmaksi rankataan Turkish Airlines.
	Neljä ulkomaista kaivosyhtiötä on aloittanut uraanin etsinnän Suomessa. 
	Maailman suurin ladattavien akkujen toimittaja Sanyo raportoi viime maaliskuussa päättyneeltä tilivuodeltaan puolentoista miljardin dollarin tappiot.
	Pisimmälle on edennyt ranskalainen Cogema-yhtiö, joka hakee laajaa valtauslupaa Itä-Uudeltamaalta Askolasta ja lähikunnista. Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää luvan myöntämisestä kevään aikana. Alueen päättäjiä informoitiin suunnitelmasta maanantaina Askolassa. 
	Suurissa vaikeuksissa kamppaileva yhtiö kertoi viime kesänä aikovansa vähentää 15 prosenttia työntekijöistään lähimmän kolmen vuoden aikana. Sanyo työllistää eri puolilla maailmaa reilut 90 000 ihmistä.
	Suuret eurooppalaiset lentoyhtiöt kuten Lufthansa ja Air France/KLM ovat listan puolivälin tienoilla sijoilla 18 ja 25. British Airways on tilalla 14.
	Halpalentoyhtiöt kuten Virgin, Ryanair ja Easyjet ovat kärkipään turvallisten lentoyhtiöiden joukossa sijoilla 7, 9 ja 11.
	Uudenmaan lisäksi yhtiöt etsivät uraania Pohjois-Karjalasta ja Lapista. 
	Uuden yhtiön pitäisi aloittaa toimintansa kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Nokian mukaan kumpikin yhtiö siirtää uuteen yhtiöön oleelliset osat CDMA- liiketoiminnoistaan.
	Uraanin louhinta ja rikastus edellyttävät maan hallituksen lupaa. Päätös tullee ajankohtaiseksi vasta viiden–kymmenen vuoden kuluttua, kun kaivosyhtiöt ovat selvittäneet alueiden uraanipitoisuudet ja -määrät. 
	Epäturvallisten lentoyhtiöiden puolelle menevät eurooppalaiset Alitalia sijalla 29 ja Iberia 36. Turvattomiksi lentoyhtiöiksi luokitellaan venäläinen Aeroflot sijalla 40 ja China Airlines 48:ntena.
	Uutistoimisto Reutersin mukaan yhteisyrityksessä on lähinnä kyse CDMA2000-teknologiasta, joka on hallitseva standardi 3G-puhelimille Yhdysvalloissa. Reutersin mukaan Sanyo aikoo jatkaa kilpailevan W-CDMA –standardin matkapuhelinten toimituksia NTT Docomolle ja Vodafonin Japanin tytäryhtiölle.
	KTM:n virkamiehet eivät pidä uraanikaivoksen avaamista Suomessa kovin todennäköisenä. "Ei se myöskään ole täysin poissuljettua", arvioi kaivosylitarkastaja Krister Söderholm. 
	Turvallisuuslista pohjautuu hampurilaisen lentoyhtiöiden onnettomuuksia tutkivan laitoksen Jacdecin arvioihin. Se nojautuu myös lentoyhtiöiden kuljettamiin matkustajamääriin.
	Uraania koelouhittiin Suomessa jo 40–50 vuotta sitten, mutta etsintä loppui 1980-luvulla. 
	Nokian mukaan Sanyo on johtava valmistaja keskihintaisissa ja korkeamman hintaluokan CDMA-puhelimissa, ja yrityksellä on vahvat asiakassuhteet japanilaisten ja pohjoisamerikkalaisten CDMA-operaattoreiden kanssa.
	Listan 11 ensimmäisellä lentoyhtiöllä ei ole ollut yhtäkään matkustajien kuolemiin johtanutta onnettomuutta sitten perustamisensa. Finnair perustettiin vuonna 1924, Qantas kaksi vuotta aiemmin.
	Ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat kiinnostuneet uraanin etsinnästä, koska ydinvoimaloiden polttoaineena käytettävän uraanin hinta on kolminkertaistunut parissa vuodessa.
	- Arviomme mukaan erillinen osakkuusyhtiö tuo Nokialle taloudellisia etuja alusta saakka. Yrityksen on myös mahdollista hyödyntää välittömästi molempien osapuolten T&K-tuntemusta, mikä on molempien yritysten strategian mukaista, sanoi Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo Nokian pörssitiedotteessa.
	Finnairin arviointi löytyy internetistä osoitteesta http://www.jacdec.de/statistics/airlines/airlines_3.htm 
	Nokia ja Nivea ykkösiä merkkivertailussa
	(Taloussanomat 10.02.2006)
	Nokia nousi maailman 20 arvostetuimman yrityksen joukkoon (Digitoday 28.02.2006)
	Nokia on edelleen selvästi luotetuin matkapuhelinmerkki Euroopassa.
	Venäjällä, Saksassa ja Ranskassa sen etumatka on kuitenkin muita pienempi. Suomessa Samsung sai ensimmäistä kertaa riittävästi ääniä listasijoitukseen.
	Sanyon toimitusjohtaja Toshimasa Iue puolestaan toivoi, että uusi yritys auttaa Sanyota nostamaan asemiaan maailmanlaajuisilla markkinoilla.
	Yhdysvaltalaisen Fortune-talouslehden kyselytutkimuksen mukaan elektroniikkayhtiö General Electric on maailman arvostetuin yritys. Nokia nousi tutkimuksessa sijalle 20. Viime vuonna Nokia oli sijalla 26.
	Suomen naisten ja miesten palkkojen välillä on edelleen suurempi ero kuin EU-maissa keskimäärin.
	- Uskon, että rakennamme vahvan yhteistyön CDMA-teollisuudessa yhdistämällä Nokian vahvan tuotemerkin ja Sanyon kyvyn vastata markkinatarpeisiin, hän sanoi.
	"Malmiesiintymiä ei voi siirtää. Ne ovat sijainneet jo pari miljardia vuotta omalla paikallaan", hän huomauttaa. Malmien rikastaminen on kannattavinta kaivoksen lähellä, mikä luo uusia työpaikkoja.
	EU:n tasa-arvoraportin mukaan naiset tienaavat EU:ssa 15 prosenttia vähemmän kuin miehet, kun Suomessa ero on edelleen lähellä 20 prosenttia.
	Sanyo on arvioinut toimittavansa maailmanlaajuisesti 12,5 miljoonaa matkapuhelinta. Sen suurin asiakas on amerikkalainen Sprint Nextel, joka on Yhdysvaltojen kolmanneksi suurin matkapuhelinoperaattori.
	Tuoreen tilaston mukaan palkkaero näyttäisi Suomessa jopa hivenen kasvaneen vuosien 1999 ja 2004 välillä, mutta muutosta selitetään tilastointitavan erolla. Oikeastaan tilanne ei siis ole Suomessa muuttunut miksikään.
	Helsingin suosio risteilykohteena kasvanut rajusti (Helsingin sanomat 31.12.2005)
	Suomi nousi malminetsijöiden ykkösmaaksi Euroopassa (Helsingin sanomat 28.02.2006)
	Helsingissä käyneiden risteilymatkustajien määrä on kasvanut viidessä vuodessa noin 100.000:lla. Vuonna 2005 pääkaupungissa kävi noin 250.000 matkustajaa, ja 2006 risteilyvieraita saapunee ainakin yhtä paljon.
	Hallitus päätti helmikuussa samapalkkaisuusohjelmasta, jonka tarkoituksena on kaventaa palkkaeroa viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Sama tavoite on mainittu myös hallitusohjelmassa.
	Leviltä Ylläkselle kulkeva latu- ja polkureitistö jää kaavaillun valtausalueen kohdalle, jonne voi syntyä kaivos. Muusan maastossa oli useita matkailijoita hiihtämässä.
	Helsingin Sataman mukaan pääkaupungissa kävi viime kesänä risteilyalus ennätykselliset 247 kertaa. Aluksia oli 50–60.
	Suomi nousi malminetsijöiden ykkösmaaksi Euroopassa
	Keskimäärin EU-maissa palkkaero on kaventunut prosenttiyksikön viidessä vuodessa.
	Helsingin seudun kauppakamarin arvion mukaan yrittäjät saivat viime kesänä risteilyturisteilta 25–32,5 miljoonaa euroa.
	Suomi on noussut lyhyessä ajassa malmin- ja mineraalienetsijöiden ykkösmaaksi Euroopassa. Suomessa toimii 33 malminetsintäyhtiötä, joista vain muutama on kotimaisia.
	Pelkästään tällä mittarilla mitattuna tasa-arvoisimpia ollaan yllättäen Etelä-Euroopassa. Vielä Suomeakin suurempi ero on Britanniassa, Saksassa, Virossa, Slovakiassa ja Kyproksella. Eri maiden lukuja ei tosin voi suoraan verrata keskenään, sillä tilastointitavoissa on jonkin verran eroa.
	Laivojen määrä ja ennen kaikkea koko ovat kasvaneet Itämerellä viime vuosina. Helsingin Satamasta kerrotaan, että Itämerellä risteilyliikenne kasvaa nykyään nopeimmin maailmassa. Tärkeä syy on Itämeren ja sen rantavaltioiden rauhallisuus.
	Yrityksiä kiinnostavat Suomen maaperän kaivamiskelpoiset kulta-, uraani-, platina-, kupari-, nikkeli-, sinkki- ja timanttivarat.
	"Etsintätoiminta Suomessa on nyt laajinta Euroopassa. Käymme kovaa kisaa Ruotsin kanssa ykköspaikasta", kaivosylitarkastaja Krister Söderholm kauppa- ja teollisuusministeriöstä huomauttaa.
	Palkkaeroa selittää vain osittain se, että miehet ja naiset tekevät töitä eri aloilla ja naiset erityisesti julkisella sektorilla. Toisaalta kyse on myös miesten nopeammasta etenemisestä uralla, asenteista ja joissain EU-maissa myös eroista koulutuksessa. Suomessa naiset ovat jo jonkin aikaa olleet koulutetumpia kuin miehet.
	Lisäksi Suomessa risteilijäliikennettä on tuettu viime vuosina huomattavilla väylämaksualennuksilla.
	Hänen mukaansa etsintäyhtiöt panostavat malmien etsintään Suomessa 30–40 miljoonaa euroa vuodessa.
	Patrialle 60 miljoonan euron tilaus Airbusilta
	(Talousuutiset 20.12.2005)
	Pelkästään tämän vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana etsintäyhtiöt ovat jättäneet kauppa- ja teollisuusministeriölle 248 uutta valtaushakemusta, joista 40 on jo hyväksytty. Ministeriön mukaan ne kaikki ovat tulleen suurilta ja vakavasti otettavilta etsintä- ja kaivosyhtiöiltä.
	Monissa maissa naisten työllisyys on ollut heikompaa kuin miesten, joskaan Suomessa tällaista tilannetta ei ole ollut. Tämä ero on viidessä vuodessa pienentynyt useimmissa maissa.
	Puolustustarvikekonserni Patria vahvistaa tekevänsä sotilaskuljetuskoneen osia lentoyhtiö Airbusille. Patria suunnittelee ja toimittaa osia Airbus A400M-sotilaskuljetuskoneeseen. Sopimuksen arvo on noin 60 miljoonaa euroa.
	Raportti kiinnittää huomiota myös työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.
	Tuotanto on huipussaan noin 30 konetta vuodessa. Siihen päästään 2012, jolloin se tuo tuotantoon vajaat 20 työpaikkaa. Jo ensi vuoden alusta sopimus tuo suunnittelutöitä noin 30:lle.
	Voimassa olevia etsintäalueiden varauksia on 750.
	Söderholmin mukaan metallien ja mineraalien etsinnässä on menossa maailmanlaajuinen buumi. Metallinen hinnat ovat ennätyskorkealla, ja joistakin raaka-aineista on jopa suoranaista pulaa.
	Åbo Akademi ykkösenä yliopistojen tulosvertailussa (Helsingin Sanomat 14.11.2005)
	- Tämä merkittävä tilaus tukee liikeajatustamme toimittaa omaan erikoisosaamiseemme ja kumppanuuksiimme perustuvia kansainvälisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja maailman markkinoille, kertoo Patrian toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi.
	Åbo Akademi sijoittui ykköseksi suomalaisten yliopistojen tehokkuusvertailussa. Myös Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto menestyivät tulosten mittauksessa hyvin. Tiedealoittain tarkasteltuna tehokkaita osia löytyy muistakin yliopistoista.
	Suotuisassa maailmanmarkkinatilanteessa kaivosyritykset suuntaavat sinne, mistä uutta kaivettavaa on mahdollista löytää.
	Suomen iäkäs kallioperä tarjoaa hyvän mahdollisuuden löytää kaivannaisia. Geologislangilla ilmaistuna "Suomen kallioperä on hyvin malmikriittistä, ja siinä on samaa potentiaalia kuin Kanadassa ja Australiassa". Nämä maat puolestaan kuuluvat kaivosteollisuuden suurmaiden joukkoon.
	Jorma Ollilalle kansainvälisen kaupan kunniapalkinto (Taloussanomat 20.12.2005) 
	Uusi laskentamalli vertaa yliopistojen saamaa rahoitusta ja perustutkintojen, tohtorintutkintojen, kansainvälisten tieteellisten artikkelien ja konferenssiartikkelin määriä.
	Kansainvälisen Kaupan Akatemia EIBA on myöntänyt korkeimman kunniapalkintonsa (Distinguished EIBA Honorary Fellow of the Year Award) Nokian pääjohtaja Jorma Ollilalle. Palkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa ja se luovutettiin Ollilalle Oslossa pidetyn vuosikonferenssin yhteydessä.
	Jyväskyläläisen tutkimusryhmän julkaisema laskentapa rajaa yhteiskunnallisen palvelutehtävän tarkastelun ulkopuolelle. Se ei myöskään ota kantaa laatukysymyksiin.
	"Suomen maaperästä löytyy kaikkea muita rikkauksia paitsi fossiilisia polttoaineita", Söderholm tiivistää.
	"Meillä on vasta nyt huomattu, mitä mahdollisuuksia Suomen kallioperä tarjoaa kaivostoiminnalle, kun täältä on viime vuosina löytynyt todella merkittäviä maailmanluokan malmiesiintymiä."
	Jatkosodan pikkujättiläinen sai Tieto-Finlandian (Helsingin Sanomat 15.12.2005)
	EIBA (European International Business Academy) on kansainvälisen liiketoiminnan tutkijoiden järjestö, johon kuuluu noin 350 professoria ja tutkijaa 33 eri maasta.
	Dosentti Jari Leskisen ja everstiluutnantti Antti Juutilaisen toimittama yli 1 200-sivuinen kokoomateos Jatkosodan pikkujättiläinen voitti torstaina vuoden 2005 Tieto-Finlandia -palkinnon. Voittajan nimesi oikeushammaslääkäri Helena Ranta kuudesta ehdokkaasta.
	Uusia kaivoksia on tulossa etenkin Itä- ja Pohjois-Suomeen.
	Palkinnosta päätti Akatemian kunniajäsenistä koostuva Fellows-ryhmä.
	"Jos suurimmat hankkeet toteutuvat, syntyy satoja, jopa pari tuhatta uutta työpaikkaa", Söderholm uskoo.
	Sukupuolten palkkaerot Suomessa muuta EU:ta suurempia
	Kaivosylitarkastajan mukaan kaivosvarat tarjoavat Suomelle tärkeän mahdollisuuden tilanteessa, jossa teollisia työpaikkoja karkaa koko ajan halpojen työvoimakustannusten maihin.
	(Helsingin Sanomat 26.02.2006)
	Palkinnosta kilpailivat myös Pia Brandtin, Erja Korteniemi-Poikelan, Raisa Cacciatoren ja Maarit Huovisen kirjoittama nuorten seksiopas Hei Beibi, mä oon tulta, Ilkka Jukaraisen Uistin, Anna Kortelaisen Päivä naisten paratiisissa, Osmo Tammisalon Rakkauden evoluutio – ihmisen parinvalinnan biologiaa ja Jouko Tuomiston 100 kysymystä ympäristöstä ja terveydestä.
	Palkinto myönnettiin maanantai-iltana New Yorkissa. Musical America palkitsi vuoden muusikon ensimmäisen kerran vuonna 1960.
	Aiemmilta vuosilta palkinnon saajia ovat eri kategorioissa mm. Leonard Bernstein (1961 ja 1989), Benjamin Britten (1964), Leopold Stokowski (1967), George Balanchine (1973), Plácido Domingo (1977), Zubin Mehta (1980), James Levine (1984), Christa Ludwig (1994), Martha Argerich (2001), Kronos Quartet (2003), Wynton Marsalis (2004) ja Karita Mattila (2005).
	Musikaalin ensi-illan jälkeen Värttinä aloittaa Euroopan-kiertueensa.
	Suomessa yhtye nähdään huhtikuussa Helsingin Savoy-teatterissa sekä Espoon Sellosalissa.
	Helena Rannan mukaan Jatkosodan pikkujättiläinen tuntui aluksi ehdokkaista epätodennäköisimmältä voittajalta, mutta teksti yllätti ja haastoi pohtimaan yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä. "Kirja vahvistaa kaiken tiedollisen antinsa ohella käsitykseni sotien mielettömyydestä ja siitä kuinka tärkeää on työskennellä rauhan puolesta tällä vuosituhannella."
	www.varttina.com/main.site?action=siteupdate/view&id=2 
	PMMP jätti Emma-gaalassa muut jälkeensä
	Musical America ylläpitää mm. yhteystietoja esiintyvistä taiteilijoista kautta maailman. Sen tietokannassa on yli 15 000 puhelin- ja faxnumeroa, yli 9 000 sähköpostiosoitetta ja 7.000 webbiyhteyttä ynnä muuta lähdetietoa esiintyvistä taiteilijoista.
	(Helsingin Sanomat 04.03.2006)
	Vuodesta 2005 muodostui tyttöduo PMMP:lle vauhdikas, kun nuoren yhtyeen kakkosalbumi Kovemmat kädet myi lähes 50.000 kappaletta. Suosio huomioitiin myös Emma-gaalassa lauantai-iltana.
	Jatkosodan pikkujättiläisessä on yli kuudenkymmenen sotahistorioitsijan ja muun historiantutkijan artikkeleita ja sen aikajana ulottuu varsinaista jatkosotaa (1941–44) laajemmalle – talvisodan päättymisestä 1940 Porkkalan palauttamiseen 1956. Teoksen alussa on myös katsaus jatkosotaa käsitelleeseen historiankirjoitukseen.
	Yhtyeen laulajat Mira Luoti ja Paula Vesala poistuivat gaalasta kolmen Emma-pystin kanssa.
	Suomelle tuli yksi olympiahopea lisää
	(Helsingin Sanomat 09.02.2006)
	PMMP palkittiin vuoden yhtyeenä, minkä lisäksi Kovemmat kädet valittiin vuoden albumiksi ja vuoden pop-albumiksi. Kaikkiaan yhtyeellä oli ehdokkuuksia viisi.
	Suomen mitalien määrä talvikisoissa kasvaa yhdellä, ennen kuin Torinon kisat ovat edes vielä alkaneet.
	"Työ on huima urakka, mutta toimittajat voivat huokaista helpotuksesta. Tulos on onnistunut. Pikkujättiläinen on hyvä käsikirja, johon on koottu tuorein tutkimustieto ja uudet tulkinnat jatkosodan tapahtumista", Unto Hämäläinen kirjoittaa huomenna ilmestyvässä arviossaan.
	PMMP:n jalkoihin jäi kansainvälinen menestystarina, helsinkiläisyhtye HIM, jolla oli mahdollisuus jopa seitsemään palkintoon. HIM:in saldoksi jäi lopulta kaksi, jotka tulivat sarjoissa vuoden kappale (Wings of a Butterfly) ja vuoden rock-albumi (Dark Light).
	Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on hyväksynyt Chamonix'n 1924 kisojen sotilaspartiohiihdon 82 vuoden jälkeen viralliseksi lajiksi. Suomi sijoittui kilpailussa toiseksi, ja saa siis yhden lisähopean.
	Suomella on nyt 142 mitalia talvikisoista: 41 kultaa, 52 hopeaa ja 49 pronssia.
	Vuosi sitten jättipotin kerännyt Nightwish pääsi tänä vuonna palkinnoille takaoven kautta. Yhtyeeltä ei ilmestynyt uutta albumia, mutta kokoelmalevy Highest Hopes palkittiin vuoden myydyimpänä albumina: levyä myytiin 65 219 kappaletta vuoden 2005 aikana.
	Lordi Suomen edustajaksi Eurovision laulukilpailuihin (Helsingin Sanomat 10.03.2006)
	Chamonix'n sotilaspartiojoukkueessa hiihtivät Väinö Bremer, August Eskelinen, Heikki Hirvonen ja Ville Mattila. Lisämitali koskee vain historian ensimmäisiä talvikisoja. Vuosien 1928, 1936 ja 1948 sotilaspartiohiihdot pysyvät epävirallisina kilpailuina.
	Suomen tämänvuotiseksi edustajaksi Eurovision laulukilpailuihin valittiin perjantai-iltana yleisöäänestyksen voittanut heavy-yhtye Lordi kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Euroviisujen Suomen-karsintojen finaali käytiin Turussa.
	Toisen palkinnon Nightwish sai voittamalla yleisöäänestyksen.
	Suomen urheilukirjaston tietopalvelun on pyytänyt Suomen olympiakomitean kautta mitalille vahvistusta KOK:sta.
	Vuoden tulokkaaksi raati arvioi rockyhtye Poets of the Fallin, minkä lisäksi yhtyeen Signs of Life -levy palkittiin vuoden debyyttialbumina.
	Esitys sai 60.000 ääntä lähes 200.000 annetusta äänestä.
	Suomen olympiakomitea ei ole saanut vielä vastausta, mutta hopea on jo merkitty KOK:n nettisivujen tietokantaan. "Tämän mukaan asiaa on virallinen, ja Suomelle voidaan merkitä lisämitali", Urheilukirjaston informaatikko Vesa Tikander sanoi.
	Yhtye tunnetaan erityisesti hirviömäisestä ulkomuodostaan. Sen jäsenet ovat solisti Lordi, kitaristi Amen, kosketinsoittaja Awa, basisti Ox sekä rumpali Kita.
	Tulokkaan tittelistä taisteli myös sankarimetallia soittava Teräsbetoni, joka joutui tyytymään vuoden metallialbumipalkintoon.
	Lordi on tehnyt useita kiertueita Euroopassa. Yhtyeen albumeita on julkaistu yli 20:ssä maassa.
	Elämäntyöstä kotimaisen musiikin saralla palkittiin tänä vuonna kaksi tekijää: suomalaisen punkrockin kummisetä Pelle Miljoona, 51, sai Erikois-Emman ja jazzin sekä iskelmän parissa ansioitunut muusikko-säveltäjä Erik Lindström, 83, Kultaisen Emman.
	Sotilasmitali nousi esille, kun Tikander alkoi selvittää asiaa. Skottilaisen sanomalehden Glasgow Heraldin toimittaja huomasi tammikuussa KOK:n verkkosivuilta, että Britannialle oli lisätty curlingin kultamitali juuri Chamonix'n kisoista.
	Toiseksi karsinnassa sijoittui Tomi Metsäkedon esittämä kappale Eternamente Maria, ja kolmanneksi Annika Eklundin esitys Shanghain valot.
	Muita illan aikana palkittuja olivat Maija Vilkkumaa (naissolisti), Kari Tapio (miessolisti), Yölinnun Mennyttä miestä (iskelmäalbumi), Redraman Street Music (hiphop/dance-albumi), Ellan & Aleksin Kolme muskettisopulia (lastenlevy), Iro Haarlan ja Ulf Krokforsin Penquin Bequine (jazz-Emma), Jukka Immonen (tuottaja), Kotiteollisuus (dvd), Uniklubin Huomenna (video) ja Children of Bodom (vienti-Emma). Vuoden ulkomaiseksi artistiksi yleisö äänesti saksalaisen Rammsteinin.
	Vuoden 2006 Eurovision laulukilpailut järjestetään Ateenassa, Kreikassa. Semifinaali on torstaina 18. toukokuuta ja finaali lauantaina 20. toukokuuta.
	Tämän jälkeen KOK vahvisti, että se tulkitsee kaikki vuoden 1924 Kansainvälisen talviurheiluviikon kilpailut virallisiksi olympialajeiksi.
	Tähän asti Chamonix'n kisojen curlingia ja sotilaspartiohiihtoa on pidetty epävirallisina kilpailuina. Chamonix'n sotilaspartion voitti Sveitsi ja Ranska oli kolmas.
	Värttinän urakka on loppusuoralla
	(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2006)
	Värttinän kaksi ja puoli vuotta kestänyt projekti huipentuu helmikuun alussa, kun Torontossa järjestetään Taru sormusten herrasta –musikaalin ensimmäinen ennakkoesitys. Yhtye on säveltänyt maailman suurimmaksi musikaaliksi nimetyn spektaakkelin musiikin yhteistyössä intialaisen A. R. Rahmanin kanssa.
	Väinö Bremer nousi Suomen partionelikosta muutenkin julkisuuteen. Hän on Suomen ilmailuhistorian uranuurtajia. "Sankarilentäjä" lensi ensimmäisenä suomalaisena vuonna 1932 Kapkaupunkiin ja takaisin Helsinkiin.
	Esa-Pekka Salonen Vuoden muusikko USA:ssa (Helsingin Sanomat 13.12.2005)
	Musical America on nimennyt Los Angelesin Filharmonikkojen musiikillisen johtajan ja ylikapellimestarin, säveltäjä Esa-Pekka Salosen vuoden muusikoksi 2006 (Musician of the Year 2006).
	Yhtyeen uusi levy, Miero julkaistaan 30. tammikuuta ympäri maailmaa. Sen puitteissa Värttinä esiintyy ensi viikolla Ranskan Cannesissa, missä Suomi isännöi Midemin-musiikkimessujen 40-vuotisjuhlien avajaisiltaa. Lavalla on Värttinän ohella hieno otos suomalaisia yhtyeitä ja artisteja.
	Kuisma lähti ladulle 35 sekuntia kärjen perässä ja lähti kuromaan eroa umpeen, mutta viiden kilometrin lenkin jälkeen ero kärkeen oli tuplaantunut.
	Ensimmäinen mitali Suomeen – Markku Koskelle halfpipen olympiapronssia
	Suomen kaksikon voimasuhteet heilahtivat eilen yllättävään järjestykseen, sillä etukäteen vahvempi hiihtäjä Virpi Kuitunen ei ollut parhaassa vireessään. Näin pronssijuhlissa oli mausteena lievää pettymystä, koska kultaankin oli realistiset mahdollisuudet. Tämän myönsi Saarinenkin pian maaliintulon jälkeen, ennen kuin todellinen ilo alkoi pulpahdella pintaan.
	(www.torinokisasivut.fi 12.02.2006) 
	"Ei ole ikinä ottanut näin koville päästä edes jollain tapaa maaliin", pahasti väsähtänyt Kuisma harmitteli Ylelle heti kisan jälkeen. 
	Kolme suomalaislautailijaa nähtiin iltapäivällä miesten halfpipen finaalissa. Suomalaissuosikkien Autin ja Mattilan sijasta mitaleille yhdysvaltalaiskaksikon Shaun Whiten ja Daniel Kassin seuraksi laski kokenut Markku Koski, jonka ensimmäinen finaalilasku toi pronssimitalin. Mitalin arvoa nostaa sen historiallisuus. Kosken pronssi on lumilautailun ensimmäinen suomalaismitali olympiatasolla. Markku Koski onnistui finaalissa heti ensimmäisellään, josta pisteitä annettiin 40,5. Kosken sijoitus oli toiseen laskuun mentäessä toinen heti USA:n Shaun Whiten jälkeen. Finaalin toisella kierroksella Whiten ja Kosken väliin kiilasi vielä Daniel Kass, mutta Koski pystyi estämään Yhdysvaltojen kolmoisvoiton sijoittumalla kolmanneksi. Antti Autti ja Risto Mattila tekivät finaalin toisessa laskussa ehjät, muttei riittävän näyttävät "ranit". Autin loppusijoitus oli viides ja Mattilan kymmenes. Antti Autti ja Risto Mattila varmistivat finaalipaikan jo aamupäivän ensimmäisellä karsintakierroksella selviydyttyään kuuden parhaan laskijan joukkoon. Sekä Markku Koski että Janne Korpi paransivat otteitaan karsinnan toisella kierroksella. Kosken toinen lasku riitti finaaliin, kun taas Janne Korpi jäi niukasti ulos iltapäivän loppuhuipennuksesta. 
	Seuraavina hiihtäneet Koivuranta ja Tallus pitivät muut joukkueet takanaan, mutta ero kärkikaksikkoon pysyi suurin piirtein samana.
	Hurjasti hiihtänyt Hannu Manninen kuroi eron Itävaltaan voittajaan lopulta 26,8 sekuntiin.
	”Suoraan sanottuna on mielettömän hyvä fiilis. En ole koskaan kilpaillut tällaisessa hurmoksessa. Kaikkeni annoin ja enempää en olisi jaksanut. Olen elämäni kunnossa”, Saarinen sanoi.
	Olympiakultaa voittaneen Itävallan joukkueessa kilpailivat Michael Gruber, Christoph Bieler, Felix Gottwald ja Stecher. Saksan väreissä urheilivat Björn Kircheisen, normaalimatkan olympiavoittaja Georg Hettich, Ronny Ackermann ja Jens Gaiser.
	Eilinen kisa oli sekä Saarisen että Kuitusen uralla ensimmäinen olympiastartti.
	Mikko Ronkainen laski olympiahopeaa
	Toinen mäkihyppymitali Suomelle – hopeaa joukkuemäessä
	(Helsingin Sanomat 15.02.2006)
	(www.torinokisasivut.fi 20.2.2006)
	Suomen Mikko Ronkainen laski hopealle kumparelaskun finaalissa keskiviikkona. Samalla nyt epäonnistuneen Janne Lahtelan Naganossa aloittama suomalaisten mitaliputki jatkui kolmansissa olympialaisissa peräkkäin.
	Suomen joukkue – Tami Kiuru, Janne Happonen, Janne Ahonen ja Matti Hautamäki – oli toinen mäkihypyn joukkuekilpailussa. Tasaisen pitkät hypyt riittivät hopeaan Itävallan ottaessa kultaa ja Norjan pronssia. Eroa Itävallan ja Suomen välillä oli 7,4 pistettä. Mitali on toinen mäkihypyssä, jossa Matti Hautamäki otti aikaisemmin jo henkilökohtaisen hopean pienessä mäessä. Koko Suomen joukkueelle mitali on kuudes. Mäkimiehet saavat mitalinsa huomenillalla Torinon Medal Plazalla.
	Jyväskylän Freestyleseuraa edustava 27-vuotias Ronkainen oli jopa lähellä olympiavoittoa, sillä kultaan jäi matkaa vaivaiset 0,15 pistettä. Olympiakultaa sai jo karsinnan voittanut Australian Dale Begg-Smith. Kaksikko oli omaa luokkaansa, sillä eroa pronssimitalistiin, Yhdysvaltojen Toby Dawsoniin tuli 0,68 pistettä.
	Matti Hautamäki voitti hopeaa illan mäkikisassa (www.torinokisasivut.fi 12.02.2006)
	"Erinomaiselta tuntuu. Päätin vain, että nyt tämä hoidetaan. Ylhäällä oli tosi rento fiilis ja ajattelin vain tekeväni sen, minkä osaan", kaksinkertainen maailmanmestari Ronkainen kuvaili tuntojaan Ylen haastattelussa tuoreeltaan kisan jälkeen.
	Alppihiihtäjä Tanja Poutiaiselle historiallinen hopeamitali suurpujottelussa
	Matti Hautamäki otti päivän toisen suomalaismitalin, hopeisen sellaisen. Normaalimäen kilpailu päättyi norjalaisjuhlintaan, kun voittoon hyppäsi Lars Bystöl ja pronssia otti Roar Ljökelsöy. Ensimmäisen kierroksen kärkinelikko jäi mitalisijojen ulkopuolelle. Matti Hautamäki oli ensimmäisen kierroksen jälkeen jaetulla kuudennella sijalla, mutta toisen kierroksen 103,5 metrinen nosti hänet hopealle. Kultamitaliin jäi eroa yksi piste, kun samalta sijalta ponnistanut Lars Bystöl voitti Hautamäen paremmilla tyylipisteillä. Ensimmäisen kierroksen kärkihyppääjät, muun muassa kakkospaikalla ollut Janne Ahonen, tipahtelivat kukin vuorollaan 100 metrin viivoitukselle. Ahosen paikka tulosluettelossa löytyi lopulta kuudennelta sijalta. 
	(www.torinokisasivut.fi 24.2.2006)
	Tanja Poutiainen laski vakuuttavasti hopealle naisten suurpujottelussa. Mitali oli lajin ensimmäinen suomalaismitali olympiatasolla. Ensimmäisen laskun jälkeen Poutiainen oli kolmantena ja virheetön toinen lasku sakeassa lumituiskussa nosti Poutiaisen lopputuloksissa vielä yhden sijan korkeammalle. Vain Yhdysvaltojen Julia Mancuso oli Poutiaista nopeampi.
	Muista suomalaisista kaksien edellisten olympialaisten mitalisti Janne Lahtela oli hyvässä vauhdissa korkeallakin sijalle, mutta jälkimmäisen hypyn alastulo jäi pahasti takapainoiseksi. Tästä tuomarit sakottivat sen verran, että Lahtela jäi vasta sijalle 16.
	Vasta 20-vuotias Juuso Lahtela sen sijaan debytoi olympialaisissa varsin hyvin ja oli kahdeksas. Lahtelat eivät ole sukua toisilleen.
	Tanja Poutiainen petasi hyvät asetelmat mitalitaisteluun jo ensimmäisellä laskulla ollen kolmanneksi nopein USA:n Julia Mancuson ja Ruotsin Anja Pärsonin jälkeen. Toinen lasku sujui yhtä lailla ongelmitta ja tuloksena olympiahopea Pärsonin epäonnistuttua laskussaan. Mancuso piti Poutiaisen takanaan 0,67 sekunnin erolla ja kolmanneksi nousi Ruotsin Anna Ottosson.
	Neljäs suomalaisedustaja eli Sami Mustonen jäi karsinnassa sijalle 22, eikä siten päässyt mukaan kahdenkymmenen laskijan finaaliin.
	Janne Happosen ja Tami Kiurun hyppy ei kulkenut. Happonen oli kisan 28.. Kiuru oli ensimmäisen kierroksen 31. ja karsiutui toiselta hyppykierrokselta.
	Suomelle yhdistetyn joukkuekisan pronssi Itävallan ja Saksan takana
	(Helsingin Sanomat 16.02.2006)
	Kuitunen ja Saarinen pronssille sprinttiviestikilpailussa (Helsingin Sanomat 14.02.2006)
	Curlingmiehille olympiahopeaa
	Suomen ankkuri Hannu Manninen haukkoo henkeä tuotuaan Suomen pronssille yhdistetyn joukkuekisassa. Voittajajoukkue Itävalta juhlii täysillä.
	(www.torinokisasivut.fi 24.2.2006)
	Suomen Aino-Kaisa Saarinen ja Virpi Kuitunen hiihtivät pronssille sprinttiviestikilpailussa. Kultaa voitti Ruotsin joukkue ja Kanada hiihti hopealle. Suomi hävisi 2,3 sekuntia voittajajoukkueelle.
	Curlingkivet eivät totelleet riittävän hyvin Suomen pelaajia finaalipelissä. Kanadalaiset puolestaan onnistuvat heitoissaan ja kivet liukuivat kohdalleen. Ottelu ratkesi kuudennessa päässä, jonka Kanada vei 6-0 ja pelin tapojen mukaan Suomi luovutti pelin kahdeksannen pään jälkeen. Finaalin loppulukemat olivat Kanadalle 10-4. Suomen curlingjoukkue venyi hienoon saavutukseen olympiaturnauksessaan ja saa siitä palkkioksi ho-
	Suomi ei kyennyt kirimään mukaan voittokamppailuun yhdistetyn joukkuekilpailun hiihto-osuudella. Antti Kuisma, Anssi Koivuranta, Jaakko Tallus ja Hannu Manninen ylsivät kuitenkin pronssille. Kultaa vei Itävalta ankkuri Mario Stecherin loppunykäyksellä ennen Saksaa.
	Saarinen tunnelmoi kyyneliä myöten uransa ensimmäistä arvokisamitalia Pragelaton hiihtostadionilla. Saarinen yltyi tiistaina hurjaan vireeseen ja oli Suomen joukkueen vahvempi lenkki sprinttiviestissä.
	Suomen kultahaaveet himmenivät hieman jo mäkiosuudella.
	Se on Suomen naisten ensimmäinen olympiamitali sitten vuoden 1994 Lillehammerin kisojen, joissa Marja-Liisa Kirvesniemi saavutti uransa viimeiset mitalit, kaksi pronssia.
	Curling
	peiset olympiamitalit huomisillan palkintojenjaossa.
	Freestylehiihto
	Jääkiekko
	Curlingjoukkueessa pelasivat kapteeni Markku Uusipaavalniemen ohessa Wille Mäkelä, Kalle Kiiskinen ja Teemu Salo. Varamies Jani Sullanmaa ei peleissä kentällä käynyt, mutta oli osa joukkuetta ja tulee saamaan myös olympiahopean.
	Short track -luistelu
	Suomelta hyvä ottelu kisoihin vahvasti panostanutta Sveitsiä vastaan.
	Lumilautailu
	Maastohiihto
	Suomen maalit: Olli Jokinen, Teppo Numminen, Olli Jokinen, Teemu Selänne 2.
	Mäkihyppy
	Ohjaskelkkailu
	Pikaluistelu
	Suomi–Italia 6–0 (0–0, 4–0, 2–0)
	Suomella on koossa yhteensä kahdeksan mitalia, mutta kultamitali jäi edelleen saavuttamatta.
	Rattikelkkailu
	Italia pisti hanttiin ensimmäisen erän. Avauserä oli maaliton, vaikka Suomi voitti laukaukset kohti maalia 23–6. Leijonien maaleista viisi syntyi ylivoimalla. Italia ei ollut minkään luokan mittari Suomen taidoille.
	Skeleton
	Taitoluistelu
	Yhdistetty hiihto
	Alppihiihtäjä Tanja Poutiaiselle historiallinen hopeamitali suurpujottelussa
	Naisten jääkiekkomaajoukkue kellisti Ruotsin
	Suomen maalit: Jere Lehtinen, Saku Koivu, Jussi Jokinen, Ville Peltonen, Teemu Selänne 2.
	(www.torinokisasivut.fi 24.2.2006)
	(Helsingin Sanomat 10.01.2006)
	Tanja Poutiainen laski vakuuttavasti hopealle naisten suurpujottelussa. Mitali oli lajin ensimmäinen suomalaismitali olympiatasolla. Ensimmäisen laskun jälkeen Poutiainen oli kolmantena ja virheetön toinen lasku sakeassa lumituiskussa nosti Poutiaisen lopputuloksissa vielä yhden sijan korkeammalle. Vain Yhdysvaltojen Julia Mancuso oli Poutiaista nopeampi.
	Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue otti 2–1-voiton Ruotsista Sollefteåssa tiistaina. Ottelun kaikki maalit syntyivät ylivoimalla.
	Suomi–Tšekki 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)
	Leijonat joutui ensimmäisen kerran takaa–ajajaksi. Tšekki teki 1–0 ja tasoitti 2–2:een ylivoimamaaleilla. Jaromir Jagr loukkaantui Jarkko Ruudun rynnäkössä. Suomen ykkösketju osui kolmesti.
	Suomen maalit tekivät Mari Saarinen ja Oona Parviainen, joka myös pohjusti Saarisen osuman. Ruotsin ainokaisen teki Erika Holst.
	Suomen maalilla torjui Anna-Kaisa Piiroinen 30 kertaa. Ruotsin päädyssä Kim Martinille kertyi 20 torjuntaa. Kolmoismaaottelu on kahden kohtaamisen jälkeen tasatilanteessa 1–1.
	Ei niin tiukka peli kuin numerot näyttävät.
	Suomen maalit: Olli Jokinen, Jere Lehtinen, Teemu Selänne, Jere Lehtinen.
	Ruotsi vei jännittävän olympiafinaalin – Suomelle hopeaa miesten jääkiekossa
	Suomi–Kanada 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)
	(www.torinokisasivut.fi 26.2.2006)
	Suomalaisille kaksoisvoitto yhdistetyn maailmancupissa (Helsingin Sanomat 14.01.2006)
	Tasainen vääntö, jonka Suomi ratkaisi avauserässä. Leijonien osumat syntyvät tasakentillä erässä, joka oli suomalaisten täydellinen näytös. Maalivahti Antero Niittymäki torjui ottelun edetessä muun muassa Rick Nashin läpiajon.
	Suomi taisteli viimeisiin sekunteihin saakka olympiakullasta jääkiekon finaalissa. Ruotsi ratkaisi voiton, kun kolmatta erää oli pelattu vasta kymmenen sekuntia. Vaikka turnauksen ainoan tappion myötä kultamitalit matkaavat Ruotsiin, teki jääkiekkojoukkue leijonan työn ottaessaan olympiaturnauksessa hopeamitalit ja Suomen yhdeksännen mitalin Torino 2006 –talviolympiakisoissa.
	Suomalaiset antoivat hyvän näytteen tuloskunnostaan yhdistetyn maailmancupissa Italiassa. Kilpailun voitti odotetusti Hannu Manninen, mutta nuoren Anssi Koivurannan kakkossija oli iloinen yllätys. Jaakko Tallus täydensi suomalaismenestyksen neljännellä sijallaan. Itävallan Christoph Bieler oli kolmas.
	Suomen maalit: Teemu Selänne, Niko Kapanen.
	Suomi–Saksa 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)
	Val di Fiemmen kisassa hiihdettiin ensin yhteislähdöllä. Hiihtotulokset muutettiin pisteiksi ja lopputuloksetkin ilmoitetaan siten pisteinä. Mannisen kauden kuudes maailmancupvoitto oli hyvin niukka, sillä eroa Koivurantaan tuli vain 0,1 pistettä. Manninen johtaa maailmancupin kokonaiskilpailua lähes 300 pisteen turvin.
	Suomi hoiti merkityksettömässä alkusarjan päätöspelissä helpon voiton. Pelin aikana puolustaja Teppo Numminen hoiteli flunssaansa majapaikalla.
	Kiekkofinaalilla hurjat katsojaluvut
	(Taloussanomat 27.02.2006)
	Leijonat pelasi passiivisesti eikä paljastanut aseitaan ennen pudotuspelien alkua.
	Suomen Leijonien kiekkojoukkueen eilinen loppuottelu Ruotsia vastaan Torinon talviolympialaisissa houkutteli valtavan tv-yleisön. Alustavien tietojen mukaan Yleisradion lähetystä seurasi parhaimmillaan jopa noin 2,4 miljoonaa katsojaa.
	Suomen maalit: Niko Kapanen, Saku Koivu.
	Suomi–USA 4–3 (2–1, 2–1, 0–1)
	Koskela Kreikkaan (Iltalehti 30.01.2006)
	Suomelta vahva avauserä, mutta USA hallitsi kahta seuraavaa. USA voitti päätöserän 1–0 ja aiheutti Leijonille turnauksen ensimmäisen erätappion.
	Katsojamäärä on kotimaisessa vertailussa erittäin suuri, sillä viime vuoden katsotuinta televisiolähetystä, Linnan juhlia, seurasi keskimäärin 2,27 miljoonaa katsojaa.
	Toni Koskela, tätä ennen Cardiff City, on tehnyt puolentoista vuoden paperin Kreikan toisen sarjatason Ilisiakosin kanssa. Keskikenttämies tuli vaihdosta kentälle jo viikonlopun 1-2-tappiossa Ergotelisille.
	Sami Salon pelit päättyivät olkavammaan. Teemu Selänne sai mailasta suuhunsa ja menetti kaksi hammasta, mutta palasi kaukaloon.
	– Ilman muuta voi sanoa, että loppuottelua katsoi yli kaksi miljoonaa ihmistä. Tosin tarkemmat tiedot saadaan käyttöön vasta myöhemmin, TV-toimialan tutkija Juha Kytömäki sanoi.
	Jani Sievinen lopettaa uintiuransa
	Suomen maalit: Ville Peltonen, Sami Salo, Olli Jokinen 2.
	(Helsingin Sanomat 06.03.2006)
	Viime vuoden katsotuin urheilulähetys yleisurheilu Helsingin MM-kisoista keräsi keskimäärin 1,38 miljoonaa katsojaa vastaanottimien äärelle.
	Jani Sievinen, lyhyen radan EM-kisojen 100 metrin Uinnin MM- ja olympiamitalisti, ilmoitti maanantaina lopettavansa uransa tämän vuoden jälkeen. Asiasta kertoi Sievisen manageri Jukka Virtanen Helsingin Sanomille iltapäivällä.
	Suomi–Venäjä 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)
	Ville Peltonen teki tärkeän avausmaalin, mutta lopullisesti ottelu ratkesi pelin puolivälissä, kun Toni Lydman ja Saku Koivu tekivät muutaman minuutin sisään 2–0 ja 3–0. Pelin hahmo oli kolmannen nollapelinsä torjunut Antero Niittymäki
	– Seitsemän tunnin lähetystä seurasi keskimäärin 1,2 miljoonaa katsojaa, mutta se on laskettu koko lähetykselle. Loppuottelun päättyessä lähetystä seurasi arvion mukaan yli 2,4 miljoonaa katsojaa, Kytömäki sanoi.
	Aikaisemmin Sievinen oli kaavaillut uivansa vielä vuoden 2012 olympialaisissa. Nyt hänen viimeisiksi kisoikseen ovat jäämässä Helsingissä ensi joulukuussa järjestettävät lyhyen radan EM-kilpailut.
	Suomen paras ottelu osui tärkeään saumaan ja avasi tien finaaliin.
	Suomen maalit: Ville Peltonen, Toni Lydman, Saku Koivu, Olli Jokinen.
	Leijonien tie olympiafinaaliin
	(Helsingin Sanomat 25.02.2006)
	Nykyään 31-vuotias Sievinen oli mukana jo Barcelonan olympialaisissa 1992. Hän sai olympiahopeaa päämatkallaan 200 metrin sekauinnissa Atlantassa 1996.
	Olympialaisten talvilajit
	Suomi–Sveitsi 5–0 (1–0, 4–0, 0–0)
	Alppihiihto
	Leijonat otti kisoihin lentävän lähdön. Ottelu oli kahdessa erässä ratkaistu, ja päätöserä pelkkää pelailua. Puolustaja Toni Lydman sai kiekon jalkaansa ja lepäsi seuraavassa pelissä.
	Ampumahiihto
	http://www.mmm.fi/tiedotteet/index.asp?nro=2097 
	Sievisen Rooman MM-kisoissa vuonna 1994 tekemä 200 metrin sekauinnin maailmanennätys 1.58,16 kesti yhdeksän vuotta.
	STUK jatkaa matkapuhelinten säteilytestauksia myös tänä vuonna. Testeihin valitaan ensisijaisesti paljon myytyjä malleja.
	Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen verkkosivut http://www.eela.fi 
	Kansanterveyslaitoksen verkkosivut
	Lista testattujen puhelinten SAR-arvoista löytyy Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilta.
	http://www.ktl.fi 
	Vaarallinen lintuinfluenssa levisi EU:n alueelle (Helsingin Sanomat 11.02.2006)
	Raportti: Nuorten tupakointi vähenee
	Ikääntyminen Suomessa EU-alueen nopeinta
	(Helsingin Sanomat 19.12.2005)
	(www.suomi.fi 17.02.2006)
	Vaarallinen lintuinfluenssa on levinnyt jo EU-maihin. Lauantaina vahvistui, että Italiassa ja Kreikassa joutsenia oli kuollut H5N1-viruksen aiheuttamaan tautiin.
	Nuorten tupakointi on vähentynyt. Myös nuorten asenteet tupakointia kohtaan ovat muuttuneet entistä kielteisemmiksi: valtaosa nuorista pitää tupakointia "luuserien puuhana". Nuoret myös hyväksyvät tupakointirajoitukset aikuisia paremmin.
	Tuoreen raportin mukaan väestö ikääntyy Suomessa nopeammin kuin missään muussa EU-maassa seuraavien parinkymmenen vuoden aikana, valtiovarainministeriö kertoo.
	Myös Bulgariassa on löydetty kuolleilta joutsenilta ihmiselle vaarallista H5N1-tautimuotoa.
	Yli 65-vuotiaiden määrän suhde työikäisten määrään lähes kaksinkertaistuu ja nousee nykyisestä 24 prosentista 45 prosenttiin vuonna 2030. Työikäisten määrä kääntyy laskuun vuonna 2010 ja työllisten vuonna 2015.
	Tiedot käyvät ilmi Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2005 -raportista, jonka sosiaali- ja terveysministeriö julkisti tänään maanantaina.
	Virusta on löydetty Italiasta Puglian ja Calabrian alueilta Etelä-Italiasta sekä Sisiliasta, italian terveysministeri Francesco Storace tiedotti lauantaina.
	Raportti perustuu Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen Nuorten terveystapatutkimukseen, jossa on käsitelty 12–18-vuotiaiden suomalaisnuorten päihteiden käyttöä ja asenteita.
	Myös Kreikassa kuolleet joutsenet olivat saaneet lintuinfluenssatartunnan, kertoo Kreikan maatalousministeriö.
	Työvoiman vähenemisen takia talouskasvun arvioidaan jäävän tulevaisuudessa keskimäärin puoleentoista prosenttiin vuodessa, kun se viime vuosisadalla oli runsas kolme prosenttia vuodessa.
	Tautiin menehtyneet joutsenet tavattiin Pohjois-Kreikassa Thessalonikin lähistöllä.
	Tupakointi on vähentynyt teini-ikäisten parissa, sen sijaan täysi-ikäisten eli 18-vuotta täyttäneiden säännöllinen tupakointi on pysynyt aikaisempien vuosien tasolla. 18-vuotiaista tytöistä ja pojista noin kolmannes tupakoi päivittäin.
	Bulgariassa virus havaitiin villijoutsenilla Vidin alueella lähellä Romanian rajaa viime viikolla.
	Väestön ikääntyminen johtaa eläkemenojen voimakkaaseen lisääntymiseen. Eläkemenot suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvavat noin kolme ja puoli prosenttiyksikköä ja ovat korkeimmillaan 2030-luvun alkupuoliskolla. Työeläkkeiden osuus suomalaisten kokonaiseläketurvasta kasvaa ja kansaneläkkeiden osuus pienenee.
	Samaan aikaan 37:n maan edustajat kokoontuivat lauantaina Singaporessa pohtimaan tapoja hoitaa lintuinfluenssaepidemiaa.
	14–16-vuotiailla päivittäin tupakoivien osuudet ovat jo lähellä vuoden 1979 lukuja, jotka ovat alhaisimmat koskaan mitatut.
	Tapaamisen tarkoituksena oli parantaa sairaaloiden valmiutta, jos epidemia muuttuu maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.
	Eläkkeiden riittävyys ei silti näytä muodostuvan ongelmaksi, sillä laskelman mukaan eläkkeiden taso nousee lähes samaa vauhtia kuin palkkataso.
	Kun nykyiset vähemmän tupakoivat teini-ikäiset aikuistuvat, myös nuorten aikuisten tupakointi todennäköisesti vähenee.
	Nigeriassa viranomaiset tutkivat lauantaina kahta maatilaa, joiden lintuihin tappava H5N1-virus on ilmeisesti tarttunut. Molemmat tilat sijaitsevat lähellä Nigerin rajaa.
	Tuoreiden tutkimustulosten mukaan nuorten elämäntavat ovat muutenkin muuttuneet terveellisimmiksi.
	Palvelin pirauttaa unohtuneesta lääkkeestä
	Asiantuntijat pelkäävät, että epidemia räjähtää käsiin, jos se pääsee leviämään Afrikan väkirikkaimmassa maassa ja siirtymään Nigeriasta mantereen muihin maihin. Suurin osa maaseudun asukkaista ei edes tiedä lintuinfluenssasta saati osaa suojautua siltä.
	(Digitoday 20.12.2005)
	Teini-ikäisten raittius on yleistynyt, mutta 18-vuotiaiden raittiuden osuus on pysyneet ennalleen. 14-vuotiaista tytöistä raittiita on nyt 46 prosenttia ja pojista 58 prosenttia, esimerkiksi vielä vuonna 1999 raittiita tyttöjä oli 30 prosenttia ja poikia 36 prosenttia.
	Helsingin kaupungin terveyskeskus ja sosiaalivirasto ovat sopineet vuoden kestävästä lääkelogistiikan kehittämishankkeesta yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kehityshankkeen vetäjänä toimivat Helsingin kaupunki ja Elisan johtama yrityskonsortio.
	Vaikka raittiiden nuorten määrä kasvoikin, lisääntyi samalla 16–18-vuotiaiden poikien viikoittainen juominen. 18-vuotiailla tytöillä toistuva juominen ei lisääntynyt, mutta ei toisaalta vähentynytkään kuten nuoremmilla tytöillä.
	Lintuinfluenssapuhelin avataan
	(www.suomi.fi 21.02.2006)
	Tavoitteena on luoda uusi, raportoivaa lääkeannostelijaa hyödyntävä palvelumalli, jonka kohderyhmänä ovat kotona ja palvelutaloympäristössä asuvat ihmiset.
	Ihmiset ovat huolissaan lintuinfluenssan leviämisestä, ja siksi ministeriöt ovat päättäneet avata kansalaisille palvelupuhelimen lintuinfluenssaan liittyvissä kysymyksissä, maa- ja metsätalousministeriö kertoo.
	Palvelumallin ensisijaisena tavoitteena on varmistaa lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus ja annostelun oikea-aikaisuus. Osapuolten mukaan palvelumallin avulla voidaan myös vapauttaa kotihoidon työntekijöiden ajankäyttöä potilaiden kuntouttamiseen.
	Valtakunnalliseen postikyselyyn vastasi tämän vuoden helmi–huhtikuussa yli 6 500 nuorta.
	Palvelunumero 0800-02277 alkaa toimia tiistaina. Numerossa vastataan arkisin kello 8-16. Puhelut ovat soittajille ilmaisia.
	Kännyköiden säteily ei ylitä enimmäisarvoa
	(Suomi.fi 20.01.2006)
	Lintuinfluenssasta löytyy runsaasti tietoa myös eri viranomaisten verkkosivuilta. Sivuilla on muun muassa yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia niihin.
	Kokonaislääkityksestä ja lääkeannostelusta vastaavat apteekit. Apteekkijakelu ja ennakolta rytmitetyt lääkkeiden annosteluajat vähentävät lääkeannostelussa tapahtuvia virheitä sekä käyttämättä jäävien lääkkeiden määrää. Tämä säästää myös potilaan kustannuksia.
	Yleisimpien matkapuhelinten säteily jää alle kansainvälisesti määritellyn raja-arvon, Säteilyturvakeskus kertoi torstaina.
	Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen verkkosivuilla on monipuolinen tietopaketti lintuinfluenssasta ja sen leviämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kansanterveyslaitoksen verkkosivuilla on puolestaan tietoa siitä, voiko lintuinfluenssa tarttua ihmisiin. Sivuilla on myös ohjeita matkustajille.
	STUK testasi viime vuonna viisitoista puhelinta lisää eikä yhdenkään kännykän niin kutsuttu SAR-arvo ylittänyt enimmäisarvoa kaksi wattia kiloa kohti. Puhelimista mitataan nimenomaan SAR-arvoa, koska se kuvaa parhaiten puhujan altistumista säteilylle.
	Uuteen palvelumalliin perustuvaa lääkkeiden jakelua ja annostelua on kokeiltu Helsingissä Sepänkodin palvelutalossa vuodesta 2003. Puolen vuoden kokeilussa malli todettiin toimivaksi ja otettiin pysyvään käyttöön.
	STUK on nyt mitannut yhteensä 43 matkapuhelimen SAR-arvon, joka kuvaa sitä, kuinka paljon puhelimesta imeytyy pään alueelle lämpöenergiaa. Mitatut arvot vaihtelevat välillä 0,27 ja 1,23 wattia kiloa kohti ja ne ovat yleensä lähellä valmistajien itse ilmoittamia vastaavia arvoja.
	Suomessa ei ole toistaiseksi tavattu yhtään lintuinfluenssaan sairastunutta lintua. Lintujen kevätmuuton aikana voi kuitenkin olla mahdollista, että sairastuneita lintuja tulee Suomeenkin.
	Palvelujärjestelmä koostuu muistuttavasta lääkeannostelijasta ja sitä tukevasta palvelinohjelmistosta. Lääkeannostelija muistuttaa käyttäjää lääkkeiden otosta. Unohtuneista 
	Maa- ja metsätalousministeriön tiedote
	lääkkeistä palvelun käyttäjä saa palvelimelta muistutussoiton.
	Kansalaisvarmenteen saa käyttöönsä hankkimalla sirullisen henkilökortin, kansalaisvarmenteella varustetun OP-ryhmän Visa Electron -kortin tai mobiilioperaattorin sim-kortin. Varmenteen sisältämällä pankkikortilla on mahdollista asioida samoissa verkkopalveluissa kuin sirullisella henkilökortilla.
	Mikäli lääkettä ei muistutuksesta huolimatta ole otettu, järjestelmä hälyttää kotihoidon tarkistamaan tilanteen. Kotihoitohenkilökunta sekä potilaan omaiset voivat seurata lääkkeiden ottamista saamastaan raportista.
	Kongressijärjestelyjä luotsaava Käki on tyytyväinen Suomen saamasta roolista.
	– Eri tahot käyvät kovaa kilpailua kongressin järjestämisoikeudesta. Suomessa kongressi on järjestetty kerran aikaisemmin, vuonna 1992 Oulussa, ja viime vuonna se järjestettiin Pekingissä. Nyt saimme tapahtuman taas meille. Kyseessä on merkittävä näköalapaikka tämän innovaatiokentän toimijoihin ja toimintaan.
	Kehityshankeen on arvioitu kestävän vuoden verran. Helsingin kaupunki valitsee kokeiluun neljäsataa henkilöä Helsingin itäiseltä palvelualueelta. Stakes tekee hankkeesta käytettävyystutkimuksen.
	Tällä hetkellä kansalaisvarmenteita on eniten käytössä sirullisella henkilökortilla, VRK kertoo. Siruttomien henkilökorttien myöntäminen lopetettiin syksyllä 2003, minkä jälkeen kansalaisvarmenteiden määrä on kasvanut tasaisesti. Vuosittain henkilökortteja haetaan runsaat 30.000 kappaletta.
	Ottamatta jääneet lääkkeet ovat hoidon tehokkuudelle ja yksilön hyvinvoinnille suuri haaste, osapuolet korostavat. Lääkkeiden annostelu ja jakelu vaativat merkittäviä resursseja hoitotyöhön osallistuvilta organisaatioilta. Esimerkiksi kotihoitotyössä tämä on noin 16-24 prosenttia henkilötyömäärästä.
	IASP-verkostossa on 302 jäsentä 63 eri maasta.
	Lähes kaikilla suomalaisilla on matkapuhelin
	Sähköinen asiointi kansalaisvarmenteella edellyttää internet-yhteyden lisäksi kortinlukijan hankintaa sekä ilmaisen kortinlukijaohjelman lataamista www.fineid.fi –verkkosivuilta. Sirullista henkilökorttia hyödyntäviä sähköisiä asiointipalveluita on noin viisikymmentä.
	(Helsingin Sanomat 22.12.2005)
	Suomalaisista jo 98 prosentilla on matkapuhelin. Pelkkää matkapuhelinta käyttää lähes puolet suomalaisista. Viestintäviraston teettämän tutkimuksen mukaan ainoastaan lankapuhelinta käyttää enää vain noin 2 prosenttia suomalaisista.
	Kännyköille puhtaat paperit syöpätestissä
	(Taloussanomat 20.01.2006)
	Palvelujen vähyyttä on pidetty esteenä kansalaisvarmenteen yleistymiselle, mutta VRK:n mukaan sähköisten asiointipalvelujen määrä tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi uuden valtion ja kuntien verkkotunnistamis- ja maksamisportaalin valmistuttua.
	Matkapuhelimen ahkerakaan käyttö ei lisää aivokasvainten riskiä, Britanniassa tehty tuore tutkimus osoittaa. Päätelmä on linjassa Suomessa Stuk:n hiljattain tekemän tutkimuksen kanssa.
	Tutkimuksen tulokset koskevat vain niitä suomalaisia, joilla on puhelin.
	Suomalaiset käyttävät matkapuhelinta ensisijaisesti puhumiseen ja tekstiviesteihin. Suurta osaa kansalaisista ei kiinnosta esimerkiksi multimediaviestien tai internetin käyttö matkapuhelimella.
	Tutkijat seurasivat neljän vuoden ajan kaikkiaan 966 henkilöä, jotka kärsivät aivokasvainten yleisimmistä tyypeistä. Vertailuryhmänä oli 1 716 terveen vapaaehtoisen joukko. Tutkimuksessa ei löytynyt yhteyttä kännykän käytön ja kasvainten riskin välillä.
	Kansalaisvarmenteiden lisäksi Väestörekisterikeskus on myöntänyt yli 25.000 organisaatiovarmennetta. Organisaatiovarmenteen sisältämiä kortteja käytetään muun muassa kirjautumisessa työasemiin, sähköisen allekirjoituksen tekemiseen sekä sähköpostien ja tiedostojen salaukseen.
	Sen sijaan uusista telepalveluista varsinkin internet-puhelut ovat yleistymässä. Laajakaistaliittymän omistavista vajaa viidennes on käyttänyt liittymää internet-puheluihin.
	- Kasvaimen saamisen riski ei lisäänny pitkään kestävien puheluiden tai soittomäärien myötä, Leedsin yliopiston tutkija Patricia McKinney sanoo Bloombergille.
	Viestintävirasto teetti tutkimuksen Otantatutkimuksella. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 1 000 kuluttajaa ja 200 yritysten ja julkishallinnon tietohallintopäättäjää marras-joulukuun vaihteessa.
	Suomi on maailman teknologiakeskus kesäkuussa (Digitoday 07.02.2006)
	Tutkimukseen osallistuivat Leedsin, Manchesterin ja Nottinghamin yliopistot sekä lontoolainen Institute of Cancer Research –tutkimuslaitos.
	Suomi toimii maailman teknologiakeskusten tapaamisen näyttämönä ensi kesänä. Maailman teknologiakeskusten liiton kongressi järjestetään 6.–9.kesäkuuta. Kongressin vastuullisena järjestäjänä toimii Technopolis Oyj yhteistyössä Suomen Teknologiakeskusten Liiton TEKELin kanssa.
	Marraskuussa internetissä yli kolme miljoonaa suomalaista (IT Viikko 22.12.2005)
	Britanniassa todetaan vuosittain yli 4 000 aivosyöpätapausta. Ensimmäisiä oireita ovat päänsärky ja pahoinvointi. Kuitenkaan matkapuhelimen käytön ja syöpätapausten välistä yhteyttä ei ole löydetty, British Medical Journal toteaa.
	Suomessa on jo 1.019.000 taloutta, jossa on laajakaistaliittymä. Laajakaistakotikäyttäjiä onkin jo lähes kaksi miljoonaa eli 1 898 000, sillä päinvastoin kuin matkapuhelimissa, internet-liittymät ovat harvoin henkilökohtaisia. Nämä tiedot selviävät TNS Gallupin tuoreesta selvityksestä.
	IASP:n (International Association of Science Parks) IASP Helsinki 2006 kokoaa yhteen maailmanlaajuisen teknologiakeskusten ja –puistojen verkoston.
	Yhdysvalloissa laitevalmistajia vastaan on nostettu ryhmäkanteita, joissa henkilöiden väitetään sairastuneen syöpään kännykkäsäteilyn takia.
	Kongressissa pidetään yhteensä 40 esitelmää teknologiakeskustoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Aihepiirit jakautuvat 14 eri kokonaisuuteen.
	Laajakaistakäyttäjien lukumäärän kasvu ei vielä ole tyrehtynyt, sillä käyttäjiä on noin puolet enemmän kuin vuosi sitten.
	Suomessa säteilyturvakeskuksen (Stuk) testaamien yleisimpien matkapuhelinten säteily jää alle kansainvälisesti määritellyn raja-arvon, kuten ITviikko kertoi torstaina.
	Yli 60 prosenttia 15-79-vuotiaista suomalaisista on käyttänyt Internetiä edellisen kuukauden aikana kotonaan. Tämänikäisiä Internetin kotikäyttäjiä on nyt Suomessa liki 2,5 miljoonaa.
	Avajaispuheen pitää Elcoteqin hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo, joka on ollut myös eräs Oulun teknologiakylän perustajista. Muita esiintyjiä ovat Artturi Tarjanne, Nexit Ventures Oy; Sten Tamkivi, Skype in Estonia ja Oulun kaupunginjohtaja Kari Nenonen.
	Viime vuonna Stuk testasi viisitoista puhelinta lisää eikä yhdenkään kännykän sar-arvo ylittänyt enimmäisarvoa kaksi wattia kiloa kohti. Keskus on mitannut kaikkiaan 43 matkapuhelimen sar-arvon. Lukema kertoo, kuinka paljon puhelimesta imeytyy pään alueelle lämpöenergiaa.
	Tutkimuksen mukaan koti on tavallisin verkon käyttöpaikka. Työ- ja opiskelupaikoilta Internetiä käyttävien määrä on itse asiassa hieman vähentynyt kuluneen vuoden aikana. Tämä selittyy TNS Gallupin mukaan sillä, että esimerkiksi opiskelijoilla on yhä useammin kotona laajakaistayhteys, joten heidän ei tarvitse käyttää julkisissa koulutiloissa olevia koneita.
	Ohjelmassa on myös Case Finland –osio, jossa esitellään Suomessa toteutettavaa innovaatio- ja teknologiapolitiikkaa eri toimijoiden näkökulmasta.
	Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kynnyksellä järjestettävään tapahtumaan odotetaan saapuvan 400–500 osanottajaa eri puolilta maailmaa. Järjestelyjen päänäyttämönä toimii Finlandia-talo.
	Suomessa myönnetty 100.000 kansalaisvarmennetta (Taloussanomat 28.02.2006)
	Yhteensä Internetiä on käyttänyt edellisen kuukauden aikana jo yli 3 miljoonaa suomalaista.
	Suomessa on myönnetty 100.000 Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmennetta. Varmennetta käytetään turvalliseen sähköiseen tunnistautumiseen, tiedostojen ja sähköpostien salaamiseen sekä sähköisen allekirjoituksen tekemiseen verkkopalveluissa.
	– Kongressi toteutetaan laajana yhteistyönä eri tahojen kanssa. Merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, joissa kaikissa järjestetään kongressiohjelmaa, kertoo johtaja Mervi Käki Technopolis Oyj:stä.
	Tavallisten modeemien osuus kotiliittymistä on laskenut lähes samassa suhteessa kuin 
	Palvelusta voi lukea matkapuhelimella Suomen suurlähetystöjen ja konsulaattien laatimia matkustustiedotteita. Palvelun osoite on wap.formin.fi.
	HiQ:n lisäksi Plusdialin yhteistyökumppaneina projektissa toimivat Codetoys, joka vastaa reititinpalveluista, sekä Magenta Sites, joka vastaa laitteistojen ylläpidosta.
	laajakaistaliittymien osuus on noussut. 75 prosenttia Internetiä kotonaan käyttävistä ilmoitti, että heillä on käytössään jokin laajakaistayhteys.
	Suomen edustustot seuraavat jatkuvasti alueensa turvallisuustilannetta ja laativat säännöllisesti tiedotteita ulkoasiainministeriön verkkopalveluun. Matkustustiedotteissa kerrotaan muun muassa poliittisesta tilanteesta, varoitetaan rikollisuudesta ja vaarallisista alueista sekä muistutetaan rokotuksista.
	Nämä tiedot selviävät TNS Gallupin NetTrack –tutkimusraportista, joka tehdään neljä kertaa vuodessa. Juuri valmistuneella kierroksella haastateltiin puhelimitse 3.005 henkilöä. Tutkimuksen vastaajaryhmä edustaa valtakunnallisesti 15–79-vuotiaita suomalaista väestöä.
	Ryntäys .eu-verkkonimien rekisteröinnissä
	(Digitoday 08.12.2005)
	Kolmen ensimmäisen tunnin aikana rekisteröijät vastaanottivat noin satatuhatta hakemusta .eu-verkkonimille. Tavara- ja tuotemerkkien omistajat pystyvät varaamaan verkkonimiä rekisteröintiprosessin ensimmäisessä vaiheessa.
	Ministeriön matkailijoita palveleva tekstiviestipalvelu on toiminut vuodesta 2002. Myös se jatkaa toimintaansa.
	Joka kolmas kärsii sähköpostiriippuvuudesta
	(Digitoday 09.12.2005)
	Wap-palvelu katsottiin tarpeelliseksi, koska se tarjoaa matkapuhelimien käyttäjille enemmän tietoa kuin pelkkä tekstiviesti. Molemmat palvelut toimivat suomeksi ja ruotsiksi.
	.eu-verkkonimien rekisteröinti alkoi puoleltapäivin Suomen aikaa. Ensimmäisen 15 minuutin aikana rekisteröinnistä vastaavat Eurid vastaanotti 40 000 hakemusta, noin 40 kappaletta sekunnissa.
	Joka kolmas suomalainen kärsii sähköpostiriippuvuudesta, kertoo ohjelmistoyhtiö Symantecin teettämä tutkimus. Suomalaiset suhtautuvat sähköpostiin positiivisemmin kuin eurooppalaiset keskimäärin.
	Ministeriö ei veloita palvelujen käyttäjää. Käyttäjä maksaa vain operaattorien veloitukset.
	Halutuin verkkotunnus oli sex.eu, ja tavoiteltuja olivat myös esimerkiksi tickets.eu ja hotel.eu.
	Tutkimuksen mukaan 34 prosenttia suomalaisista kärsii täydellisestä tai huomattavasta riippuvuudesta ja 76 prosenttia kokee jonkin asteista riippuvuutta sähköpostista.
	Professori Pessa ensimmäisenä suomalaisena USA:n huippuakatemiaan
	Rekiströintiprosessi on kolmivaiheinen: ensin julkisilla instituutioilla sekä tavara- ja tuotemerkkien omistajilla on kaksi kuukautta aikaa varata haluamansa verkkotunnukset. Sen jälkeen yrityksillä, ei-tuotemerkkejä haluavilla sekä esimerkiksi taideyhteisöillä on kaksi kuukautta aikaa varata tunnuksensa. Yksityisten henkilöiden vuoro tulee vuoden 2006 jälkipuoliskolla.
	(Digitoday 13.02.2006)
	70 prosenttia työntekijöistä käyttää sähköpostin käsittelyyn yli 2 tuntia päivässä. Kaksi kolmannesta kokee, että mahdollisuus tarkistaa sähköpostit työajan- ja paikan ulkopuolella vähentää stressiä.
	Professori Markus Pessa on valittu The United States National Academy of Engineeringin (NAE) ulkomaiseksi jäseneksi ensimmäisenä suomalaisena. Valinnan perusteina ovat hänen saavutuksensa optoelektroniikan komponenttien tutkimuksessa ja johtajuus uuden suomalaisen puolijohdeteollisuuden perustamisessa, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) tiedottaa.
	Sähköposti myös muuttaa työskentelytapoja ja pidentää työpäivää. Ensimmäisen kerran päivässä sähköposti luetaan keskimäärin ennen puolta yhdeksää ja viimeisen kerran keskimäärin viiden aikaan iltapäivällä. Jotkin vastaajista kertovat lukevansa postit jo kuudelta aamulla ja vielä tarkistavansa postit vielä illalla klo 20 jälkeen. Sähköpostin määrä on tutkimuksen mukaan kasvanut Suomessa viimeisen vuoden aikana 27 %.
	Euridin puolesta hakemuksia vastaanottaa 779 toimistoa ympäri maailmaa, AFP kertoo.
	Yhdeksänvuotias Juuso saa nettitarinapalkinnon Pariisissa (Digitoday 09.12.2005)
	Pessa on TTY:n Optoelektroniikan Tutkimuskeskuksen johtaja, ja vihkiminen akatemian jäseneksi tapahtuu Washingtonissa 15.10.
	Suomalainen yhdeksänvuotias Juuso Nikander palkitaan tänään Pariisissa Matkani netin maailmassa -tarinakilpailuun osallistumisesta. Safer Internet Magic and Friendship –kilpailu käytiin samanaikaisesti seitsemässätoista Euroopan maassa ja Australiassa.
	NAE on arvostettu akatemia. Siihen kuuluu nobelisteja, muun muassa Venäjän tiedeakatemian varapresidentti Zhores Alferov, suurten yritysten, kuten IBM:n, Microsoftin ja General Motorsin huippujohtajia sekä johtavien yliopistojen tiedemiehiä.
	Tutkimukseen osallistui 1700 työssään tietokonetta käyttävää työntekijää Euroopasta, Lähi-idästä ja Etelä-Afrikasta.
	Suomessa kilpailun järjesti Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-projekti. Juuso Nikanderin tarina "Nettiseikkailu" kertoi Alpha-koiran ja etsivä Saftin kamppailusta tietoa syövän madon kanssa. Erikoismaininnan saivat Eero Jokisen, 10, ja Neea Pajusen, 10, kertomukset nettikaupan ryöstöstä ja Alpha-koiran seikkailusta.
	Kännykkälippu tulossa kaikille pääkaupunkiseutulaisille (IT Viikko 28.11.2005)
	NAE:ssa on yhteensä 2402 jäsentä, joista ulkomaisia on 186. Pessan kanssa samanaikaisesti jäseneksi nimettiin kahdeksan muuta ulkomaista ja 76 yhdysvaltalaista henkilöä.
	Helsingin kaupungin liikennelaitokselle (HKL) kännykkälippujärjestelmän toimittanut Plusdial uudisti palvelun pohjana olevan ohjelmiston yhteistyössä HiQ Softplanin kanssa. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön viime torstaina. Järjestelmäuudistus ei näy välittömästi loppukäyttäjälle, mutta sen tarkoituksena on tarjota paremmat mahdollisuudet lippu- ja palveluvalikoiman laajentamiseen.
	Miss Suomi Ninni Laaksonen on yllätysvoittaja! (Iltalehti 06.02.2006)
	Tarinaa rakentavien, kirjoittavien ja piirtävien lasten ja nuorten toivottiin kertovan matkastaan jännittävässä ja joskus vaarallisessakin internetin ja mobiilitekniikan maailmassa. Kilpailuun odotettiin luovia ja värikkäitä tarinoita, jotka osoittavat hyvää ymmärrystä internetin turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä, kertoo Pelastakaa Lapset tiedotteessaan. Lasten tuli myös käyttää tarinassa tekijänoikeuksien alaisia hahmoja: Alpha-koiraa, etsivä Saftia ja Mata-surffaria.
	20-vuotias vaatemyyjä Ninni Laaksonen valittiin uudeksi Miss Suomeksi eilen Grand Casinolla Helsingissä.
	- Voitto tuli täydellisenä yllätyksenä. Tuntuu ihanalta, voitonkyyneleet tirauttanut Ninni kertoi lehdistötilaisuudessa.
	- HKL:n kännykkälippujen kelpoisuusaluetta laajennettiin jo marraskuun alussa ja samalla otettiin käyttöön myös yötaksajärjestelmä. Jatkossa kännykkälippupalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön koko pääkaupunkiseudulla, Plusdialin toimitusjohtaja Kimmo Mattila kertoo.
	Sanavalmis kaunotar kertoi alkajaisiksi, miten aikoo käyttää vaikutusvaltaansa julkisuudessa:
	- Missivuoteni aikana aion parantaa maailmaa toimimalla hyväntekeväisyydessä sekä puhua nuorille heikosta itsetunnosta, joka osittain voi johtaa koulukiusaamiseen.
	Kolmen palkitun kirjoitukset ovat luettavissa internetissä. www.tiukula.fi/matkani-netin-maailmassa-tarinat.php/ 
	- Uudistuksella varaudutaan myös kansainvälisten asiakkaiden lokalisointivaatimuksiin. Järjestelmän pilotointiin tähtääviä esiselvityksiä on jo tehty muun muassa Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Italiassa, Mattila lisää.
	Ninni lähti mukaan muiden missifinalistien kanssa Iltalehden Minä en kiusaa –kampanjaan.
	- Minua ei ole kiusattu koulussa, mutta olen nähnyt sitä. En ole itse ollut koulukiusaaja, mutta tuttuja on kiusattu. Miss Suomena täytyy ottaa selvää, pystynkö vaikuttamaan asiassa. En pelasta koko maailmaa, vaan pa-
	Matkailijoille avattu wap-palvelu
	Uudistettu tilausjärjestelmä on toteutettu Java JDK 1.5:llä ja se toimii Apache Tomcat –alustalla. Myynti- ja helpdesk-toiminnoissa on hyödynnetty JSP- ja Servlet-tekniikoita, ja tietokantana on MySQL:n uusi 5.0 -versio, osapuolet syventävät.
	(Suomi.fi 20.01.2006)
	Matkailijoille on avattu wap-palvelu, joka tarjoaa matkustusturvallisuuteen liittyvää tietoa, ulkoasiainministeriö kertoo.
	Yön aikana eri puolilla Ateenaa räjähti kaikkiaan kolme kotitekoista pommia. Niistä yksi räjähti konservatiivisen Uusi demokratia –puolueen toimiston edessä.
	nostan koulukiusaamiseen puuttumiseen missivuoteni aikana.
	Rakennushankkeita on yhteensä lähes 40.000 neliön verran ja niiden kokonaisarvo noin 75 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vaiheen on määrä olla valmis vuoden 2008 lopulla. YIT vastaa rakentamisesta ja suunnittelusta.
	Kreikkalainen, aiemmin tuntematon "Valtion vastainen oikeus" -niminen anarkistiryhmä on ilmoittanut paikalliselle televisioasemalle tehneensä iskut tuenosoituksena tuhopoltoista vangituille anarkisteille.
	– Olemme etsineet jo jonkin aikaa sopivaa kohdetta Katinkullan ja Holiday Club Åren kaltaiselle vapaa-ajankeskukselle, jonne eteläsuomalaistenkin matka taittuu sopivassa ajassa. Himos on tähän sopiva paikka, sanoo Holiday Clubin toimitusjohtaja Vesa Tengman. 
	Suomen Kreikan-suurlähettilään Ole Norrbackin arvion mukaan isku oli tuskin suunnattu sen enempää Vuoriota, suurlähetystön henkilökuntaa kuin Suomeakaan vastaan, vaan kyseessä oli hänen mielestään pelkkä sattuma.
	Jämsässä sijaitseva Himos on Suomen kolmanneksi suosituin hiihtokeskus. Pälkäneellä oleva Sappeen hiihtokeskus kertoi joulukuussa lähivuosien mittavista rakennushankkeistaan.
	Minkäänlaisia uhkia suurlähetystöön ei ole tullut. Norrback sanoo silti olevansa huolestunut tapahtuneesta.
	- Tilanne on huolestuttava, kun toiminta suuntautuu nyt diplomaattia kohtaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun iso terroristiryhmä saatiin kiinni muutama vuosi sitten, YLEn TV-uutisten aamulla tavoittama Norrback kertoo.
	Nuoret muuttavat pois kotoa yhä aikaisemmin (Suomi.fi 19.01.2006)
	Nuoret muuttavat pois kotoaan yhä aikaisemmin, selviää ympäristöministeriön kyselytutkimuksesta.
	Norrback arvioi jonkin anarkistiryhmän olevan teon takana. Kreikassa vastaavia räjähdyksiä on sattunut aiemminkin. Ne eivät ole vaatineet ihmisuhreja.
	Silikonikohusta Laaksosella on myös mielipide kerrottavana. Missifinalisti Miia Lakkisto jätti kisan kesken missikeisari Eino Makusen patisteltua missin lääkärintarkastukseen. Aiemmin missiorganisaatiolle oli tullut nimettömiä viestejä, joiden mukaan Lakkiston väitettiin ottaneen silikonit. Lakkisto kertoi keskeyttämisensä johtuneen perhesyistä.
	Nuoret muuttavat vanhempien luota yleensä vuokralle, mutta yhä useampi pitää vuokralla asumista väliaikaisena. Elämän vakiinnuttua vuokra-asunnosta siirrytään omistusasuntoon.
	Suurlähettiläs Norrback sanoo olevansa vielä tiistain aikana yhteydessä itävaltalaiseen kollegaansa ja tapaavansa poliisijohtoa mahdollisten lisätoimenpiteiden vuoksi. Itävalta on EU:n puheenjohtajamaa.
	Vaikka tarjolla on nykyään pitkiä asuntolainoja, noin seitsemänkymmentä prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista katsoi, että asuntolaina kannattaa maksaa takaisin mahdollisimman nopeasti.
	Kreikkaa Norrback pitää edelleen turvallisena maana. Kreikassa vierailee vuosittain noin 150.000 suomalaista.
	- Mielestäni kauneusleikkaukset ovat jokaisen ihmisen oma asia. Hyväksyn yleisesti ottaen terveydellisistä syistä tehdyt kauneusleikkaukset. Miss Suomi kisoissa pitää kuitenkin olla luomu.
	Kyselystä selvisi lisäksi, että nuoret ovat tyytyväisempiä asumisoloihinsa kuin aikaisemmin. Asuntohuolet painoivat kuitenkin edelleen lähes kolmeakymmentä prosenttia kyselyyn vastanneista.
	Viemäristä löyhähtänyt metaani aiheutti Kansallismuseon räjähdyksen
	(Helsingin Sanomat 25.01.2006) 
	Suomalaisdiplomaatin auto räjähti Ateenassa
	(Yle 24 Online, Helsingin Sanomat, Iltasanomat 03.12.2006)
	Kansallismuseon aarrekammiossa maanantaina sattunut räjähdys johtui poliisin mukaan todennäköisesti siivouskomeroon pakkautuneista viemärikaasuista, jotka syttyivät sähkökeskuksesta lennähtäneestä kipinästä. Kaasut eivät päässeet normaaliin tapaan ulos viemäristä, koska pakkanen oli jäädyttänyt viemärin tuuletusputket. 
	Omistusasunnoissa asuvat nuoret kokevat asumismenonsa tuloihin nähden kohtuullisemmiksi kuin vuokralla asuvat. Vuokralaisista melkein puolet koki asumismenonsa liian suuriksi, kun omistusasujista vain noin viidennes oli tätä mieltä.
	Suomalaisen diplomaatin konsuli Leena Vuorion auton alla räjähti tiistaina aamuyöllä pommi Ateenan keskustassa, ulkoministeriö kertoo. Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä.
	Vuorio kertoi kuulleensa yleensä rauhalliselta kadulta kovaäänistä meteliä ennen räjähdystä.
	Jokainen suomalainen juo 20 litraa kossua
	Museon henkilökunta pääsi tiistaina pelastamaan mittaamattoman arvokasta hopea-aarretta, kun poliisit lopettivat tutkinnan paikalla. 
	(Taloussanomat 08.02.2006)
	"Sitten meteli loppui, ja luulen että nukahdin. Seuraavaksi heräsin voimakkaaseen räjähdykseen. Tietenkään en siinä vaiheessa tajunnut, mistä oli kyse", Vuorio kertoi STT:lle aamulla.
	Alkoholin kulutus on jatkanut Suomessa kasvuaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tilastojen mukaan alkoholijuomien kokonaiskulutus kasvoi viime vuonna 2,5 prosenttia. ”Kossumittarilla” laskien kulutus nousee yli 20 litraan asukasta kohden.
	Vaurioiden kartoittaminen vie kauan. Esineissä on lommoja, kolhuja ja naarmuja, ja niistä on irronnut osia. 
	Poliisi piti heti alusta asti epätodennäköisenä, että räjähdys olisi aiheutettu tahallaan. Museon henkilökunta kertoo, että joissain osissa museota oli tuntunut aiemmin viemärin hajua. Pahimmat ongelmat olivat kuitenkin loppuneet, kun pihalla ollut sadekaivo korjattiin viime keväänä. 
	Vuorion poika, joka oli Ateenassa lomailemassa, havaitsi parvekkeelta, että Vuorion auto on räjäytetty.
	Ministeriön mukaan 100-prosenttista alkoholia kului 10,6 litraa jokaista suomalaista kohden. Se on 0,3 litraa enemmän kuin vuonna 2004, jolloin verotusta pudotettiin ja Virosta tuli EU:n jäsen.
	Vuorio ja hänen poikansa olivat aamulla evakossa naapuritalossa, josta he siirtyivät hotelliin. Samassa pienkerrostalossa asuu Vuorion lisäksi talon omistajaperhe. "Vähän on epämiellyttävä ja surullinen olo. Mutta olemme kaikki, sekä minä että poikani ja omistajaperhe, onnellisia siitä, että olemme selvinneet vahingoittumattomina. Sehän on kuitenkin pääasia", järkyttynyt Vuorio kertoi.
	Kasvutrendin kääntämistä pohtii parhaillaan ministerityöryhmä, jonka esityksiä odotellaan helmikuun lopussa. Esimerkiksi Ruotsissa alkoholin kokonaiskulutus näyttää sosiaali- ja terveysministeriön mukaan laskevan, ja myös tilastoimaton kulutus vähenee.
	Museo oli maanantaina suljettu, ja henkilövahingoilta vältyttiin.
	Himoksesta rakennetaan mittava Holiday Club-kohde (Taloussanomat 10.01.2006)
	Töitänsä konsuli aikoo jatkaa normaalisti heti keskiviikkona, kun ulkomailla alkaa presidentinvaalien ennakkoäänestys.
	Ministeriö aikoo tänä keväänä lisätä yhteistyötä viranomaisten ja elinkeinonharjoittajien kesken, jotta alkoholivalvonta saataisiin tehokkaammaksi myös pääkaupunkiseudulla. Viime vuonna ravintoloissa ja vähittäismyy-
	YIT, Holiday Club ja Jämsän kaupunki lähtevät rakentamaan Himoksesta entistä monipuolisempaa ja ympärivuotisesti pyörivää vapaa-ajankeskusta. Alueelle nousee muun muassa kylpylähotelli, monitoimihalli, lomamökkejä ja 18-reikäinen golf-kenttä. 
	- Olen vaalivirkailijana Patraksessa viides päivä, eli huomenna täytyy lähteä valmistamaan vaaleja.
	Varoitan kuitenkin sekä itse potilasta että hänen läheisiään. Vaikka nämä toiminnot saattavat näyttää sinänsä aivan normaaleilta terveille ihmisille, ne ovat flunssatapauksissa vain yksi taudin vaihe ja potilasta ei tulisi rohkaista täyttämään halujaan. Muuten sukkien parituksesta ja siivoamisesta saattaa muodostua pysyvä ikävä tapa.
	mälöissä tehtiin ympäri Suomea lähes 6000 tarkastuskäyntiä, mikä on selvästi aiempaa enemmän.
	Hautaan pääsee sisälle 16 metriä pitkän eteiskäytävän läpi. Akamatin mukaan hautakammioihin on haudattu ainakin seitsemän tai kahdeksan saman perheen jäsentä. "Tämä oli erittäin rikas perhe", Akamati kertoi. 
	Näyttelijä Ville-Veikko Salminen kuollut
	(Helsingin Sanomat 16.01.2006) 
	Pellan kaupunki kuului Makedonian kuningaskuntaan, jonka perusti Filippos II, Aleksanteri Suuren isä. Aleksanteri syntyi Pellassa 356 e.Kr. ja vietti siellä myös lapsuutensa. Akamatin mukaan hauta on Aleksanterin kuoleman jälkeiseltä ajalta, jolloin aateliset kiistelivät valtakunnan hallinnon jaosta.
	Näyttelijä Ville-Veikko Salminen on kuollut. Hän menehtyi maanantaina saattokodissa Helsingissä sairastettuaan pitkään syöpää. Salminen oli kuollessaan 68-vuotias. 
	Paras vaihtoehto on ostaa parantumisoireita osoittavalle potilaalle mahdollisimman paljon mahdollisimman typeriä aikakauslehtiä ja antaa hänelle ympärivuorokautinen kaukosäätimen käyttöoikeus. Tämä ehkäisee tehokkaasti touhuamista.
	Salminen ehti tehdä pitkän näyttelijänuran niin teatterissa kuin televisiossa ja elokuvissa. Ensimmäisen roolinsa hän teki jo vuonna 1948 elokuvassa Irmeli, seitsentoistavuotias, jossa hän oli pääosassa. Hänet muistetaan erityisesti tv:n viihdeohjelmista ja Spede Pasasen elokuvista. Muita Salmisen elokuvarooleja olivat muun muassa Jengi sekä Nina ja Erik. Viimeisenä työnään hän esitti isoisää tv-sarjassa Rakastuin mä luuseriin. 
	Ihminen on lopullisesti terve, kun hän luulee muitten flunssaisten istuvan sängyssä, hoivaavien omaisten ympäröivänä, pinaattipiiras suussa ja dekkari nenän alla. Flunssakateuden palaaminen osoittaa ihmisen olevan henkisesti taas tasapainoinen ja normaali.  
	Pakina: Athsiiii!
	Olen vakaasti sitä mieltä, että talviflunssa on ensisijassa hengen sairaus. Ulospäin näkyvä oike eli räkä on ainoastaan luojan keksintö varoittaa kaikkia muita ihmisiä siitä, että flunssainen käy läpi suurta henkistä mullistusta ja on erittäin haavoittuvainen ja oikullinen olio
	Terhi Terhuttaja
	Salminen oli myös perustamassa Yleisradion ja MTV:n televisioteattereita.
	Helsingistä
	Ruokapalsta
	Oletteko koskaan poteneet flunssakateutta? Kuvitteletteko työtoverinne tai kotiin jäävän partnerinne nauttivan flunssalomasta? Silmissänne kenties vilisee kuvia siitä, kun potilas istuu sängyssä kaikkien muidenkin tyynyt selkänsä takana dekkaria lukien, radiota kuunnellen. Sivupöydällä on teetä termoksessa, viinirypäleitä, karamelleja, pinaattipiirakoita ja naapurin tuomaa pullapiirakkaa (mikä sen nimi on? se jota tehdään niin että filotaikinan väleihin laitetaan voisulaa ja lopuksi kaadetaan munamaitoa päälle. siitä tulee semmoinen levy josta leikataan paloja). Kaikki hiipivät varpaillaan, jotta potilas saa nukkua. Iltaisin potilas saa kaukosäätimen yksinvaltiuden ja muut katsovat kiltisti kitisemättä hänen valitsemaansa mustavalkosarjaa 1950-luvulta.
	Merenalainen maanjäristys säikäytti Kreikassa (Helsingin Sanomat 08.01.2006)
	Nokkos-kukkakaalikastike
	2 l tuoretta nokkosta
	Voimakas maanjäristys vavisutti eteläistä Kreikkaa sunnuntaina puoli kahdelta Suomen aikaa. Järistyskeskus sijaitsi 70 kilometrin syvyydessä meren alla lähellä Kithiran saarta.
	vettä
	2 rkl öljyä
	1 pieni sipuli
	500 g kukkakaalia
	”Olimme äärettömän onnekkaita, että tämä oli merenalainen järistys”, sanoi Kreikan geodynaamisen instituutin johtaja Giorgos Stavrakakis.
	4 dl vettä
	100 g sulatejuustoa
	2 dl hienonnettua, esikeitettyä  nokkosta
	1 dl kevytkermaa
	Tietoja ihmisvahingoista tai suurista tuhoista ei ole.
	0,5 dl vehnäjauhoja
	1 tl suolaa
	Kreikkalaismittauksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 6,9 Richterin asteikolla. Se kesti noin seitsemän sekuntia ja tuntui Etelä-Italiassa, Kyproksella ja Egyptissä asti.
	2-3 keitettyä munaa
	1. Huuhtele nokkoset ja kiehauta ne vedessä. Kaada vesi pois ja hienonna nokkoset.
	Viranomaisten mukaan jälkijäristyksiä saattaa tulla. 
	2. Hienonna sipuli ja leikkaa kukkakaali nuppuihin. Kuullota sipuli öljyssä. Lisää kukkakaali, vesi ja sulatejuusto ja kuumenna kiehuvaksi. Keitä, kunnes kukkakaali on hiukan pehmentynyt.
	Mutta mikä onkaan todellisuus?
	Ensin on kurkku kipeä ja päätä särkee. Lähden töistä kotiin ja ostan itse itselleni matkalla kaupasta rypäleitä sekä sudokuja ja sanaristikoita. Kun pääsen kotiin, päänsärky on niin kova, etten pysty edes tavaamaan dekkarin nimeä saati muuta tekstiä. Saati sitten vielä kreikaksi!
	Kithiran saarella useat talot ja tiet vaurioituivat, ja muutamia vanhoja taloja sortui, mutta kukaan ei loukkaantunut, paikalliset televisiouutiset kertoivat. Kreetalla kaksi ihmistä sai vammoja kun he pakenivat kodeistaan järistyksen aikana, viestimissä sanottiin.
	3. Lisää nokkossilppu.
	4. Sekoita jauhot kermaan ja saosta kastike. Kiehauta ja mausta suolalla.
	Syyskuussa 1999 ainakin 143 ihmistä sai surmansa ja 60.000 ihmistä jäi kodittomaksi Ateenassa voimakkuudeltaan 5.9 Richterin järistyksessä.
	5. Kuori keitetyt munat ja leikkaa lohkoiksi. Lisää munat kastikkeeseen ja sekoita. Tarjoa keitettyjen uusien perunoiden tai tuorepastan kanssa.
	Päätä särkee, poskionteloita kiristää, korvia, kurkkua ja keuhkoja kutittaa, nenä on jo niistetty verille. Makaan käytettyjen nenäliinamyttyjen keskellä kuin haaksirikkoutunut autiolla saarella, Mietin mielessäni kaikkia niitä flunssan jälkitauteja, joihin voi kuolla: aivokalvontulehdus, keuhkokuume, angiina. Lisäksi olen varma, että sekä kita- että nielurisani pitää välittömästi poistaa, koska henki ei kulje. Olen valvonut neljä vuorokautta enkä jaksa katsoa edes iltauutisia. Ajatuskin mistään rasvaa sisältävästä piirakasta nostaa kuumetta asteella. Kuolema tuntuu ainoalle järkevälle ja todennäköiselle vaihtoehdolle. 
	Kreikasta löytyi Aleksanteri Suuren aikainen aatelishauta 
	Punajuurikastike lihalle ja riistalle (7 dl-1 l)
	2-3 punajuurta 
	(Helsingin Sanomat 13.02.2006)
	1 peruna 
	pieni pala palsternakkaa 
	Arkeologit ovat löytäneet suuren aatelishaudan Pohjois-Kreikan Pellasta, joka on Aleksanteri Suuren syntymäkaupunki. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin löydetty hauta antiikin Kreikan ajoilta. 
	1 punasipuli 
	1 rkl öljyä 
	½ l kasvis- tai lihalientä 
	ripaus suolaa 
	ripaus rouhittua mustapippuria 
	Haudassa on kahdeksan hautakammiota. Niistä on löydetty kirkkaasti maalattuja veistoksia, jotka on ajoitettu helleeniselle ajalle 300–200 -luvuille e.Kr.
	1 rkl balsamiviinietikkaa 
	Mistä sitten tietää, ettei kuolekaan?
	3 rkl silputtua timjamia, basilikaa, salviaa tai  muita yrttejä 
	Ihmisen halu taistella elämän puolesta saa mitä kummallisimpia ilmenemismuotoja. Vaikeimmin käsitettäviä mutta hyvin tavallisia ovat esimerkiksi palava halu pestä jääkaappi (vaikka ei ole joulukaan tulossa), siivota wc-pöntön takaa tai pesukoneen alta, vaihtaa hammasharja. Myös toisistaan eksyneiden sukkien parittaminen viittaa vahvaan haluun palata takaisin elävien kirjoihin.
	1 dl smetanaa TAI kuohukermaa 
	Tutkijoiden mukaan hauta tarjoaa harvinaisen välähdyksen aateliston elämään Aleksanterin kuolinaikaan. 
	1. Kuori ja pilko juurekset. Kuullota öljyssä paistinpannulla. 
	"Tämä on suurin, monikammioisin ja veistosrikkain hauta, joka Kreikasta on löytynyt. Se on merkittävä myös uuden rakennustyylinsä vuoksi", riemuitsi kaivauksia johtanut arkeologi Maria Akamati.
	2. Lisää liemi ja makusi mukaan suolaa. Hauduta kannen alla, miedolla lämmöllä, rei-
	jauhettua kuminaa
	lut puoli tuntia, kunnes kaikki juurekset ovat kypsiä. 
	Maailman suurin virtuaalimuseo "Discover Islamic Art", upea löytöretki islamilaiseen taiteeseen on avattu nettiin. 
	suolaa
	sokeria
	3. Soseuta ja mausta makusi mukaan. 
	4. Ohenna kastiketta smetanalla tai kuohukermalla, kiehauta, mutta älä keitä. Tarjoa höyryävä kastike esim. lihamurekkeen, riistan tai naudanlihan kanssa. 
	www.discoverislamicart.org 
	1. Hienonna sipuli, tomaatit, chilit ja valkosipuli tehosekoittimessa. Mausta tuoreella korianterilla, sitruunamehulla sekä varovasti kuminalla, suolalla ja sokerilla.
	www.kirjastot.fi on avannut kaksi uutta tiedonhakupalvelua. 20.000 asiasanan "Tiedonhaun portti" kokoaa ja ryhmittelee suomalaisia tietolähteitä. Avoimeen lähdekoodin perustuva Frank-monihaku mahdollistaa samanaikaiset haut useasta kirjastotietokannasta.
	2. Anna kastikkeen maustua vähintään muutama tunti. Voit saostaa sitä tarpeen mukaan tomaattisoseella.
	Tomaattikastike
	800 g tomaatteja
	1 sipuli
	Vihje: Herkullinen salsa syntyy kirsikkatomaateista. Isot paksukuoriset tomaatit on kuorittava. Salsan tulisuutta voi vahvistaa jalapeñon lisäksi vihreällä chilillä, jota käytetään mm. kaupan vahvassa Chunky Salsa Hot -kastikkeessa. 
	3 valkosipulin kynttä
	1 rkl öljyä
	pieni tölkki (70g) tomaattisosetta
	Toimitus surffaili Internetissä
	Vitsejä
	2 dl kasvislientä
	1 maustemitta mustapippuria
	Kana ehdottaa possulle, että aloitetaanpa aamiaisbisnes. Minä tuon munat, tuo sinä pekoni.
	pari persiljan oksaa
	pari timjamin oksaa
	1. Kiehauta vettä ja upota tomaatit noin minuutiksi veteen. Irrota tomaateista kuoret. Paloittele tomaatit.
	Palveluhakemisto
	Lintuinfluenssasta:
	Suomen suurlähetystön internet sivuilta www.finland.gr, kohdasta: Ajankohtaista => Tiedoksi.
	Hammaslääkäri Yannis Koutsouridis
	2. Kuori ja silppua sipuli ja valkosipulin kynnet.
	Kivelis 2 ja Delfon 37 kulmauksessa 
	(bussipysäkki: Kivelia, bussit 7 ja 39)
	Kansanterveyslaitos / lintuinfluenssa 
	3. Kuumenna öljy ja kuullota sipulisilppu. Lisää valkosipulit, tomaatit, tomaattisose, kasvisliemi ja mausteet. Lisää persilja ja timjami kokonaisina oksina.
	Puh. 2310–854482
	www.ktl.fi/portal/suomi/osiot/tietoa_terveydesta/infektiotaudit/lintuinfluenssa 
	Yksityisvastaanotto avoinna arkisin klo 9–13 ja 17.30–21, hätätapauksissa sovi tapaamisesta (kännykkä: 6972-649143)
	The World Health Organisation 
	www.who.int/csr/disease/avian_influenza/
	4. Anna kastikkeen hiljalleen kiehua. Sekoita välillä.
	Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi
	Hellenic center for infectious diseases control www.keel.org.gr/en/
	5. Poista persilja ja timjami. Tarjoa pastakastikkeena tai haudutetun uunissa kypsennetyn kalan kanssa. 
	Fysioterapeutti Päivi Voutilainen
	Melina Merkouri 33, Sikies
	Kreikankielen tasokokeet
	(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
	http://www.greeklanguage.gr/gr/exams1.html 
	Puh. 2310–206096
	Tomaattisalsa
	Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
	Keveän ja helppotöisen kastikkeen salaisuus piilee lehtikorianterissa.
	Terapia-ajat vain ajanvarauksella. 
	Ulkopsykologit on ulkosuomalaisille ja ihan tavallisillekin suomalaisille suunnattu psykologipalvelu. www.ulkopsykologit.fi 
	1 salottisipuli tai pala salaattisipulia 
	---------------------------------------------------
	400 g tölkkitomaatteja (tai tuoreita)
	Seuran seuraava tiedote ilmestyy toukokuussa 2006. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 
	2 jalapeño-chiliä
	Web-kameroita Suomessa 
	2 valkosipulinkynttä
	www.webinfo.fi/index.php?keyword=all&camera=1 
	3 rkl hienonnettua korianteria
	1 rkl sitruunamehua
	Tapahtumakalenteri
	Tapahtumakalenteri

