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Suosittelemme! 
 
Tilaa helposti ja turvallisesti salmiakkia, 
Suomi-filmejä, ruisleipää ja samaan pa-
kettiin pari levyä iki-ihanaa Fazerin Si-
nistä suklaata! 
Suomikauppa.fi on verkkokauppa, josta 
voit tilata kotimaisia tuotteita yli 2000 
tuotteen valikoimasta toimitettuna kaik-
kialle maailmaan? Makeisia, elintarvik-
keita, elokuvia ja paljon muuta.  
www.suomikauppa.fi  
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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvät lukijat, 
 
Pitkän viileän kevään jälkeen, kesä on vih-
doinkin saapunut. Tosin viimeiset viikot ovat 
olleet kuin keväällä, sateisia. 
Juuri nytl lukemasi toukokuun numero 
myöhästyi valitettavasti tietokonevian 
vuoksi. 
Miten avuttomalta tuntui, kun kotona ei ollut 
tietokonetta muutamaan viikkoon! Koneen 
palattua  kotiin, ehdin jo iloita, mutta liian 
aikaisin, koska siinä olikin suurempi vika, ja 
se piti palauttaa taas huoltoon. 

Millaisia meistä on tullut, ajattelin. Jos 
otettaisiin nykypäivän ihmiseltä tietokone ja 
matkapuhelin pois, niin hän ei osaisi toimia! 
Miten ulkomaankaupan piirissä toimiva yri-
tykseni toimisi, jos sähköpostia ei olisi…? 
Me sentään olemme eläneet aikaa, jolloin 
tietokonetta tai matkapuhelinta ei vielä ollut 
olemassa. Entä lapsemme…? 
Mieleeni tuli Suomen matka muutaman vuo-
den takaa, kun vanhempi tyttäreni oli n. 5- 
vuotias. Isälläni oli, ja on vieläkin, vanha nu-
merolevyllä varustettu puhelin. Tyttäreni ih-
metteli sitä, eikä voinut tajuta, että 
valitakseen numeron, piti laittaa sormi 
määrättyyn numeroreikään ja kääntää levyä 
niin pitkälle, kun pystyi.  
Hän oli siihen asti nähnyt vain numeronäp-
päimillä olevia lankapuhelimia ja matkapuhe-
limia. 
Lapsilleni tietokone, internet ja matkapuheli-
met ovat itsestään selvyyksiä! 
Sen jälkeen päätin, että seuraavalla Suomen 
matkalla veisin molemmat tyttäreni Helsingin 
Vanhassakaupungissa sijaitsevaan Tekniikan 
museoon. Mutta tietenkin olin sen unohta-
nut, kunnes se nyt tietokonevian myötä tuli 
taas mieleeni. 
Pidämme liian monia asioita itsestään selvi-
nä. Yksi niistä on ystävämme ja lähimmäisen 
rakkaus. Kuinka hullulta sana ”lähimmäisen 
rakkaus” kuulostaakaan – eihän meillä nyky-
päivän ihmisillä ole aikaa välittää toisistam-
me, saatikka puolitutuista tai tuntemattomis-
ta. 
Asemani puolesta seuran johtokunnan pu-
heenjohtajana olen saanut auttaa monia 
tuntemattomia henkilöitä erilaisissa tilanteis-
sa. Vaikka olenkin tehnyt tätä puhtaasti aut-
tamisen ilosta, lämmittää sydäntä, kun aute-
tulta henkilöltä myöhemmin tulee kortti tai 
sähköpostiviesti, jossa hän kiittää avusta. 
On siis tärkeää, että muistamme myös kiit-
tää niitä ihmisiä, jotka pyyteettömästi ovat 
meitä auttaneet elämän eri tilanteissa. 
Hyviä ohjeita on helppo antaa ja ottaa vas-
taan, yritetään kuitenkin myös toteuttaa nii-
tä käytännössä! 
Toivotan teille omasta ja seuramme johto-
kunnan puolesta oikein hyvää ja lämmintä 
kesää, missä päin maailmaa sitten olettekin! 
 
Marko Suomalainen 
Puheenjohtaja 
 
P.S. Tekniikan museon nettisivut löytyvät 
osoitteesta www.tekniikanmuseo.fi  
 

Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Kuukausitapaamiset 
 
Maaliskuun kuukausitapaamista vietettiin 
poikkeuksellisesti maaliskuun toisena sun-
nuntaina ("Puhdas maanantai" osui ensim-
mäisen viikonlopun yhteyteen, ja moni olisi 
ollut reissussa tuona pitkänä viikonloppuna) 
Kalamarian kaupunginosassa, tavernassa 
"Meatme". Kuukausitapaamisen järjesti Sari 
Asimoglou. 
Huhtikuun kuukausitapaaminen pidettiin 
puolestaan Oriental - ravintolassa kahvin 
merkeissä, Eleanna Brezan järjestämänä 
sekä tavernassa 1901 toukokuun kuukausi-
tapaaminen, jonka järjesti Marko Suomalai-
nen. 
Jokaisessa kuukausitapaamisissa jäseniä oli 
mukavasti paikalla!  
 
Illanistujaiset kirjastolla 
 
Kirjasto sulkeutui kesän ajaksi. Sen johdosta 
istuttiin iltaa kirjastonhoitajan, Päivi Pulkki-
Georgopouloun luona sunnuntaina 24.5. 
Tarkoitus oli viettää illanistujaiset hänen ta-
kapihallaan, mutta sateen johdosta joudut-
tiin pysyttäytymään sisätiloissa.  
Alkuillasta paikalla oleet seuralaiset lainasi-
vat kirjastosta kesälukemista, minkä jälkeen 
nautittiin viinistä, ruoasta ja hyvästä seuras-
ta. 
 
Ruokafestivaalit 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura otti tänäkin 
vuonna osaa Thessalonikin ruokafestivaaleil-
le, jotka järjestettiin Europarlamenttivaaleis-
ta johtuen vasta sunnuntaina 14.6. 
Food For Good - festivaalien järjestäjänä toi-
mii «Ulkomaalaisten ja Muiden kansanryh-
mien Naisten Yhdistys Thessalonikissa» 
(Ένωση Αλλοδαπών και Λοιπών Εθνοτήτων 
Γυναικών Θεσσαλονίκης). Tämän järjestön 
jäseniä ovat erilaiset seurat, kuten meidän 
seuramme, yhdistykset ja muunlaiset ryh-
mät. 
Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää vuo-
tuiset ruokafestivaalit, jonka rahallinen voitto 
lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Thessalo-
nikissa ja sen lähiympäristössä. Tarkoitukse-
na on myös lähentää ja syventää suhteita eri 
maiden ja kansanryhmien sekä Thessaloni-
kin asukkaiden välillä. 
Ensimmäiset ruokafestivaalit pidettiin aikoi-
naan Kalamarian alueella Aretsoulla 1. kesä- 
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kuuta 1998, jolloin tarjottiin ruokaa 13 eri 
maasta. Lippuja myytiin n 1.200.  
Siitä lähtien on festivaaleista tullut vuotuinen 
traditio, ja osanottajaryhmät ovat lisäänty-
neet vuosittain. 
Hyvien ruokien ja juomien lisäksi kävijät saa-
vat nauttia useamman tunnin kestävästä oh-
jelmasta joka sisältää tanssia ja musiikkia eri 
maista. 
10 euroa maksavalla kupongilla saa maistaa 
ruokaa 4 eri kojusta ja 2 juomaa. 
V. 2008 osanottajamaita oli 39. 
Avustuksia voivat hakea ketkä tahansa apua 
tarvitsevat lähettämällä hakemuksen. 
Suurin osa hakemuksista koskee vanhusten 
hoitoa tai vammaisten ja vaikeuksissa olevi-
en lasten ja nuorten huoltoa. 
 
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 
Kreikassa 
 
Suomen Europarlamenttivaalien ennakkoää-
nestys järjestettiin ulkomailla 27- 30.5.2009.  
Seuramme järjesti enakkoäänestyksen suur-
lähetystön toimesta Thessalonikissa 30.5. 
Vaalitoimitsijoina toimivat seuramme pu-
heenjohtaja Marko Suomalainen ja seuram-
me USP-vastaava Jaana Karhunen. 
Äänestystulokset kohdassa ”Ateenan suurlä-
hetystö ja ulkoministeriö tiedottavat” 
 
Kodin kuvalehden toimittaja Thessalonikissa. 
 
Kodin Kuvalehden toimittaja Ulla Ahvenniemi 
vieraili 3 päivää Thessalonikissa 7-vuotiaan 
tyttärensä ja hänen 24-vuotiaan kummitätin-
sä kanssa touko-kesäkuun vaihteessa. 
Ulla Ahvenniemi seurueineen illasti seuram-
me puheenjohtajan Marko Suomalaisen ja 
seuramme USP-vastaavan Jaana Karhusen 
kanssa. 
Kodin Kuvalehteen on tulossa artikkeli ”72-
tuntia Thessalonikissa”, jossa kaupunkia tar-
kastelllaan 3 eri-ikäisen naisen silmin. 
 

Iltasanomien toimittaja Thessalonikissa 
 
Iltasanomien toimittaja Maarit Olkkola, oli 
työmatkalla Pohjois-Kreikassa kesäkuun lo-
pulla tekemässä juttua Halkidikista ja sen lä-
hiympäristöstä, kreikan hintatasosta ja suo-
malaisista kreikassa.. 
Maarit Olkkola haastatteli lounaan yhteydes-
sä seuramme puheenjohtajaa Marko Suoma-
laista ja varapuheenjohtajaa Outi Holopaista 
heidän sopeutumisestaan kreikkalaiseen elä-
mäntyyliin ja kreikkalaisiin sekä 
kreikkalaisten suhtautumisesta suomalaisiin. 
 
 
 
 

Haastateltavana Merja Luostarinen 
 
Suomen Ateenan suurlähetystön osastosih-
teeri ja konsulin asioita hoitava, Merja Luos-
tarinen palaa tänä kesänä Suomeen. Tiedot-
teen toimitus haastatteli häntä vielä viime 
päivinä ennen hänen kesälomansa alkua. 
 
1. Mistä päin Suomea olet kotoisin ja mitä 

olet opiskellut? 
Olen kotoisin Heinävedeltä, Itä-Suo-
mesta ja olen koulutukseltani tradeno-
mi. 

2. Missä olet työskennellyt ennen ulkomi-
nisteriötä? 
Ennen ulkoasiainministeriötä olen työs-
kennellyt Heinäveden kunnassa ja polii-  

 
Suomalainen PANSUOLA® nyt myös Kreikassa! 

 
Pansuola on mineraalisuola, jossa on noin puolet vähemmän 
natriumia kuin tavallisessa ruokasuolassa tai merisuolassa, 
mutta silti hyvä suolan maku. 
Pansuola sisältää 28 % kaliumkloridia ja 12 % 
magnesiumsulfaattia.  

Kalium ja magnesium ovat kivennäisaineita, joilla on oma edullinen, jopa natriumin 
vähentämistä voimakkaampi suojavaikutus verenpaineeseen, sydämeen ja 
verisuoniin. Toisaalta ne aktivoivat munuaisten toimintaa, tehostaen haitallisen 
natriumin poistumista elimistöstä. Aineenvaihdunnan vilkastuessa ylimääräistä 
nestettä ei keräänny elimistöön, millä on suotuisia vaikutuksia myös 
painonhallintaan. 
 
Pansuola Kreikassa, supermarketeissa: 
 
 
 
 
Lisätietoja kreikaksi www.pansalt.gr tai suomeksi www.pansuola.fi  
 

 
 
 
 

 

Kuvassa Merja Luostarinen, suurlähetystön osastosihteeri, Aeginan saarella Agios Nektarios kirkon 
edessä, toukokuussa 2009. 

http://www.pansalt.gr/
http://www.pansuola.fi/
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silaitoksella, Joensuun yliopistolla, Hel-
singin työvoimaministeriössä sekä työ-
voimatoimistossa. Minua on aina kieh-
tonut ulkomailla asuminen ja vieraat 
kulttuurit. Olen myös opiskellut Sveit-
sissä ja ollut au-pairina Pariisissa, joten 
ehkä kipinä ulkomaille on lähtenyt jo 
näistä kokemuksista.  

3. Miten päädyit ulkoministeriön palveluk-
seen ja missä tehtävissä olet palvellut? 
Työskennellessäni Helsingin työvoima-
toimistossa, huomasin UM:n hakevan 
toimistohenkilökuntaa palvelukseensa, 
ja päätin lähettää hakemukseni. Minut 
kutsuttiin psykologisiin testeihin, jotka 
sujuivatkin niin hyvin, että olisin voinut 
aloittaa työskentelyn UM:ssä jo heti 
seuraavana maanantaina. Olin määrä-
aikaisessa työsuhteessa työvoimatoi-
mistossa, joten päätin kokeilla, millaista 
työskentely olisi "mystisessä" ulkoasi-
ainministeriössä. 
Ensimmäinen työpaikkani oli koulutus-
yksikössä, jossa työtehtäväni olivat oi-
kein mielenkiintoisia ja työkaverit mu-
kavia. Ensimmäiseen ulkomaanpaikkaa-
ni Teheraniin hain pelkästään sen ta-
kia, että siellä pystyi talvella laskettele-
maan. Viihdyin Teheranissa oikein hy-
vin, varmaankin aika on jo kullannut 
muistoja. Teheran oli todella eksootti-
nen paikka. Tutustuin paljon uusiin ih-
misiin, joista osa kuuluu vieläkin ystä-
väpiiriini. Opin, millaista on työskentely 
suurlähetystössä, ja tietenkin pääsin 
myös usein laskettelmaan "kaapu" 
päällä. Teheranin komennukseni kesti 
3,5 vuotta. 
Teheranista siirryin suoraan Kuala Lum-
puriin Malesiaan 3,5 vuodeksi. Malesia 
on todella mielenkiintoinen, kaunis ja il-
mastoltaan trooppinen maa. Minulla oli 
siellä paljon vieraita Suomesta ja muu-
altakin ja tuli matkusteltua paljon ym-
päri Malesiaa. Malesialaiset eivät ym-
märrä ollenkaan, jos puhuu vuodena-
joista, siellä on aina vain yksi vuodenai-
ka, ainainen kesä. 
Malesiasta siirryin takaisin ulkoasiainmi-
nisteriöön ja Helsinkiin. Mielenkiintoisia 
tehtäviä, eri osastoilla ministeriössä, 
sekä opiskelua työn ohessa. Vuonna 
2002 siirryin työskentelemään Lusakan 
suurlähetystöön Sambiaan. Toimenku-
vani siellä oli todella mielenkiintoinen, 
hoidin siellä "kaikki toimistotehtävät" 
mikä piti sisällään työt autonkuljettajas-
ta edustuston päällikön sijaisuuteen ja 
kaikki siltä väliltä. Meitä oli silloin vain 
kaksi lähetettyä virkamiestä UM:stä, 
asiainhoitaja sekä minä. Viihdyin Sam-
biassa 4,5 vuotta, ja sitten siirryin en-
simmäiseen Euroopan paikkaani Atee-
naan. 

4. Olitko vieraillut Kreikassa ennen tänne 
töihin tuloa, ja mikä mielikuva sinulla 
oli Kreikasta? 
Ateenassa oli käynyt vain kerran joskus 
vuosia, vuosia sitten työmatkalla, ja 
matkasta muistan sen, että oli tosi kyl-
mää. Mielikuvani Kreikasta ennen tän-
ne tuloa, oli sellainen, että täällä on jo-
ka puolella "raunioita" eli historiallisia 

muistomerkkejä, ja täällä todellakin on 
"raunioita" joka puolella. 

5. Mikä on mielikuvasi Kreikasta nyt? 
Kreikka on valtavan kaunis maa, ja vie-
lä jäi paljon paikkoja, joissa olisin ha-
lunnut käydä. Toki olen vieraillut mo-
nissa paikoissa, joista mieleenpainu-
vimmat ovat olleet Meteora sekä Volos 
Pilio-vuorineen. Valitettavasti kreikan 
kieli ei oikein suju, ainoastaan aakkoset 
ja päivittäinen perussanasto on hallus-
sa. 

6. Kuvaile ”normaalia” työpäivääsi Atee-
nassa? 
Konsulin työpäivä täällä Ateenan suur-
lähetystössä ei ole koskaan samanlai-
nen, aamulla ei voi tietää, mitä päivä 
tuo tullessaan, mikä tekee työstä mie-
lenkiintoisen. Ikäviltäkään työtehtäviltä 
ei voi välttyä, kuolemantapauksia ja 
onnettomuuksia saattuu useita vuosit-
tain. Kaikkia hädänalaiseen tilaan jou-
tuneita pystytään kuitenkin auttamaan.  

7. Millä mielin palaat Suomeen? 
Palaan Suomeen heinäkuussa ihan hy-
villä mielin. Seitsemän vuoden ulko-
maankomennus on takana, ja uudet 
haasteet hankevastuuvirkamiehenä 
kansalaisjärjestöyksikössä odottavat. 

8. Mitä jäät kaipaamaan Kreikasta? 
Kreikasta tulen kaipaamaan kaikkia ta-
paamiani ihania ihmisiä, Ateenan vii-
kottaisia hedelmä- ja vihannestoreja 
sekä syksyn, talven ja kevään säätä. 

 
Tiedotteen toimitus kiittää Merjaa haastatte-
lusta ja toivottaa menestystä uusiin tehtä-
viin! 
 
Haastateltavana Maria Martzoukou 
 
Thessalonikissa järjestettiin 6. kansainväliset 
kirjamessut 28.–31.5.2009. Suomi oli muka-
na tänä vuonna neljättä kertaa ja Suomi-
osaston vastaavana edustajana toimi jälleen 
Suomen Ateenan-Instituutin sihteeri ja kään-
täjä Maria Martzoukou. Venttiilin toimitus-
kunta sai haastattelun rva Martzoukoulta 
toukokuun alussa. 
 
1. Suomen Ateenan-Instituutti perustettiin 

v.1984. Tietojemme mukaan olet työs-
kennellyt instituutin palveluksessa pe-
rustamisvuodesta lahtien. Onko tämä 
sattumaa vai kohtalon viitoittamaa koh-
dallasi?  
Kohtalo tai sattuma, oli ratkaiseva.  

2. Olisi mielenkiintoista tietää lisää työym-
pyröistäsi. Kuvaile normaalia 
työpäivääsi Ateenan-Instituutissa?  
Sähköpostin lukemista ja vastaamista, 
kassanhoitoa, eri lupien hakemista, 
kutsuja, valmisteluja, kääntämistä ja 
oikolukemista ja kirjojen toimittamista 
ja suunnittelemista ja....  

3. Olet opiskellut Suomessa sekä suomea 
että kirjallisuutta. Millaisia muistoja si-
nulla on opiskeluvuosista Suomessa ja 
vierailetko siellä usein?  
Suomen kielen kurssilla opiskelijoita 
20sta eri maasta. Koko maailma jalois-
sani...  
 
 

4. Miten kiinnostuit kääntämisestä? 
Se oli suuri sattuma. Yritin vaan ym-
märtää tekstien merkityksen kirjoitta-
malla vaikeat kohdat kreikaksi ja sitten 
huomasin miten mielenkiintoista se oli.  

5. Käännöstyösi käsittää pitkälle toista-
kymmentä kirjaa. Mikä on ollut urasi 
tähän mennessä rakkain työ?  
Johannes Angelos, tiivis kirja, josta ei 
voi heittää pois sanaakaan.  

6. Voisitko kenties paljastaa mikä kään-
nöstyö on parhaillaan käsissäsi?  
Turms kuolematon.  

7. Ovatko kreikkalaiset kustannusyhtiöt 
kiinnostuneita suomalaisesta kirjallisuu-
desta?  
Kreikkalaiset kustantajat, kuten suoma-
laisetkin, ovat kiinnostuneita kirjoista, 
jotka myyvät...  

8. Thessalonikissa järjestetään vuosittain 
kansainväliset kirjafestivaalit, suurten 
maiden rinnalla myös Suomi on ollut 
mukana näyttelyasettajana. Mikä on 
mielestäsi Suomen näyttelyosaston 
rooli näilla messuilla? 
Haluamme näyttää, että olemme ole-
massa.  

9. Suomen suurlähetystö ja Suomen 
Ateenan-Instituutti ovat avainasemassa 
suomalaisen kulttuurin levittämisessä 
koko Kreikan alueella. Mikä kulttuurin 
osa-alue tarvitsisi mielestäsi kipeästi 
huomiota päättäjien taholta? 
Suomalainen kulttuuri yleisesti ei ole 
tarpeeksi tuttua Kreikassa, vaikka yri-
tämme kovasti. Mielestäni kaikki 
kulttuurialueet tarvitsevat huomiota. 
Tällä hetkellä on vielä avoinna Korfulla 
Wilhelm Lagusta koskeva näyttely. 
Avajaiset olivat suuri tapahtuma, 
vaikka samana päivänä oli kaupungilla 
4 eri tapahtumaa. Paikallinen televisio 
teki tunnin kestävän ohjelman 
Suomesta ja näyttelystä, jossa esiintyi 
suurlähettiläs Erkki Huittinenkin. 
Ateenan muurien ulkopuolella tavalliset 
ihmiset ovat enemmän kiinnostuneita, 
mutta rahaa ei riitä lähteä sinne. Juuri 
ennen pääsiäistä ilmestyi Estia-
kustantamosta Lagusta koskeva kirja. 
Milloin järjestämme yhdessa Lagus-
näyttelyn Thessalonikissa? 

 
Tiedotteen toimitus kiittää Maria Martzou-
koua haastattelusta!  
 
Suomalaistapahtumia Kreikassa  
 
Opettajia Kuopiosta Thessalonikissa 
 
Ryhmä suomalaisia opettajia vieraili Thessa-
lonikissa Euroopan Unionin Comenius-ohjel-
man puitteissa. 
Comenius OHJELMA nimettiin tsekkiläisen 
opettajan, tiedemiehen, piispan, ja kirjailijan 
Jan Amos Komenský’n mukaan (1592–
1670). 
• Comenius, kouluopetuksen ohjelma, on 

osa Euroopan unionin Elinikäisen 
oppimisen ohjelmaa (2007–2013). 
Comenius on tarkoitettu kaikille 
kouluyhteisöön kuuluville: oppilaille, 
opettajille ja muulle opetusalan henkilös-
tölle. Ohjelmassa tuetaan oppilaitosten  
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E-mail info@suomi-seura.fi 

www.suomi-seura.fi 

Olisiko Sinunkin aika liittyä jäseneksi? 

 
 

Jo 80 vuotta ulkosuomalaisten etuja ajanut Suomi-Seura ry on voittoa tavoittele-
maton järjestö, jonka toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Neuvontapalvelumme 
auttaa kaikissa ulkomaille muuttoon, siellä asumiseen ja Suomeen paluuseen liitty-
vissä kysymyksissä. Ulkosuomalaisparlamentin kautta ulkosuomalaisten asiat tule-
vat Suomen päättäjien tietoon ja käsittelyyn.  
 

Kaksoiskansalaisuus on jo saavutettu, mutta paljon työtä on jäljellä. Haluatko kirje-
äänestysmahdollisuuden, Suomi-koulujen toiminnan kehittyvän ja suomenkielisen 
seniorihoidon? 
 

Jäsenyytesi on tärkeä voidaksemme jatkossakin turvata Suomi-Seuran ja ulkosuo-
malaisparlamentin toiminnan ja jatkaa ulkosuomalaisten edustajana.  
 

Liity sinäkin jäseneksi Suomi-Seuraan! 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[   ]   Kyllä, haluan liittyä Suomi-Seuran jäseneksi: 
 

Nimi ............................................................................................ Synt. aika .................................... 
Osoite .............................................................................................................................................. 
Sähköposti ........................................................................................................................................ 
Maksan jäsenyyden vuodelle/vuosille ............................ Jäsenmaksu 25 euroa kalenterivuodelta.  
Lisäksi seuraavat samassa osoitteessa asuvat perheenjäseneni haluavat liittyä Suomi-Seuraan.  
Perheenjäsenen jäsenmaksu 12 euroa kalenterivuodelta. 
Nimi/nimet ........................................................................................................................................ 
 

[   ] Lähettäkää minulle lasku [   ] Luottokortilla (Visa / Euro / MasterCard) CVV-koodi ........... 
Maksan ..................... euroa  kortin nro ...................................... voimassaolo ............................. 
 
..........................................  .............................................................. 
Päivämäärä    Allekirjoitus 
 

Lähetä osoitteella: SUOMI-SEURA (FINLAND SOCIETY), Mariankatu 8, FIN-00170, Helsinki, Finland 
tai käy liittymässä jäseneksi osoitteessa www.suomi-seura.fi  
 

mailto:info@suomi-seura.fi
http://www.suomi-seura.fi/
http://www.suomi-seura.fi/


Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 5 

projektiyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta 
sekä verkostoitumista. 
 
Comenius-ohjelman toiminnallisena tavoit-
teena on: 
• parantaa oppilaiden ja opetushenkilöstön 

liikkuvuuden laatua ja lisätä sen määrää 
jäsenvaltioissa  

• parantaa eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 
koulujen välisten kumppanuuksien laatua 
ja lisätä niiden määrää  

• kannustaa vieraiden nykykielten opiske-
luun 

•  tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perus-
tuvien, elinikäiseen oppimiseen sovelletta-
vien innovatiivisten sisältöjen, palvelui-
den, pedagogisten menetelmien ja toimin-
tatapojen kehittämistä  

• parantaa opettajankoulutuksen laatua ja 
edistää sen eurooppalaista ulottuvuutta  

• tukea pedagogisten menetelmien ja kou-
lun hallinnon parannuksia 

 
Comenius-ohjelma jakautuu useaan eri toi-
mintoon:  
• Koulujen yhteistyöhankkeet 
• Oppilaskeskeiset hankkeet  
• Koulujen kehittämiseen keskittyvät hank-

keet 
• Kielipainotteiset hankkeet 
• Yhteistyöhankkeiden valmistavat vierailut 

ja kontaktiseminaarit 
• Apulaisopettajaharjoittelu  
• Opetushenkilöstön täydennyskoulutus  
• Oppilasliikkuvuus (alkaa vuonna 2009)  
• Regio (alkaa vuonna 2009)  
• Monenväliset hankkeet (komissio hallin-

noi)  
• Verkostot (komissio hallinnoi) 
 
Comenius-ohjelman toimintoihin voivat osal-
listua oppilaitokset ja niissä työskentelevä 
henkilökunta kaikista Elinikäisen oppimisen 
ohjelmaan osallistuvista maista.  
EU-maiden (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, 
Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, 
Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, 
Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, 
Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, 
Tsekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt Kuningas-
kunta) lisäksi, osallistujat voivat olla Norjas-
ta, Islannista, Liechtensteinistä ja Turkista.  
 
Kenelle ohjelma on tarkoitettu? 
Comenius-ohjelma on tarkoitettu kaikille 
kouluyhteisöön kuuluville: oppilaille, opetta-
jille ja muulle opetusalan henkilöstölle. Oh-
jelman toimintoihin voivat hakea päiväkodit 
ja esikoulut, peruskoulut, lukiot, toisen as-
teen ammatilliset oppilaitokset, erityiskoulut 
ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset sekä 
niissä työskentelevä opetushenkilöstö.  
 
Henkilöhaastattelu 3.4.2009 
 
1. Lyhyesti, henkilötietonne 

Jorma Partanen, rehtori Jynkän koulus-
ta, Kuopiosta ja Mauri Lyytinen, käsi-
työn lehtori Hatsalan klassisesta kou-
lusta, Kuopiosta. 

2. Voisitteko kertoa, kuinka syntyi päätös 
lähteä mukaan Comenius-vaihtoon 
muiden eurooppalaisten koulujen kans-
sa? 

Meidän Comenius-projektissa ovat mu-
kana viisi koulua viidestä eri maasta siis 
Romaniasta, Unkarista, Tsekin tasaval-
lasta, Kreikasta ja Suomesta. Kaikki al-
koi yksinkertaisesti siitä, että Hatsalan 
klassisella koululla oli ollut aikaisemmin 
yhteistyötä romanialaisten kanssa. 
Vuonna 2007 järjestettiin Kuopiossa ro-
manialaisten ja suomalaisten opettajien 
välinen tapaaminen, jossa lyötiin puit-
teet Comenius-projektille ja aloitettiin 
yhteistyökumppaneiden aktiivinen et-
sintä. Mukaan saatiin koulut Tsekeistä 
ja Unkarista, ja vihonviimeisenä ryh-
mään saatiin Kreikka. 
Sitten seurasi vuoden 2007 syyspuolel-
la suunnitelukokous Transilvaniassa, 
Romaniassa. Rankan työviikon päät-
teeksi Comenius-projektimme sai ohjel-
man ja aikataulun ja rahoitussuunnitel-
man valmiiksi. Itse vierailut käynnistyi-
vät vuoden 2008 lopussa ja projekti 
loppuu vuoden 2010 aikana. Kuopio 
päättää vierailusarjan vuoden 2010 
maaliskuussa. 

3. Mikä on Comenius-ohjelmanne teema-
na? 
Teema on “Safe and Sound School” ja 
se on jaettu kolmeen pääkategoriaan. 
Turvallinen opiskeluympäristö, ja kaik-
ki, mikä liittyy siihen. On aivan sattu-
maa, että projektimme teema on todel-
la ajankohtainen. Valitettavasti Suo-
messa tapahtuneet kaksi koulusurma-
tapahtumaa ovat tuoreessa muistissa.  
Suomessa haetaan keinoja ehkäistä 
kouluväkivaltaa, ja meillä on keinoina 
oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittä-
minen. Tätä kategoriaa halutaan työs-
tää yhdessä ja edelleen oppilaiden kou-
lumotivaation puutetta ja motivaation 
kehittämistä. Eikä pidä unohtaa niitä 
oppilaita, joilla on paljon poissaoloja tai 
oppilaita, jotka eivät halua käydä lain-
kaan koulua. On parannettava oppilai-
den motivaatiota myös niiden oppilai-
den kohdalla, jotka eivät ole halukkaita 
tekemään koulun eteen töitä. 
Kolmanneksi kategoriaksi voidaan kä-
sittää turvallisen nettikäyttäytymisen 
oppiminen. 
Tässä onkin haastetta kaikille. Kreikas-
sakin on tietojemme mukaan tullut esil-
le runsaasti näitä tapauksia, joissa mm. 
verkkoon on siirretty sopimatonta ma-
teriaa. 
Täällä Kreikassa olemme päässet käsit-
telemään kouluväkivalta-aihetta tällä 
viikolla. Thessalonikissa on tehty tutki-
muksia ja on vastaavasti kerätty tilasto-
tietoa kouluväkivallasta. Viikkomme 
alussa pidettiin seminaaripäivä, jolloin 
paikalle oli kutsuttu alan erikoisasian-
tuntijoita kertomaan asian vakavuudes-
ta. Oli todella mielenkiintoista havaita, 
että seminaariin oli huolella paneudut-
tu, ja puhujina toimivat professoritason 
ammattilaiset. 
Seminaarissa pohdittiin kouluväkivallan 
yleisyyttä ja luonnetta ja edelleen asioi-
ta ja toimintamalleja, joita eri kouluissa 
oli otettu käyttöön. Tämän tapaamisen 
asiat on tallennettu CD:lle, ja se on 
jaettu kaikille osapuolille – luonnollises-

ti tätä arvokasta tuotosta aiotaan hyö-
dyntää koulutyössä kussakin maassa. 

4. Millaisin odotuksin saavuitte Kreikkaan 
Comenius-ohjelman puitteissa ja vasta-
siko todellisuus ennakko-odotuksia? 
Meillä ei ollut tarkkaa kuvaa Pohjois-
Kreikasta saatikka Thessalonikista. On 
mainittava, että kreikkalaiset isäntäm-
me ja emäntämme ovat onnistuneet 
todella hyvin järjestelyissä.  
Olemme erittäin iloisia ja tyytyväisiä 
viikkoon täällä. Projektin sisältö ja ta-
voitteet on saavutettu, ja meillä on ol-
lut mahdollisuus paneutua kreikkalai-
seen kulttuuriin eri muodoissa. Samoin 
olemme perehtyneet kreikkalaiseen 
koulujärjestelmään viikon aikana. 

5. Mikä retkipäivä on ollut antoisin koke-
mus?  
Olemme tutustuneet Thessalonikin his-
torialliseen keskustaan ja kaupungin 
museoihin. 
Kuitenkin yli odotusten oli vierailu 
Olympos-vuorella ja Verginan arkeolo-
gisella alueella. 
Näin keväällä toteutettu retki avarsi sil-
miä sekä Pohjois-Kreikan pitkän histori-
an suhteen että kauniin luontonsa 
vuoksi. Keväinen retki Thessalonikin ul-
kopuolelle oli meille mieluinen. 

6. Mitä olette oppineet kreikkalaisista vie-
railun perusteella? 
    (naurua..) Oltais toivottu, että oli-
simme oppineet kreikkalaisia kansan-
tansseja! Kreikkalaiset ihmisinä – ollaan 
huomattu, että eniten yhteistä eri osa-
puolien kesken on juuri meillä ja kreik-
kalaisilla! Paitsi täällä tapaamisessa, se 
tuli huomattua jo edellisessä tapaami-
sessa siis Tsekin tasavallassa. Meillä on 
luultavasti samantyyppinen huumorin-
taju ja samanlainen ajattelutapa asiois-
ta. Täällä Thessalonikissa olemme ta-
vanneet pelkästään tehokkaita ja jär-
jestelykykyisiä ihmisiä mm. opettaja 
Anna Moneftsi Sikiesin koululta. Suo-
messahan tavataan arvostaa sekä te-
hokkuutta että organisointikykyä! 

7. Millaisen arvosanan annatte Thessalo-
nikille kaupunkina? 
Vierailumme ja siihen liittyneet järjeste-
lyt ovat sujuneet loistavasti! Sekä Sikie-
sin koulu että kouluhallinto olivat sitou-
tuneita Comenius-projektiin – meitä 
kohdeltiin kuin kunniavieraita konsa-
naan! Eteemme oli tehty rutkasti töitä, 
ja vierailuun oli panostettu paljon ta-
loudellisia resursseja isäntien ja emän-
tien taholta! Meillä suomalaisilla on 
NYT iso haaste järjestää seuraava ta-
paaminen – rima on asetettava vaan 
ylemmäs! 
Meille oli jättiyllätys, että Sikiesin kou-
lulla oli järjestetty suuri tervetuliaisjuh-
la vierailumme alussa. Eihän me osattu 
odottaa, että koko koulu on meitä vas-
tassa, ja oppilaat suorastaan ryntäsivät 
meitä tervehtimään. Porukkaa kuhisi 
ympärillämme ja kaikki halusivat tietää 
kaiken mahdollisen. Itse juhla oli sijoi-
tettu koulun juhlasaliin, jossa pitkät 
pöydät notkuivat kreikkalaisen gastro-
nomian tuotoksista. Koulun oppilaat oli-
vat valmistelleet huolella mytologiaan  
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liittyviä esityksiä, ja nautimme hienois-
ta näytelmäpätkistä.  Juhlan lopussa 
osa porukasta intoutui tanssimaan – 
kuinkas muuten – pöytien päällä! Sydä-
mellinen vastaanotto! 
Edelleen viikon aikana jakaannuttiin 
oppiluokkiin ja tunneille, koulun oppi-
laat saivat esittää kysymyksiä meille – 
aika vaan ei tahtonut riittää selvittä-
mään kaikkea. Jaoimme esitteitä Suo-
mesta ja Kuopiosta sekä annoimme 
kuopiolaisten oppilaiden kirjeitä kirjeen-
vaihdosta kiinnostuneille nuorille. Kerä-
simme ison listan sähköpostiosoitteita 
täältä Pohjois-Kreikasta, ja on tarkoitus 
käynnistää e-mail-projekti oppilaiden 
kanssa. Annetaan joku teema sähköi-
selle kirjeenvaihtokeskustelulle, ja näin 
ylläpidetään kontakteja tulevaisuudes-
sa. Olemme siis luoneet yhteyksiä eri 
maissa asuvien nuorten kesken ja jat-
kosta he vastaavat itse! 

8. Miten tällainen Comenius-ohjelma ra-
hoitetaan? 
Periaatteessa maksupuoli hoituu tuen 
avulla. Rahoitussuunnitelma hyväksy-
tään tiettyyn päivämäärään mennessä 
vuosittain, ja osanottajat sekä kansalli-
nen toimisto laativat tarvittavat selvi-
tykset rahoituksen määrästä. Päätös 
tulee yleensä muutaman kuukauden si-
sällä. Jynkän koulu sai kahden vuoden 
projektia varten 10 000 euroa. Luon-
nollisesti tämän tuen lisäksi tarvitaan  
ylimääräistä rahoitusta. 

9. Mitä asioita ja ajatuksia aiotte viedä 
mukananne täältä Kuopioon? 
   ( naurua…) Herkullisesta ruuasta ei 
päästä eroon, sen näkee nyt jo lisään-
tyneinä vyömakkaroina vatsan seudul-
la!   Mukava yllätys oli se, että suoma-
lainen yhteisö löytyy Pohjois-Kreikasta. 
Oli antoisaa kuulla paikallisten suoma-
laisten elämästä ja vähän syvemmältä-
kin! 
Yhteistapaamisen aikana voitiin puhua 
suomea ja päästiin keskusteluissa pin-
taa syvemmälle! 
Toisaalta – mielenkiintoinen asia oli ha-
vaita eroavaisuuksista oppilaiden osalta 
se, että vanhempia henkilöitä kunnioi-
tetaan. Tämähän liittyy sekä koti- että 
koulukasvatukseen. 
Periaatteet, kuten vanhempien kunnoit-
taminen ja kohteliaisuussäännöt, opi-
taan nuorina, ja niitä pidetään arvossa.  

10. Entäpä vaihtaisitteko Kuopion Thessa-
lonikin maisemiin pysyvästi? 
Tästä on keskusteltu! Ei nyt ihan en-
simmäisenä ajatuksena tulisi mieleen 
muuttaa tänne asumaan. Mikäli voitai-
siin perehtyä alueeseen tarkemmin ja 
saada historiallista perspektiiviä, niin se 
voisi helpottaa päätöksentekoa! Mahta-
van oloinen alue – kuinkahan pohjoisen 
poika selviäisi näissä kreikkalaisissa 
ympyröissä?  
Pohjois-Kreikkaan olisimme tulossa 
mieluusti lomailemaan, täällä näkee 
vielä aitoa elämää. 
Suomalainen, metsien mies ei kyllä ha-
laja suurkaupunkeihin asumaan. Tarvi-
taan rauhaa ja hiljaisuutta ympärille, 
näitä arvoja ei voi jättää !  

Comenius-projekti: 
Teema “Turvallinen opiskeluympäristö” (Safe 
and Sound School ) 
1. Kevät 2009: Sosiaalisten taitojen pa-

rantaminen, koulukiusauksen ehkäisy, 
kouluväkivallan ehkäisy, oppilaiden 
eristäytyminen 

2. Syksy 2009: Koulumotivaation puute 
3. Kevät 2010: Median negatiivinen vaiku-

tus 
 
Comenius-ohjelman aikataulu: 
Tsekin tasavalta, Kunstat 1.-5.12.2008 
Kreikka, Thessaloniki 30.3.-4.4.2009 
Romania, Transilvania 19.10.2009- 
Unkari, Pecs vuoden 2010 tammikuu 
Suomi, Kuopio vuoden 2010 maaliskuu 
 
Lisätietoja: 
Jynkän koulu, Maitotie 2, FI-70780 Kuopio 
Rehtori Jorma Partanen  
jorma.partanen@kuopio.fi  
 
Hatsalan klassinen koulu, Opistotie 3, FI-
70200 Kuopio 
Rehtori Seija Sivonen 
Seija.sivonen@kuopio.fi  
 
www.peda.net/veraja/kuopio/hatsala  
http://1gym-sykeon.thess.sch.gr  
 
Thessalonikin 6. kansainväliset kirjafestivaa-
lit 28.–31.5.2009 
 
Suomi oli mukana neljättä kertaa tämänvuo-
tisilla Thessalonikin 6.kansainvälisillä kirja-
messuilla, jotka pidettiin 28.–31.5.2009 
HELEXPO-messukeskuksessa. 
Suomi-osasto sijaitsi messupaviljongissa (nr 
13, stand 15) yhteispohjoismaisessa seuras-
sa. Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi esittäytyi-
vät näillä messuilla yhteisosaston puitteissa. 
Suomi-osaston kokoajina ja vastaavina edus-
tajina toimivat Suomen Ateenan-Instituutin 
sihteeri ja kääntäjä Maria Martzoukou sekä 
Suomen suurlähetystön kutsumana seuran 
sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis. 
Kirjafestivaalien yhteisenä nimittäjänä oli tä-
nä vuonna “Kirja ja Historia” ja teemaan liit-
tyen tapahtuman aikana järjestettiin lukuisia 
luentoja, kirjailijatapaamisia ja yleisökeskus-

teluja. 
Professori, Suomen Ateenan-Instituutin joh-
taja Martti Leiwo luennoi aiheesta “Suoma-
laiset tutkivat Kreikkaa” kutsuvierasyleisölle, 
kaupungin Arkeologisessa museossa 
29.5.2009. 
Kannattaa mainita, että Pohjoismailla on nä-
kyvä rooli Kreikassa koskien arkeologisia kai-
vauksia ja historiantutkimusta. 
Messujen kutsuvierasmaaksi oli valittu Sak-
sa, joka oli esillä näyttävästi kaikkina messu-
päivinä. 
Monien erilaisten tapahtumien ohella messu-
kävijöitä viihdytettiin elävällä jazzmusiikilla. 
Myös Suomi-osastolla poikkesi runsaasti kä-
vijöitä neljän messupäivän aikana. Kirjalli-
suuden ohella tiedusteltiin kaikenlaista Suo-
mesta ja maan kulttuurista. Messukävijöille 
oli jaettavana sekä kreikan- että englannin-
kielisiä Suomi-esitteitä. Messuosastolla näy-
tettiin yleisölle Suomen maisemakuvia, pää-
kaupunkiseutua kuumailmapallosta kuvattu-
na ja maan kulttuuri-hahmoja. 
Suomi-osasto haluaa kiittää kaikkia osapuo-
lia yhteistyöstä ja suomalaisia kustantamoja 
saaduista kirjoista ja muusta materiaalista. 
Suurkiitos annettakoon Ateenan Suomen 
suurlähetystölle ja Ateenan-Instituutin edus-
tajalle Maria Martzoukoulle koskien kaikkia 
kläytännön järjestelyjä. 
Lisätietoja messuista 
www.thessalonikibookfair.com 
 
Heaven – Ateenan 2. biennaalissa suoma-
laisesiintyjiä 
(www.finland.gr 22.6.2009) 
 
Kolmen suomalaisen taiteilijan -  Antti Laiti-
nen, Reijo Kela ja Tea Mäkipää – voimin ny-
kytaidetta ja performanssia Ateenassa. 
Ateenan 2. biennaali –HEAVEN – on nykytai-
teen festivaali, joka levittäytyy kolmen ja 
puolen kilometrin matkalle Paleo Faliron ran-
ta-alueella kesäkuun 15 päivästä alkaen 4 
lokakuuta saakka. Biennaalin taiteelliset joh-
tajat, XYZ, ovat kutsuneet esintymään valit-
tuja taiteilijoita, joukossa myös kolme suo-
malaista. Alueella voi seurata nykytaidetta, 
näyttelyitä, performanssi-esityksiä, musiikkia 
ja teatteria. Biennaaliin osallituvia taiteilijoita 
on yli 130.  

Kuvassa: professori, Suomen Ateenan-Instituutin johtaja Martti Leiwo ja Suomen Ateenan-
Instituutin sihteeri ja kääntäjä Maria Martzoukou. 

mailto:jorma.partanen@kuopio.fi
mailto:Seija.sivonen@kuopio.fi
http://www.peda.net/veraja/kuopio/hatsala
http://1gym-sykeon.thess.sch.gr/
http://www.thessalonikibookfair.com/
http://www.finland.gr/
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Biennaalin kuusi näyttelyä on suunnitellut 
arkkitehti Andreas Angelidakis ja niitä täy-
dentää sarja performance tapahtumia. Yksi 
niistä on nimeltään ”Live” ja sen kuraattorei-
na ovat toimineet Dimitris Papaioannou ja 
Ζafos Xagoraris. Performanssi-paikkana on 
sekä Flisvos Building että Palaio Faliron ran-
ta-alue. Kyseiseen esitykseen osallistuu 
myös kolme suomalaista taiteilijaa Reijo Ke-
la, Antti Laitinen ja Tea Mäkipää. 
”Liven” muita taiteilijoita ovat An Architek-
tur, Νikos Arvanitis, Barking Dogs United, 
Broadcast Group, Eloisa Cartonera, Centre 
for Research Architecture - Goldsmiths Colle-
ge (Celine Condorelli, Angela Melitopoulos, 
Florian Schneider, Eyal Weizman), Cesare 
Pietroiusti & Matteo Fraterno, Coti, Errands, 
Filopappou Group, Tadeusz Kantor, Kollek-
tivnye Deystviya (Collective Actions), Jenni-
fer Nelson & Dimitris Kotsaras, NSK, Lucy + 
Jorge Orta, Anna Ostoya, Palaio Faliro artists 
group, Superflex, Water Girls Water Boys 
[Urban Void, Nomadic Architecture Network, 
Flux Factory, Koharchitects], Krzysztof Wodi-
czko, Ykon. 
Antti Laitinen soutaa omaa saartaan seuraa-
vat pari viikkoa ja rakentaa Ateenan edustal-
le kivistä pienen saaren. Tea Mäkipää kerää 
poisheitettyjä putkia ja saniteettiesineitä teh-
den niistä talon. Reijo Kela puolestaan sai 
tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon tänä 
vuonna. 
 
Lisätietoja 
2nd Athens Biennale 2009  
www.athensbiennial.org/AB/en/heaven/EN_
HVconcept.htm 
Antti Laitinen  
www.anttilaitinen.com  
Reijo Kela  
http://extra.danceinfo.fi/tanka/database/tait
eilijat/taiteilijaViewForm?taiteilija_id=290  
Tea Mäkipää 
www.tea-makipaa.eu 
 
New Helsinki Quartet Nafplionin Festivaaleil-
la (www.finland.gr 12.6.2009) 
 
Suomalaista jousimusiikkia on mahdollista 
kuunnella kuunvalon loisteessa Palamidin 
linnoituksen historiallisessa ympäristössä 28. 
kesäkuuta.  
Nafplionissa vuosittain pidettävillä festivaa-
leilla 19.- 28. kesäkuuta esiintyy Uusi Helsin-
ki Kvartetti soittaen Haydnin, Mozartin ja Si-
beliuksen musiikkia sunnuntaina 28. kesä-
kuuta klo 21.00. 
Uusi Helsinki Kvartetissa soittavat muusikot 
Petri Aarnio, viulu, Taija Kilpiö, viulu, Ilari 
Angervo, alttoviulu ja Joel Laakso, sello. 
Kvartetti perustettiin vuonna 1982. Kaksi 
vuotta myöhemmin kvartetti voitti kaksi 
kvartettikilpailua, Viitasaaren Kvartettikilpai-
lun ja Concertino Praga- kilpailun Prahassa. 
Voitot olivat ponnahduslauta nuoren kokoon-
panon uralle. 
Huhtikuussa 1994 Uusi Helsinki- kvartetti si-
joittui toiseksi Lontoon kansainvälisessä jou-
sikvartettikilpailussa. Se palkittiin myös ylei-
söpalkinnolla sekä palkinnolla parhaasta ti-
lausteoksen esityksestä. Vuonna 1997 Uusi 
Helsinki- kvartetille myönnettiin Nuori Suomi 
–palkinto. Uusi Helsinki -kvartetti on perus-

tanut konserttisarjan Jousikvartetit Ritari-
huoneella.   
 
18 Nafplionin Festivaali 
Tänä vuonna Nafplionin Festivaaleilla (19.-
28. kesäkuuta) soittavat kansainvälisesti 
tunnustetut muusikot ja ensemblet: Royal 
Danish Orcestra, Trondheim Soloist, Michala 
Petri, Arild Quartet, Stockholm Brass, Helsin-
ki Quartet ja monet muut. Yhteistyötä ovat 
tehneet Nordic Culture Fund, Danish Arts 
Council sekä Tanskan, Norjan, Ruotsin ja 
Suomen suurlähetystöt. 
Festivaalin taiteellisena johtajana toimii jo 18 
vuotta tunnettu kreikkalainen pianisti Yiannis 
Vakarelis. Hänen mukaansa "kulttuuri on ly-
hyin ja turvallisin tie vaikuttaa tunteisiin ja 
pehmentää sieluja". 
Festivaalin aikana voi myös tutustua tanska-
laisen taiteilijan Canuto Kallanin maalaus-
näyttelyyn. 
Suomella ja Nafplionin kaupungilla on myös 
yhteistä historiaa. Kreikan vapaussodassa 
taistellut suomalainen sotilas ja Palamideen 
linnoituksen komendantiksi vuonna 1829 ni-
mitetty filhelleeni, August Myhrberg, jonka 
vuonna 2007 paljastettu muistolaatta löytyy 
Nafplionista. 
 
Lisätietoja 
Nafplion Festival www.nafplionfestival.gr  
Uusi Helsinki Kvartetti www.uusihelsinki.fi  
 
Sunrise Avenue livenä Akropoliksen juurella 
(www.finland.gr 2.6.2009) 
 
Keski-Euroopassa hyvin menestynyt suoma-
laisyhtye Sunrise Avenue esiintyi 4 Mad Live 
in Athens by VODAFONE CU -tapahtumassa   
Torstaina 11. kesäkuuta Asomaton -aukiolla 
Thisionin aluella. 
Yhtye määrittelee nettisivuillaan musiikkinsa 
olevan 70% poppia ja 80% rockia. Yhtyeen 
ensimmäinen albumi ”On The Way To Won-
derland” myi kultaa Kreikassa, joten faneja 
maasta löytyy. Uusin levy ”Popgasm” julkais-
tiin viime kuussa ja tapahtumassa kuullaan 
kappaleita myös siltä. 
 
Lisätietoja 
Sunrise Avenue www.sunriseave.com  
Mad live in Athens (kreikaksi)  
www.mad.tv/madliveinathens/sunriseavenue
/ 
 
Esa-Pekka Salonen johtaa Lontoon Filharmo-
nista Orkesteria (www.finland.gr 2.6.2009) 
 
Esa-Pekka Salonen johti Lontoon Filharmo-
nista Orkesteria Ateenan festivaaleilla 
keskiviikkona 17. kesäkuuta. 
Esiintymispaikka oli kuuluisa antiikin Herodus 
Attikuksen teatteri aivan Akropolis-kukkulan 
juurella keskellä kaupunkia. 
Konsertin solistina esiintyi kreikkalainen pia-
nisti Jannis Vakarelis. Ohjelmistossa oli Franz 
Lisztin Piano Concerto No 2 in A major ja 
Gustav Mahlerin Symphony No 6 in A minor. 
Esa-Pekka Salonen toimii Lontoon Filharmo-
nisen Orkesterin ylikapellimestarina. Hän 
voitti vuonna 2009 viulisti Hilary Hahnin 
kanssa Grammy-palkinnon parhaasta taide-
musiikin solistin ja orkesterin yhteisesityk-
sestä johdettuaan Ruotsin radion sinfoniaor-

kesteria Hahnin esittäessä Arnold Schön-
bergin ja Jean Sibeliuksen viulukonsertot.  
 
Lisätietoja 
Athens Festival - Esa-Pekka Salonen & 
London Philharmonic Orchestra  
www.greekfestival.gr/show_event?id=315&l
ang=en  
Esa-Pekka Salonen 
www.esapekkasalonen.com  
Lontoon Filharmoninen Orkesteri 
www.philharmonia.co.uk  
 
Kaisa Kulmala Trio 
(www.finland.gr 15.5.2009) 
 
Eurooppalainen jazzfestivaali järjestettiin 
Ateenassa yhdeksättä kertaa 27.-31.5.  Suo-
men edustaja Kaisa Kulmala Trio esiintyi fes-
tivaaleilla lauantaina 30. toukokuuta. 
Triossa soittavat Kaija Kulmala, piano, Jori 
Huhtala, basso ja Ville Pynssi, rummut. 
Kaisa Kulmala Trioon voitte tutustua Myspa-
ce profile:ssa  
www.myspace.com/kaisakulmalatrio 
Esiintymispaikkana oli Ateenan kaupungin 
kulttuurikeskus Technopolis, Pireos 100, 
Gazi. 
 
Jori Hulkkosen Acid Symphony Orchestra 
(www.finland.gr 15.5.2009) 
 
Jori Hulkkosen Acid Symphony Orchestra 
esiintyi BIOS -klubilla perjantaina 22. touko-
kuuta 2009. 
Kansainvälisesti tunnettu DJ ja konemusiikin 
tuottaja Jori Hulkkonen toi Ateenaan Roland 
TB-303-bassosyntetisaattoreille säveltämän-
sä Acid sinfonian.  
Legendaarisesti mouruavia japanilais-synteti-
saattoreita on valmistettu vain 10 000 kap-
paletta vuosina 1982-83. Jäljellä olevat lait-
teet ovat siis keräilyharvinaisuuksia. Jori 
Hulkkonen toimii itse teoksensa kapellimes-
tarina. 
 
Lisätietoja 
Jori Hulkkonen www.jorihulkkonen.com  
 
Private Space - valokuvia Suomesta Atee-
nassa (www.finland.gr 11.5.2009) 
 
Voionmaan opisto Tampereelta toteutti yh-
dessä AKTO-taidekoulun kanssa Ateenassa 
12.5.-22.5.2009 valokuvanäyttelyn "Private 
Space" sekä valokuvatyöpajan. 
Voionmaan opiston toimiva yhteistyö AKTO-
taidekoulun kanssa on jatkunut vuodesta 
2002. Pilottinäyttely järjestettiin Ateenassa 
neljä vuotta sitten. Nyt pidettävä näyttely 
"Private Space", joka koostuu 11 Voionmaan 
opiston valokuvauslinjalaisen työstä, on 
edellistä laajempi kokonaisuus. Yhteistyö 
Kreikan suuntaan on Voionmaan opistolle 
avaus kansainväliselle toimintakentälle. 
Voionmaan opiston valokuvauslinjan johtaja 
Hannu Sinisalo ja AKTO:n valokuvaosaston 
johtaja Alkinos X. Xathakis ovat olleet yhteis-
työkumppaneita jo vuodesta 1991 alkaen. 
 
Lisätietoja 
AKTO www.akto.gr  
Voionmaan opisto  
www.voionmaanopisto.com  

http://www.athensbiennial.org/AB/en/heaven/EN_HVconcept.htm
http://www.athensbiennial.org/AB/en/heaven/EN_HVconcept.htm
http://www.anttilaitinen.com/
http://extra.danceinfo.fi/tanka/database/taiteilijat/taiteilijaViewForm?taiteilija_id=290
http://extra.danceinfo.fi/tanka/database/taiteilijat/taiteilijaViewForm?taiteilija_id=290
http://www.tea-makipaa.eu/
http://www.finland.gr/
http://www.nafplionfestival.gr/
http://www.uusihelsinki.fi/
http://www.finland.gr/
http://www.sunriseave.com/
http://www.mad.tv/madliveinathens/sunriseavenue/
http://www.mad.tv/madliveinathens/sunriseavenue/
http://www.finland.gr/
http://www.greekfestival.gr/show_event?id=315&lang=en
http://www.greekfestival.gr/show_event?id=315&lang=en
http://www.esapekkasalonen.com/
http://www.philharmonia.co.uk/
http://www.finland.gr/
http://www.myspace.com/kaisakulmalatrio
http://www.finland.gr/
http://www.jorihulkkonen.com/
http://www.finland.gr/
http://www.akto.gr/
http://www.voionmaanopisto.com/
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Karita Mattila esiintyi Ateenassa 
(www.finland.gr 27.4.2009) 
 
Karita Mattila esiintyi BBC:n sinfoniaorkeste-
rin kanssa Ateenassa 24.4. Suurlähetystön 
henkilökunta oli toteamassa monien Atee-
nassa asuvien suomalaisten ja miltei täyden 
Ateenan konserttisalin katsomon kanssa Ka-
rita Mattilan suurenmoista ääntä ja lavaka-
rismaa. 
 
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministe-
riö tiedottavat 
 
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 
Kreikassa 
 
Suomen Europarlamenttivaalien ennakkoää-
nestys järjestettiin ulkomailla 27.– 
30.5.2009. Kreikassa äänestettiin Suomen 
Europarlamantiivaaleissa seuraavasti: 
 

Kaupunki 2009 2004 Muutos 
% 

Ateena 42 56 -25% 
Hania 22 18 22% 
Korfu  5 -100% 
Kos 15 25 -40% 
Rhodos 56 81 -31% 
Thessaloniki 8 14 -43% 
Yhteensä 143 199 -28% 

 
Suomi-Seura ja USP tiedottavat 
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)  
 
Varapuhemies viestittää: 
 
Aluekokous maanantaina 24.08.2009 Helsin-
gissä 
 
Viittaan aikaisemmin lähettämääni kokous-
kutsuun ja muistutan elokuun kokouksen 
tärkeydestä, koska siellä mm. valmistellaan 
tulevaa USP:n täysistuntoa ja sitä edeltävää 
seuraavaa aluekokousta. Kokouksessa käsi-
tellään myös mahdolliset teiltä tulleet uudet 
aloitteet sekä pyritään löytämään uudet va-
rapuhemiesehdokkaat 23.5.2010 tehtävää 
valintaa varten. Aluekokous on siis varsin 
tärkeä ja toivoisin mahdollisimman monen 
yhteisön lähettävän siihen edustajansa. Ko-
kouskutsu on luettavissa myös osoitteessa 
www.usp.fi/alueet ja siellä edelleen Välime-
ren alue. 
 
USP:N seuraava täysistunto pidetään Helsin-
gissä 24.-25.5.2010. Seuraavat päivämäärät 
on hyvä jo nyt kirjata kalentereihin: 
• 24.11.2009 Kutsut USP:n täysistuntoon 

lähetetään. Onhan sihteeristöllä tiedos-
sa yhteisönne ajantasaiset yhteystie-
dot? 

• 24.2.2010 Yhteisöjen viimeinen ilmoit-
tautumispäivä ja uusien aloitteiden vii-
meinen jättöpäivä 

• 12.4.2010 Yhteisöjen ilmoitettava 
edustajiensa nimet sihteeristölle 

• 24.4.2010 Sihteeristö postittaa aloite-
yhteenvedon, toimintaraportin ja esi-
tyslistan yhteisöjen edustajille 

• 24.–25.5.2010 USP:N TÄYSISTUNTO 
 
UUSIA ALOITTEITA KAIVATAAN!! 

Puhemiehistön kokous 16.-17.4.2009 
 
Puhemiehistö kokoontui kevätkokoukseensa 
16.-17.4.2009. Kokouksessa kuultiin varapu-
hemiesten alueraportit sekä sihteeristön ti-
lannekatsaus. Suomi-Seura on saanut taas 
nuorisoapurahoja, joita yhteisöt voivat hakea 
vielä syyskuussa. VR on päättänyt ulkosuo-
malaisopiskelijoiden alennuksista junamat-
koilla. Alennuksia saavat opiskelijat, joilla on 
oikeus Kelan opintotukeen. Päätöslausel-
maan 21 liittyen voivat myös ulkosuomalai-
set yhteisöt hakea Suomen näkövammaisten 
liitolta tukea näkövammaisille tarkoitettuun 
LUETUS-ohjelmaan. 
Yhteydenotot tarkempia tietoja varten suo-
raan liittoon, jossa asiaa ulkosuomalaisten 
osalta hoitaa Heikki Ekola, 
heikki.ekola@nkl.fi. Kyselin, onko uutta tie-
toa Ylen suunnitelmista ja ohjelmantarjon-
nasta ulkosuomalaisille. Sihteeristön joulu-
kuisessa Ylen tapaamisessa kuultiin, että ra-
diolähetykset voidaan aloittaa uudelleen, 
mutta vain, jos lisärahoitusta saadaan. TV 
Finlandin osalta on suunnitelmia kehittää 
palvelua. Ylen asioissa kannattaa antaa pa-
lautetta suoraan Yleen, koska vain siten siel-
lä tiedetään, miten radiolähetysten puute ja 
TV Finlandin ohjelmantarjonta ulkosuoma-
laisten ulkomailla koetaan. 
Puhemiehistö käsitteli USP:n sääntöjä ja teki 
niihin korjauksia ja täsmennyksiä. Sääntö-
muutosehdotus annettaan aloitteena tule-
vaan USP:n täysistuntoon. 
Puhemiehistöllä oli myös tapaamiset edus-
kunnan perustuslakivaliokunnan, opetusmi-
nisteri Henna Virkkusen sekä maahanmuut-
to- ja Eurooppa-ministeri Astrid Thorsin 
kanssa. Näissä tapaamisissa tuotiin esille 
USP:n näkemyksiä uuteen kansalaisuusla-
kiin, kansalaisuusilmoituksen jatkamiseen 
sekä kirjeäänestyksen saamiseen uuteen 
vaalilakiin. Opetusministeri Virkkuselle paino-
tettiin Suomi-koulujen toiminnan turvaamista 
ja alle 3-vuotiaiden saamista koulujen piiriin. 
Ministeri Thorsin tapaamisessa todettiin tär-
keäksi saada kansalaisuusilmoitusmenettely 
sisällytetyksi tarkistettuun kansalaisuuslakiin. 
Puhemiehistöllä oli myös keskustelu- ja esit-
telytilaisuus UM:n vieraana. Tapaamisessa 
esiteltiin UM:n eri osastojen toimintaa. Kuul-
tiin syksyllä 2008 toimintansa aloittaneen 
kansalaispalveluyksikön kehittämissuunnitel-
mista mm. konsulitoimintojen osalta. Konsu-
liyksikön päällikkö Pasi Tuominen mainitsi 
vielä, että Malagan uuden varakonsulin nimi-
tys tapahtunee pian. 
Passi- ja viisumiyksikön päällikön sijainen 
Vesa Häkkinen kertoi, että poliisi ei vielä ole 
aloittanut omaa liikkuvaa passinmyöntämis-
järjestelmää. Laitteet on luvattu toimittaa 
poliisiasemille toukokuussa. UM ottaa laitteet 
käyttöön vasta, kun poliisi on saanut laitteet 
ja niistä on saatu käytännön kokemuksia. 
Edustustojen käyttöön laitteita ehkä saadaan 
syksyllä tai vuoden 2010 alussa. 
 
Keväisin terveisin  
 
Arto Heikkinen 
Välimeren … alueen varapuhemies 
 
 
 

Kirjeäänestys ja kansalaisuusilmoitusmenet-
telyn jatkaminen USP:n puhemiehistön ko-
kouksen asialistalla (Sutinat 5/09 - Suomi-
Seuran järjestötiedote) 
 
Ulkosuomalaisparlamentin (USP) puhemie-
histö tapasi 16. – 17. huhtikuuta pidetyn ke-
vät-kokouksensa aikana maahanmuutto- ja 
eurooppaministeri Astrid Thorsin, opetusmi-
nisteri Henna Virkkusen, eduskunnan ulko-
asiainvaliokunnan ja ulkoasiainministeriön 
edustajia.  
Asialistan tärkeimmät aiheet olivat kirjeää-
nestyksen mahdollistaminen ulkosuomalaisil-
le, kansalaisuusilmoitusmenettelyn jatkami-
nen sekä Suomi-koulujen tuen korottaminen.  
Tapaamisessa maahanmuutto- ja eurooppa-
ministeri Astrid Thorsin kanssa puhemiehis-
tön pääaiheena oli kansalaisuusilmoitusme-
nettelyn jatkaminen. Kesäkuussa 2003 voi-
maan astunut kansalaisuuslaki sallii kaksois-
kansalaisuuden. Laki myös antoi mahdolli-
suuden saada menetetty Suomen kansalai-
suus takaisin ilmoitusmenettelyllä, jonka vii-
den vuoden siirtymäaika ulkosuomaisille 
päättyi kesäkuun alussa 2008. Määräaikaan 
mennessä Maahanmuuttovirasto sai noin 21 
500 kansalaisuusilmoitusta. Kaikki eivät kui-
tenkaan saaneet tietoa tästä mahdollisuu-
desta ajoissa.  
Kansalaisuuslakia ollaan parhaillaan tarkista-
massa. Ministeri Thors kertoi ymmärtävänsä 
asian tärkeyden ulkosuomalaisille ja kannat-
tavansa itse ilmoitusmenettelyn palauttamis-
ta ulkosuomalaisille uudessa kansalaisuus-
laissa. Asialle on kuitenkin saatava eduskun-
nan tuki. Puhemiehistö toi esille myös ulko-
suomalaisten - ja samalla näiden uusien 
Suomen kansalaisten merkityksen – Suomel-
le tulevaisuuden työvoimareservinä.  
Opetusministeri Henna Virkkusen kanssa pu-
hemiehistö keskusteli maailmalla toimivien 
noin 150 Suomi-koulun tuen lisäämisestä. 
Vapaaehtoisvoimin toimivissa kouluissa opis-
kelee noin 4 000 ulkosuomalaislasta ja –
nuorta. Koulujen Suomen valtiolta saama 
määräraha on pysynyt samalla tasolla vuosi-
kausia, ja siksi kouluissa on materiaalipula, 
eikä opettajien palkkioita ole voitu nostaa. 
Koulut tekevät hyvin tärkeää työtä suomen 
kielen ja suomalaisen kulttuurin ylläpitäjinä. 
Niiden opetus on hyvin merkittävää Suo-
meen palaavien lasten ja nuorten kannalta. 
Myös Espanjan Aurinkorannikon lukion tule-
vaisuus oli tapaamisessa puheenaiheena. 
Kirjeäänestyksen salliminen ulkosuomalaisille 
oli esillä tapaamisessa eduskunnan perustus-
laki-valiokunnan edustajien kanssa. Ulkosuo-
malaisten äänestysprosentti on pysynyt hy-
vin alhaisena, mihin hyvin merkittävä syy on 
äänestyspaikkojen sijainti kaukana äänestä-
jistä. Esimerkiksi Australiassa, Kanadassa tai 
Yhdysvalloissa matkaa äänestyspaikalle voi 
olla satoja kilometrejä. Kirjeäänestyksen hy-
väksyy lähes 50 maata, muun muassa Ruot-
si, missä siitä on saatu hyviä kokemuksia. 
Kansalaisuusilmoitusmenettelyn jatkaminen 
otettiin esiin myös tässä tapaamisessa. 
Ulkoasiainministeriön edustajilta puhemiehis-
tö sai tietoa mm. UM:n kansalais- ja passi-
palveluista, Suomalaiset ulkomailla –projek-
tista sekä Suomen maabrändihankkeesta. 
Ulkosuomalaisparlamentin seuraava istunto 
järjestetään Helsingissä 24.-25. toukokuuta  

http://www.finland.gr/
http://www.suomi-seura.fi/
http://www.ups.fi/
http://www.usp.fi/alueet
mailto:heikki.ekola@nkl.fi
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2010. USP:n toimintaan osallistuville ulko-
suomalaisyhteisölle lähetetään kutsukirje tä-
män vuoden syksyllä. Aloitteita ne voivat lä-
hettää jo nyt. Uudet yhteisöt (yhdistykset, 
järjestöt, tiedotusvälineet, Suomi-koulut 
jne.) voivat tulla mukaan USP:n toimintaan 
hyväksymällä USP:n säännöt. Lisätietoja on 
USP:n kotisivulla www.usp.fi.  
 
Kansalaisuusilmoituksista käsittelemättä noin 
5.000 (Sutinat 5/09 - Suomi-Seuran järjestö-
tiedote) 
 
Huhtikuun 2009 alussa Maahanmuuttoviras-
tossa (Migri) oli ratkaisematta noin 5 000 
entisten Suomen kansalaisten ja heidän jäl-
keläistensä tekemää kansalaisuusilmoitusta. 
Lisätietoja käsittelyn etenemisestä löytyy 
Migrin kotisivulta www.migri.fi, tarkemmin 
osoitteesta  
http://www.migri.fi/download.asp?id=Kansal
aisuusilmoitusten+k%C3%A4sittelyjono+20
09;1538;{5F8818B4-EF86-4A4D-9CEF-
2FCCD2B6BAAD}, joka päivitetään verkkosi-
vuille joka kuukauden alussa aina siihen 
saakka, kun ilmoituksia on käsittelemättä. 
Tavoitteena on, että kaikkiin ilmoituksiin 
saadaan päätös vuoden 2009 aikana. Entis-
ten Suomen kansalaisten ilmoitukset etene-
vät nopeammin kuin jälkeläisten, koska jäl-
keläisten tietoja ei ole aikaisemmin ilmoitettu 
Suomen viranomaisille. 
Kaikkiaan noin 21 500 entistä Suomen kan-
salaista tai heidän jälkeläistään haki menet-
ettyä kansalaisuutta takaisin viiden vuoden 
määräaikana, jonka nykyinen kansalaisuusla-
ki heille tarjosi. Ilmoituksista lähes puolet, 
9.100, pantiin vireille viiden viimeisen kuu-
kauden aikana. 
Alkuvuoden 2008 ilmoitustulva ruuhkautti 
Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikön 
sen verran pahoin, että ilmoitusten kirjaami-
nen rekisteriin venyi pitkälle syksyyn. Tämän 
vuoksi myös käsittelyajat ovat venyneet. 
Kansalaisuuslain siirtymäsäännös oli voimas-
sa 1.6.2003–31.5.2008. Sen mukaan henki-
lö, joka oli menettänyt Suomen kansalaisuu-
den esimerkiksi saadessaan jonkin toisen 
maan kansalaisuuden, pystyi hakemaan sitä 
takaisin ilmoitusmenettelyllä ilman, että hä-
nen täytyi muuttaa Suomeen.  
Mahdollisuus tarjottiin myös entisten ja ny-
kyisten Suomen kansalaisten jälkeläisille, 
vaikka heillä ei kansalaisuutta olisi koskaan 
ollut. 
 
Kansalaisuusilmoituspäätöksessä voi näkyä 
vanha nimi (Sutinat 4/09 - Suomi-Seuran 
järjestötiedote) 
 
Osa ilmoitusmenettelyllä Suomen kansalai-
suutta takaisin hakeneista entisistä kansalai-
sista ja heidän jälkeläisistään on saanut pää-
töksen, jossa heidän nimekseen on kirjattu 
jo käytöstä poistunut nimi. 
Tämä johtuu siitä, että kansalaisuusilmoitus-
päätös tehdään sen nimen mukaan, joka on 
merkitty maistraatin ylläpitämään väestötie-
tojärjestelmään. Suomen väestötietojärjes-
telmän mukainen nimi katsotaan Suomessa 
viralliseksi nimeksi, joten jos hakijan henkilö-
tiedot ovat järjestelmässä, päätös tehdään 
kyseiselle nimelle. Kansalliseen passiin mer-
kitty tai muu asiakirjanäyttöön perustuva ni-

mi merkitään sulkeisiin virallisen nimen pe-
rään. 
Ulkomailla asuva Suomen kansalainen tai 
kansalaisuusilmoituksella kansalaisuuden pa-
lauttamista hakenut voi päivittää muuttuneet 
henkilötietonsa joko lähimpään Suomen 
edustustoon tai viimeisen kotikuntansa 
maistraattiin Suomessa. Lisätietoja ulkosuo-
malaisille antaa maistraatti:  
www.maistraatti.fi  
Maahanmuuttovirasto Internetissä:  
www.migri.fi  
 
Passia ei kannata hakea heti kansalaisuuden 
saatuaan (Sutinat 4/09 - Suomi-Seuran jär-
jestötiedote) 
 
Kun hakija, esimerkiksi entinen Suomen kan-
salainen tai hänen jälkeläisensä, saa ilmoi-
tuksesta Suomen kansalaisuuden, kansalai-
suus tulee voimaan takautuvasti siitä päiväs-
tä, jolloin ilmoitus laitettiin vireille. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että kansalai-
suuspäätöksen saadessaan henkilö on jo 
jonkin aikaa ollut Suomen kansalainen. Suo-
men passin hän voi kuitenkin saada vasta 
sen jälkeen, kun tieto kansalaisuudesta nä-
kyy Suomen väestötietojärjestelmässä.  
Jos kansalaisuuden saaneella on jo ennes-
tään suomalainen henkilötunnus, tieto kan-
salaisuuden saamisesta voidaan lähettää 
väestötietojärjestelmään sähköisesti, jolloin 
tieto näkyy järjestelmässä seuraavana päivä-
nä. Tietoja järjestelmään lähetetään 3–5 
kertaa viikossa.   
Jos kansalaisuuden saaneella ei ole suoma-
laista henkilötunnusta, tiedot lähetetään pa-
perilla ja tietojen siirtäminen väestötietojär-
jestelmään kestää neljästä vuorokaudesta 
kahteen viikkoon.  
Passia hakiessa kannattaa ottaa huomioon 
tiedonsiirron vaatima aika. Passihakemus on 
jätettävä henkilökohtaisesti Suomessa polii-
sille tai ulkomailla Suomen edustustoon. Jot-
ta turhalta matkustamiselta vältyttäisiin, 
kannattaa esimerkiksi ulkomailla asuvan ha-
kijan ottaa etukäteen yhteyttä edustustoon 
ja varmistaa, että tieto kansalaisuuden saa-
misesta on väestötietojärjestelmässä.  
www.migri.fi  
 
Ulkomailla muuttavan on tehtävä osoiteil-
moitus Suomeen (Sutinat 6/09 - Suomi-Seu-
ran järjestötiedote) 
 
Kun ulkosuomalainen muuttaa osoitettaan 
ulkomailla, hänen pitää itse huolehtia osoit-
teenmuutoksestaan Suomen viranomaisille. 
Tämän voi tehdä joko lähimmälle Suomen 
lähetystölle tai suoraan omaan maistraattiin-
sa. Osoitteenmuutoksen ulkomailla voi myös 
tehdä suoraan netissä.  
Osoitteessa 
www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lom
akkeet/lomakkeet/maist_muu/index.html 
on muuttoilmoituksen sähköinen asiointipal-
velu. Täyttämällä kyseisen kaavakkeen siir-
tyvät tiedot Suomen viranomaisille helposti 
ja nopeasti, ja ulkomailla asuvan osoitetiedot 
säilyvät ajan tasalla. Kannattaa siis käyttää 
tätä sähköistä ilmoitustapaa! 
Nykyään on entistä tärkeämpää huolehtia 
siitä, että osoitetiedot ovat kohdallaan, sillä 
esim. uutta passia ei saa ilman, että tiedot 

ovat oikein väestötietojärjestelmässä. Noin 
puolella kaikista ulkosuomalaisista on väärät 
tai vanhat osoitetiedot Suomen väestötieto-
järjestelmässä. 
 
Suomi-Seuran intensiivinen suomen kielen 
kurssi 20. - 31.7. 2009 (Sutinat 4/09 – Suo-
mi-Seuran järjestötiedote) 
 
Suomi-Seura ry:n intensiivinen suomen kie-
len kurssi järjestetään Helsingissä 20. – 
31.7.2009. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 
18 - 45 -vuotiaille ulkosuomalaisille ja/tai 
heidän puolisoilleen, jotka suunnittelevat 
muuttoa Suomeen.  
Seminaarissa opiskellaan suomen kieltä 50 
tuntia kolmessa tasoryhmässä: (vasta-alka-
jat, keskiryhmä ja edistyneet). Kurssilla esi-
tellään opiskelu- ja työhakumahdollisuuksia 
Suomessa ja tutustutaan suomalaisuuteen.  
Luennot ja esittelyt pidetään englanniksi. 
Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Kurssille 
osallistuvan ei tarvitse osata suomea, mutta 
englannin kielen taidon on oltava riittävä, 
jotta opiskelija pystyy seuraamaan luentoja 
ja osallistumaan opetukseen.  
Kurssi pidetään Helsingin kristillisellä opistol-
la, joka sijaitsee Laajasalossa, noin yhdek-
sän kilometrin päässä Helsingin keskustasta. 
Paikalle on hyvät kulkuyhteydet. 
Kurssin hinta on 820 euroa, johon sisältyy 
opetus, opetusmateriaali, majoitus kahden 
hengen huoneessa, täysihoito, opastettu 
Helsingin kiertoajelu ja retki Tuusulan Ran-
tatien kulttuurikohteisiin. Ilman majoitusta 
kurssin hinta on 560 euroa.   
Hakuaika päättyy 22.4.2009. Mahdollisia va-
paita paikkoja voi tiedustella määräajan jäl-
keen.  
Hakulomakkeet voi tulostaa seuran kotisi-
vuilta: www.suomi-seura.fi (seminaarit ja 
kurssit). 
Lisätietoja: Suomi-Seura ry, puh. +358-9-
684 1210, info@suomi-seura.fi. 
 
Ulkosuomalaisten nuorten leiri 18.7. – 1.8. 
(Sutinat 4/09 - Suomi-Seuran järjestötiedo-
te) 
 
Metsäkartanon nuoriso- ja luontomatkailu-
keskus järjestää yhteistyössä Suomi-Seura 
ry:n kanssa kesäleirin 14 -16 -vuotiaille ulko-
suomalaisille nuorille. Leiri pidetään 18.7. – 
1.8.2009 Metsäkartanon nuoriso- ja luonto-
matkailukeskuksessa Rautavaaralla, Pohjois-
Savossa. Leiriohjelma sisältää suomalaiseen 
kulttuuriin ja kieleen liittyviä työpajoja ja ur-
heiluun ja luontoon liittyviä aktiviteetteja.  
Metsäkartanon asiantuntevat, mukavat ja 
kielitaitoiset oppaat pitävät huolta ohjelman 
kulusta ja turvallisuudesta koko leirin ajan.  
Osallistumismaksu on 888 euroa, ja se sisäl-
tää majoituksen kahden - neljän hengen 
huoneessa, täysihoidon, ohjelmassa mainitut 
aktiviteetit ja niissä tarvittavien varusteiden 
lainat sekä ilmaisen kuntosalin käytön. Myös 
meno-paluu-linja-autokyyditykset Helsinki-
Vantaan lentokentältä/ Helsingin keskustasta 
sisältyvät maksuun.  
Lisätietoja:  
Maija Jeskanen, Metsäkartanon Kansainväli-
nen koordinaattori, puh. +358 40 3564530, 
maija.jeskanen@metsakartano.com,  
www.metsakartano.com  

http://www.usp.fi/
http://www.migri.fi/
http://www.migri.fi/download.asp?id=Kansalaisuusilmoitusten+k%C3%A4sittelyjono+2009;1538;%7b5F8818B4-EF86-4A4D-9CEF-2FCCD2B6BAAD%7d
http://www.migri.fi/download.asp?id=Kansalaisuusilmoitusten+k%C3%A4sittelyjono+2009;1538;%7b5F8818B4-EF86-4A4D-9CEF-2FCCD2B6BAAD%7d
http://www.migri.fi/download.asp?id=Kansalaisuusilmoitusten+k%C3%A4sittelyjono+2009;1538;%7b5F8818B4-EF86-4A4D-9CEF-2FCCD2B6BAAD%7d
http://www.migri.fi/download.asp?id=Kansalaisuusilmoitusten+k%C3%A4sittelyjono+2009;1538;%7b5F8818B4-EF86-4A4D-9CEF-2FCCD2B6BAAD%7d
http://www.maistraatti.fi/
http://www.migri.fi/
http://www.migri.fi/
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/lomakkeet/maist_muu/index.html
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/lomakkeet/maist_muu/index.html
mailto:info@suomi-seura.fi
mailto:maija.jeskanen@metsakartano.com
http://www.metsakartano.com/
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Paluumuuttajan infopäivä Suomi-Seurassa 
(Sutinat 4/09 - Suomi-Seuran järjestötiedo-
te) 
 
Suomi-Seuran neuvontapalvelu järjestää 5.6. 
ja 28.8.2009 ulkomailta Suomeen palaaville 
ja paluumuuttoa suunnitteleville avoimen in-
fopäivän. Päivien ohjelmaan sisältyy tietoa 
seuraavista aiheista: maahanmuutto, tervey-
denhuolto, eläkkeet, verotus, työnhaku ja 
lasten koulunkäynti.  
Neuvojamme antavat myös henkilökohtaista 
paluumuuttoneuvontaa, ja tilaisuuksissa voi 
tutustua Suomi-Seuran laatimiin oppaisiin 
(Takaisin Suomeen ja Senioripaluumuuttajan 
opas) sekä muuhun aiheeseen liittyvään ma-
teriaaliin. 
Suomi-Seuran neuvontapalvelun ovet ovat 
avoinna klo 10 -15. Seuran toimisto sijaitsee 
Helsingin Kruununhaassa, osoitteessa Ma-
riankatu 8 (3. kerros). Tilaisuudet ovat mak-
suttomia.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
Suomi-Seura ry, p. +358-(0)9 – 684 1210,  
info@suomi-seura.fi, www.suomi-seura.fi.  
 
Virtual Finland on nyt thisisFINLAND 
(Sutinat 6/09 - Suomi-Seuran järjestötiedo-
te) 
 
Suomea laajasti esittelevän ulkoasiainminis-
teriön internetsivuston nimi on nyt 
thisisFINLAND. Sivusto korvaa vuonna 1995 
perustetun ulkoasiainministeriön Virtual Fin-
land -palvelun. 
Sivusto tarjoaa kansainväliselle, hyvin koulu-
tetulle yleisölle ja nuorisolle luotettavaa ja 
ajankohtaista, korkeatasoista tietoa Suomes-
ta ja sen yhteiskunnasta. 
Sivuston sisältö ja ilme noudattavat matkai-
lulle luotua uutta Suomi-brändimaakuvaa, 
joka kiteytyy neljään C:hen: credible, con-
trasting, creative and cool. Suomi on luotet-
tava (Credible), siinä on myönteistä vasta-
kohtaisuutta (Contrasting) ja luovuutta 
(Creative), joiden johdosta Suomi on kiva, 
rento ja samalla 'viileä' maa (Cool). Myös 
tunnus on maabrändi-ilmeen mukainen. 
thisisFINLANDin julkaisija on Finland Promo-
tion Board. Ulkoministeriön ohella sen toimi-
tusneuvostooon kuuluvat MEK, TEM, Tekes, 
Sitra, Finnfacts sekä Invest in Finland. 
Portaalin uusi osoite on finland.fi, mutta si-
vuille pääsee myös virtual.finland.fi ja 
thisisfinland.fi -osoitteilla. 
 
Ulkosuomalaisten nuorten aikuisten tapaami-
nen Espoossa  
(Sutinat 6/09 - Suomi-Seuran järjestötiedo-
te) 
 
Oletko suomalainen nuori aikuinen maailmal-
la? Pohditko ulkomaille jäämistä ja perheen 
perustamista, vai oletko asunut koko ikäsi 
ulkomailla ja haluat muuttaa Suomeen jos-
sain vaiheessa? Kiinnostavatko monikulttuu-
riset perheet ja identiteetit? 
Jos vastauksesi on "kyllä", niin olet todella 
tervetullut ulkosuomalaisten nuorten tapaa-
miseen 14.–17.8.2009 Espoossa. 
Tapaamisen tarkoituksena on pohtia kulttuu-
rin ja kielen vaikutuksista identiteettiin sekä 
oppia enemmän monikulttuurisista perheistä 

- unohtamatta tietenkään nauttia suomalai-
sesta kesästä Velskolan leirikeskuksessa. 
Osallistuminen maksaa vain 75 €. Maksuun 
sisältyy yöpyminen, ateriat sekä ohjelma. 
Kysymyksiä, uteluja ja ilmoittautumisia säh-
köpostilla veera.jokirinne@gmail.com. 
Ilmoittautuminen viimeistään 10.06. men-
nessä! 
 
Avoimet ovet Suomi-Seurassa 
(Sutinat 6/09 - Suomi-Seuran järjestötiedo-
te) 
 
Suomi-Seura ry:ssä on avoimet ovet ulko-
suomalaisille ja ulkomaille muuttoa suunnit-
televille 21. elokuuta 2009. 
Avoimien ovien päivänä Suomi-Seura esitte-
lee toimintaansa, neuvontapalvelun tarjoa-
maa opastusta ulkomaille muuttajille ja Suo-
meen palaaville sekä esittelee seuran julkai-
semia oppaita ja infomateriaalia. Ovet ovat 
avoinna klo 10 – 15. Tilaisuus on maksuton. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran 
neuvontapalvelu: info@suomi-seura.fi, p. 
+358 9 684 1210. 
Tervetuloa! 
 
Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Suuret puolueet hävisivät Europarlamentti-
vaaleissa, Perussuomalaiset voittaja 
(Suomen Sillan Uutisviikko 23/2009) 
 
Vasemmisto oli Europarlamenttivaalien hävi-
äjä, vaikka myös Kokoomus ja Keskusta kär-
sivät vaalitappioita. Sosialidemokraatit me-
nettivät yhden edustajapaikan ja saivat nyt 
kaksi edustajaa. Vasemmistoliitto menetti 
paikkansa. Kokoomus sai uuteen parlament-
tiin kolme edustajaa, keskusta kolme, SDP 
kaksi, vihreät kaksi ja Perussuomalaiset, 
Kristillisdemokraatit ja Ruotsalainen kansan-
puolue kukin yhden edustajan. 
Uudet suomalaiset europarlamentaarikot 
ovat Kokoomuksesta Ville Itälä, Sirpa Pieti-
käinen ja Eija-Riitta Korhola, Keskustasta 
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula ja Riik-
ka Manner, SDP:stä Mitro Repo ja Liisa Jaa-
konsaari, Vihreistä Heidi Hautala ja Satu 
Hassi, Perussuomalaisista Timo Soini, Kristil-
lisdemokraateista Sari Essayah ja RKP:sta 

Carl Haglund. Itälä, Pietikäinen, Korhola, 
Jäätteenmäki, Takkula ja Hassi olivat edelli-
sessä europarlamentissa ja Hautala on ollut 
europarlamentaarikkona aiemmin.  
Kokoomus sai 23,2 prosenttia äänistä, kes-
kusta jäi 19,1 prosenttiin ja SDP 17,5 pro-
senttiin. Vihreiden kannatus oli 12,4 prosent-
tia, Perussuomalaisten 9,8, RKP:n 6,1, Va-
semmistoliiton 5,9 ja kristillisten 4,2 prosent-
tia. Muut puolueet saivat yhteensä 0,5 pro-
senttia äänistä.  Viime eurovaaleista kanna-
tustaan nosti voimakkaimmin Perussuoma-
laiset, yli yhdeksän prosenttia. Keskusta oli 
kovin putoaja, osuus laski yli neljä prosent-
tia.  
 
Lähes 10 000 suomalaista äänesti ulkomailla 
ennakkoon 
 (Suomen Sillan Uutisviikko 23/2009) 
 
Suomen edustustojen ulkomailla toimittamis-
sa Euroopan parlamentin vaaleissa annettiin 
9 795 ennakkoääntä. Määrä on hivenen vä-
hemmän kuin edellisissä vaaleissa vuonna 
2004.  
Vilkkainta äänestys oli Ruotsissa, jossa ää-
nestäjiä oli 1 727. Belgiassa äänestäjiä oli 
875, Saksassa 763 ja Espanjassa 497. Yksit-
täisistä äänestyspaikoista eniten äänestettiin 
Brysselissä, Tukholmassa ja Lontoossa.  
Eurovaaleissa ulkomailla äänestäneiden 
määrä on selvästi pienempi kuin eduskunta- 
tai presidentinvaaleissa. Viime eduskunta-
vaaleissa 2007 ulkomailla annettiin yli 
27.000 ja vuoden 2006 presidentinvaalissa 
lähes 40.000 ääntä.  
Europarlamentin vaaleissa vakinaisesti EU-
maissa asuvat suomalaiset voivat rekisteröi-
tyä äänestäjiksi asuinmaissaan. Tällöin heillä 
ei ole äänioikeutta Suomen europarlamentti-
edustajien vaaleissa.   
 
Kreikan presidentti saapuu valtiovierailulle 
Suomeen  
(Helsingin Sanomat 5.5. ja 6.5.2009) 
 
Kreikan presidentti Karolos Papoulias puoli-
soineen saapuu tänään valtiovierailulle Suo-
meen. Vastaanottoseremoniat ja viralliset 
keskustelut tasavallan presidentti Tarja Ha-
losen kanssa järjestetään Presidentinlinnassa 
tiistaina. 
Lisäksi presidentti Papoulias laskee tiistaina  

Tarja Halonen ja Kreikan presidentti Karolos Papoulias presidentinlinnassa (Kuva: YLE) 

mailto:info@suomi-seura.fi
http://www.suomi-seura.fi/
mailto:veera.jokirinne@gmail.com
mailto:info@suomi-seura.fi
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seppeleen Hietaniemen haustaalle ja osallis-
tuu Presidentinlinnan juhlaillallisille. 
Keskiviikkona presidentti Papoulias vierailee 
eduskunnassa ja tapaa pääministeri Matti 
Vanhasen. Ohjelmassa on lisäksi muun 
muassa vierailu Helsingin yliopistolla ja valo-
kuvanäyttelyn avaaminen Helsingin kaupun-
gintalolla. 
Kreikan presidentti Karolos Papoulias pitää 
viime joulukuun nuorisomellakointia Kreikas-
sa kansannousuna ja sanoo olevansa nuor-
ten puolella. 
Kreikan poliittisen järjestelmän arvostus on 
nyt hyvin alhainen ja presidentti Papoulias 
pitää sitä hyvänä, että nuoret ilmaisivat voi-
malla inhonsa huonona pitämiään asioita 
kohtaan. 
Presidentti Karolos Papoulias pitää maansa 
poliittista tilannetta samalla tavalla haasteel-
lisena kuin muuallakin Euroopassa. Talous-
kriisi vaivaa Kreikkaa aivan kuten muitakin 
maita, ei sen vaikeammin. 
Kreikan presidentin vierailun aikana keskus-
tellaan myös Kreikan vaatimuksesta saada 
Parthenonin pylväät ja muu historiallinen 
aarteisto takaisin kotimaahan. Presidentti 
Tarja Halonen sanoo olevansa hankkeessa 
Kreikan tukena, mutta arvioi siihen liittyvän 
vaikeita oikeudellisia kiistoja. 
Presidenttien tapaamisessa sivuttiin myös 
Kypros-kysymystä. Halonen kertoi Suomen 
tukevan Turkin EU-jäsenyyttä, kunhan maa 
toteuttaa siltä vaaditut poliittiset muutokset. 
Halonen totesi EU:n laajentumiskeskustelun 
osoittaneen, että sekä Kreikalla että Suomel-
la on kiinnostavia naapurimaita. 
Kreikan presidentti Papoulias esitti Suomen-
vierailullaan Haloselle myös vastavierailukut-
sun Ateenaan. 
Presidenttipari palaa Kreikkaan torstaina. 
 
YK:n pääsihteeri vieraili Suomessa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 22/2009) 
  
Suomessa juuri vierailleen YK:n pääsihteerin 
Ban Ki-moonin tärkeänä tavoitteena on saa-
da vuoden lopulla Kööpenhaminassa kunnol-
linen ilmastosopimus aikaiseksi. Tavoitteen 
edesauttamiseksi hän lanseerasi "Seal the 
Deal" -tunnuslauseen. 
Pääsihteeri Ban ja presidentti Tarja Halonen 
keskustelivat muun muassa ilmastokysymyk-
sistä, kansainvälisestä talouskriisistä sekä 
YK:n rauhanturvaoperaatioista. Presidentti 
Halonen tarjosi juhlaillallisen Banin kunniak-
si. 
Ban lounasti eduskunnan puhemiehen Sauli 
Niinistön kanssa ja tapasi pääministeri Matti 
Vanhasen, suomalaisten kansalaisjärjestöjen 
edustajia, presidentti Ahtisaaren sekä ulko-
maankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri 
Paavo Väyrysen. Hän myös vieraili Wider-
instituutissa. 
 
Vihti, Karkkila ja Kauniainen uusivat kunta-
vaalinsa syksyllä  
(Helsingin Sanomat 9.4.2009) 
 
Vihdissä, Karkkilassa ja Kauniaisissa pitää 
järjestää uudet kuntavaalit, päätti korkein 
hallinto-oikeus. Kunnissa kokeiltiin viime syk-
syn vaaleissa sähköistä äänestystä. Yli 200 
ääntä jäi laskematta äänestysjärjestelmän 
virheen takia. 

Kauniaisissa kirjautumattomia ääniä oli 61, 
Vihdissa 122 ja Karkkilassa 49. 
Sähköisen äänestyksen ongelmista valitettiin 
Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi va-
litukset. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
(KHO) tehtiin päätöksestä neljä jatkovalitus-
ta, joissa oli kuusitoista valittajaa. 
KHO:n mukaan kotiin lähetetyssä, vaalien il-
moituskortin liitteenä olleessa sähköisen ää-
nestyksen sanallisessa ohjeessa oli puuttei-
ta. 
Myos äänestysjarjestelmässä oli toimintovir-
he. KHO:n mukaan sähköisen äänestyksen 
valmistelussa toteutetut toimet olivat lain-
vastaisia, ja vaalit toimitettu virheellisessä 
järjestyksessä. 
KHO:n mukaan virheellisyydet ovat saatta-
neet vaikuttaa vaalien tulokseen, kun lisäksi 
otetaan huomioon rekisteröitymättömien ää-
nestystapahtumien määrä. Virheellisyydet 
ovat sellaisia, etteivat vaalien tulokset ole oi-
kaistavissa, sanoo KHO. 
Vihdin, Karkkilan ja Kauniaisten on viipymät-
tä ryhdyttävä toimenpiteisiin uusien kunta-
vaalien järjestämiseksi. 
Karkkila, Kaunainen ja Vihti voivat itse päät-
tää, milloin ne järjestävät kuntavaalit uudel-
leen. 
Kauniaisten keskusvaalilautakunnan puheen-
johtaja Thomas Berg ei usko, että uudet 
vaalit ehdittäisiin järjestää kesäkuun alussa 
eurovaalien yhteydessä, eikä se olisi tarkoi-
tuksenmukaistakaan. 
Karkkilan vt. kaupunginjohtaja Jukka Anttila 
arvioi, että jos kesäkuu tulee liian pian, vaa-
lit voitaisiin uusia syyskuussa. 
Uusintavaaleissa ovat samat äänioikeutetut 
ja ehdokkaat kuin lokakuisissa vaaleissa. Vä-
estörekisterikeskus lähettää äänioikeutetuille 
uuden ilmoituskortin, ministeriö kertoo. 
KHO:n ratkaisu syntyi äänestyksen jälkeen. 
Yksi hallintoneuvos katsoi, että äänestami-
sestä annetut ohjeet olivat riittävän selkeät 
ja yksityiskohtaiset. 
Lisäksi äänestäjillä oli mahdollisuus käyttää 
vaaliavustajaa sekä valita, käyttääkä säh-
köistä äänestystä vai tavanomaista kirjallista 
menettelyä. 
 
Lex Nokia hyväksyttiin eduskunnassa 
(IT Viikko 4.3.2009) 
 
Uusittu sähköisen viestinnän tietosuojalaki 
meni juuri läpi eduskunnan ratkaisevassa 
äänestyksessä. 
Eduskunnan äänestystulos oli 96-56. Jopa 
47 oli poissa äänestyksestä. 
Ainakin Jyrki Kasvi piti linjansa ja äänesti la-
kia vastaan, vaikka hallituspuolueet olivat 
tiettävästi ohjeistaneet Vihreitä siitä, miten 
heidän tulee äänestää. Myös Johanna Sumu-
vuori äänesti ei. 
Jo etukäteen oli ennakoitu, että laki hyväk-
sytään. Lain on saatava vielä presidentin siu-
naus. 
Laki on aiheuttanut vuosien polemiikin, kos-
ka sillä annetaan paitsi työnantajille, myös 
arviolta yliopistoille tai vaikka taloyhtiöille lu-
pa tarkkailla tietoliikenteen tunnistetietoja 
rajatuissa tilanteissa. 
Lisäksi on esitetty väitteitä, että Nokia olisi 
painostanut lainsäätäjiä lain valmistelussa. 
Yhtiö on kiistänyt jyrkästi väitteet. 
 

Stubb tapasi Clintonin Washingtonissa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2009) 
 
Suomen ulkoministeri Alexander Stubb ja 
Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton ta-
pasivat Washingtonissa 11. toukokuuta. Ta-
paamisessa käsiteltiin odotettuja aihepiirejä, 
ja muun muassa Afganistan, Pakistan, Lähi-
itä ja Venäjä olivat keskustelujen aiheena.  
Stubbin mukaan Suomen Venäjä-tuntemus 
on yhä asia, jota Yhdysvallat arvostaa Clin-
ton halusi kuulla Stubbin arvion Venäjästä, 
kun ulkoministerit tapasivat 40 minuuttia 
kestäneessä tilaisuudessa.  
Kyseessä oli korkea-arvoisin Suomen ja Yh-
dysvaltain ministeritapaaminen Obaman hal-
linnon aikana. 
Stubbin mukaan hän ja Clinton vaihtoivat 
kännykkänumeroitaan ja puhuttelevat toisi-
aan etunimeltä. Stubb kutsui Clintonin vie-
railulle Suomeen.  
Stubb tapasi maanantaina myös useita 
muita korkeita presidentti Barack Obaman 
hallinnon edustajia. Brookings-instituutissa 
Stubb keskusteli johtavien amerikkalaisten 
ulkopolitiikan asiantuntijoiden ja tutkijoiden 
kanssa. Isännät oli valittu siten, että heidän 
asiantuntemuksensa kattaa Venäjän, Lähi-
idän ja Turkin.  
Tiistaina Stubb tapasi mm. Yhdysvaltain Lä-
hi-idän erikoislähettilään George Mitchellin ja 
juhlisti työlounaalla Suomen ja Yhdysvalto-
jen diplomaattisuhteiden 90 vuotta kestänyt-
tä taivalta.   
 
Halonen, Ahtisaari ja Koivisto pitivät presi-
denttifoorumin (Suomen Sillan Uutisviikko 
12/2009) 
 
Presidentit Tarja Halonen, Martti Ahtisaari ja 
Mauno Koivisto kokoontuivat tiistaina presi-
denttifoorumiin Presidentinlinnaan. Yhdek-
sännen foorumin aiheena on muutosten 
Suomi.  
Presidentit pohtivat, miten Suomi on muut-
tunut ja minkälaiset Suomen tulevaisuuden 
näkymät ovat.  
Puheenvuoron käytti myös professori Pekka 
Himanen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi 
toimittaja Tarmo Ropponen.  Presidentinlin-
nassa järjestettyyn tilaisuuteen oli kutsuttu 
myös nuoria tutkijoita ja muita nuoria vai-
kuttajia yhteiskunnan eri alueilta.  
Halonen ja Ahtisaari ovat puolustaneet voi-
makkaasti maahanmuuttajien asemaa Suo-
messa.  
Halonen totesi foorumin avauspuheenvuo-
rossaan, ettei maahanmuuttajia saa kohdella 
pelkästään työvoimana. Hän kertoi aina vas-
tustaneensa työvoiman tuontia, mutta ihmi-
sen vapaa muuttaminen on saanut häneltä 
aina tukea. 
Halosen mielestä ihmistä ei pidä käsitellä 
pelkästään työvoimana. Se aiheuttaa ongel-
mia.  
- Meidän pitää ajatella kokonaisuutta. Pi-
dämmekö hänestä kun hän on vanha ja sai-
ras ja pidämmekö me hänen perheestään, 
Halonen muistutti.  
Halonen toi esiin huolensa nuorten jäämises-
tä koulutuksen ulkopuolelle, kun ikäluokista 
jopa 14 prosenttia jää ilman ammatillista 
opetusta ja koulutusta.  
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Ahtisaaren mukaan Suomen tulevaisuuden 
haasteita ovat mm. maahanmuuttopolitiikka 
ja se, kuinka ratkaistaan suurten ikäluokkien 
siirtyminen pois työmarkkinoilta.  Ahtisaaren 
mielestä meidän täytyy oppia näkemään 
maahantulijat voimavarana, ei rasitteena. 
Siihen pitää valmistautua kaikilla tasoilla.   
- Meidän pitää saada maahanmuuttajat liitty-
mään suomalaiseen yhteiskuntaan hyvin val-
mistuen.  
Ahtisaari kannusti jokaista suomalaista pane-
maan uusiksi ajatusrakenteensa.  
- Lähinnä meidän pitää ajatella asioita uusik-
si. Miksi uusi maailman epäjärjestys jatku-
vasti yllättää meidät? Se on se haaste, mikä 
meidän pitäisi ottaa ajattelussa huomioon, 
presidentti kehotti miettimään.  
Ahtisaaren mukaan finanssikriisissä on ollut 
hyvääkin.  
- Finanssikriisin positiivinen puoli on se, että 
yhteistyö päätekijöiden kesken on parantu-
nut huomattavasti. Transatlanttinen suhde 
on kohentunut, samoin Yhdysvaltain ja Kii-
nan suhteet, ja Venäjä on lähestynyt länttä. 
Tietenkin Yhdysvaltain uuden presidentin va-
linta on muuttanut ilmapiiriä, Ahtisaari tote-
si.  
Presidentti Mauno Koivisto veti foorumin 
avauspuheenvuorossaan yhteen sen, mihin 
40 vuotta kestänyt politiikka on johtanut.  
- Se on johtanut siihen, että me olemme en-
tistä vapaampia tekemään omia ratkaisuja, 
entistä vapaampia tekemään entistä vii-
saampia ratkaisuja ja ei niin viisaita ratkaisu-
ja, Koivisto totesi.  
- Samalla se on johtanut siihen, että nyt me 
olemme mukana yhteisöissä, joissa meillä on 
ääni ja joilla on vaikutusta.  
 
Suomalaiset pitäisivät uskonnon ja politiikan 
erillään (Helsingin Sanomat 9.3.2009) 
 
Enemmistö suomalaisista haluaa pitää kirkon 
ja politiikan erillään. Kaksi kolmesta suoma-
laisesta ajattelee, että uskonnollisten johtaji-
en ei pitäisi yrittää vaikuttaa hallituksen pää-
töksiin. 
Tulokset käyvät ilmi kansainvälisestä yhteis-
kuntatieteellisestä tutkimuksesta, joka jul-
kaistiin torstaina Kirkon tutkimuskeskuksen 
40-vuotisjuhlassa. Uskonnon ja politiikan vä-
lisistä suhteista kysyttiin 2500 suomalaiselta 
viime syksynä. 
Runsas puolet suomalaisista ajattelee, että 
kirkolla on sopivasti valtaa. Neljäsosa näkee, 
että kirkolla on liikaa valtaa. Kirkkoon luote-
taan kuitenkin enemmän kuin elinkeinoelä-
mään tai eduskuntaan. 
Sosiologian professori Harri Melinin mukaan 
tulos oli hyvin selkeä. 
- Suomalaiset on hyvin vahvasti sitä mieltä, 
että uskonto ja politiikka pitää pitää erillään 
toisistaan. Yli 2/3 suomalaisista on sitä miel-
tä, että uskonnollisten johjtajien ei pidä 
puuttua laisinkaan poliitiikan tekemiseen. 
Päätöksiin vaikuttamista kannattaa joka kuu-
des. Melinin mukaan uskonto on yhä enem-
män yksityinen asia, jota ei pidä yhdistää 
laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 
- Toiseksi näen, että suomalaiset vierastavat 
niitä tapahtumia, joita islamilaisessa maail-
massa viimeisen parinkymmenen vuoden ai-
kana on nähty. Suomalaiset haluvat pitää 

uskonnon alueen erossa yhteiskunnan suu-
rista kysymyksitä, Melin sanoo. 
Sama halu erottaa uskonto ja politiikka toi-
sistaan näkyy myös suhtautumisessa muihin 
uskontoihin. Neljä viidestä hyväksyy sukulai-
sen avioliiton toisuskoisen kanssa ja yhä mo-
nelle sopii, että oman puolueen listoilla on 
vaaleissa ehdokkaana erilaisten uskontokun-
tien edustajia. Suomalaiset suvaitsevat arki-
elämässä erilaisia ihmisiä, mutta uskonnolli-
sia ääriliikkeitä enemmistö selvästi Harri 
Melinin mukaan vierastaa, jopa pelkää. 
- Ihmiset miettivät uskontoa eri tavalla kun 
se kohdataan arjen ympäristössä tai kun ku-
vitellaan, että nähdään suuria joukkoja ka-
dulla vaatimassa jotain asioita. Ääriliikkeet 
pelottavat, Melin pohtii. 
 
EUROOPAN UNIONI 
(europa.eu.int) 
 
Lapin Poron liha sai EU-suojan 
(Kauppalehti 7.5.2009) 
 
EU:n komissio on maistellut suomalaisen po-
ronlihan suojaamisen arvoiseksi. Komissio li-
säsi Lapin Poron lihan niiden tuotteiden 
joukkoon, joilla on suojattu alkuperänimitys. 
Suomessa vastaavaan kastiin on aiemmin 
päässyt vain Lapin puikula. 
Lapin Poron liha -nimestä huolimatta suo-
jaus koskee kaikkea poronhoitoalueella syn-
tyneistä ja kasvaneista poroista saatua lihaa. 
Lapin lisäksi hoitoalueeseen kuuluu iso osa 
Oulun lääniä. 
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan al-
kuperämerkintä edellyttää myös, että liha on 
leikattu ja pakattu poronhoitoalueella. Poro-
talous tuottaa vuosittain hieman yli kaksi 
miljoonaa kiloa lihaa. 
Järjestelmä pyrkii suojaamaan elintarvikkeita 
ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen 
väärinkäytöltä ja väärennöksiltä. Suojan pii-
riin otetaan tuotteita, joita on valmistettu 
perinteisesti tietyllä alueella tai tietyllä val-
mistusmenetelmällä useamman sukupolven 
ajan. 
 
Kroatia hyväksyy Ahtisaaren välittäjäksi raja-
kiistassa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 10/2009) 
 
Kroatia on valmis hyväksymään EU:n komis-
sion välitystarjouksen Kroatian ja Slovenian 
rajakiistassa. Kroatia pitää kuitenkin edelleen 
kiinni siitä, että kiistan ratkaisee lopullisesti 
Haagin kansainvälinen tuomioistuin. 
Komissio haluaa perustaa sovittelijaryhmän, 
jota johtaisi presidentti Martti Ahtisaari. Slo-
venia on jo aiemmin antanut ryhmälle suos-
tumuksensa. 
Kiista on jumittanut Kroatian EU-jäsenyys-
neuvottelut. Slovenia ei halua tukea jäse-
nyyttä ennen kiistan ratkaisua. 
Maat kiistelevät melko pienistä maa- ja meri-
alueista Piraninlahdella Adrianmeren pohju-
kassa. 
Slovenialle asia on tärkeä, koska se haluaa 
pääsyn kansainväliselle merialueelle. Nykyi-
sin se ei ole mahdollista, koska välissä ovat 
Kroatian ja Italian aluevedet. Asiasta on kiis-
telty Jugoslavian hajoamisesta lähtien eli 
vuodesta 1991. 

EU:n laajentumiskomissaari Olli Rehn on sa-
nonut, että kummankaan osapuolen ei tulisi 
asettaa "mahdottomia ennakkoehtoja", jotta 
välitysyritys voisi onnistua. 
 
Islannin EU-jäsenhakemus etenee 
(Kauppalehti 7.5.2009) 
 
Islannin sosiaalidemokraattinen pääministeri 
Johanna Sigurdardottir on ilmoittanut, että 
halli-tus siirtää EU-jäsenyysneuvottelut val-
tiopäivien päätettäväksi. Valtiopäivät saavat 
tämänsisältöisen lakialoitteen mahdollisesti 
jo ensi viikolla. 
Sosiaalidemokraatit kannattavat jäsenyys-
neuvottelujen aloittamista, mutta puolueen 
hallituskumppanit, vasemmistolais-vihreä al-
lianssi on horjunut kahden vaiheilla. 
Mielipidetiedustelujen mukaan enemmistö is-
lantilaisista kannattaa jäsenyyskeskustelujen 
aloittamista. Sen sijaan itse jäsenyyttä kan-
nattaa tässä vaiheessa vain joka toinen is-
lantilainen. 
Itse asiassa moni islantilainen haluaisi EMU-
jäsenyyden, mutta ei EU:n jäsenyyttä. Tämä 
ei kuitenkaan ole mahdollista. 
Jos Islanti käynnistää jäsenyysneuvottelut 
EU:n kanssa ja jos neuvottelut johtavat sopi-
mukseen, sopimus alistetaan kansanäänes-
tykseen. 
Islannin EU-jäsenyyden isoimpana esteenä 
pidetään Islannin kalastuselinkeinon kilpailu-
kyvyn mahdollista heikentymistä. 
Jäsenyysneuvotteluja kannattavat tahot Is-
lannissa ovat kuitenkin vihjailleet, että Islanti 
voisi EU-neuvotteluissa saada kalastuksel-
leen jonkinlaisen poikkeuksen EU:n yhteises-
tä kalastuspolitiikasta. 
Islannin taloudessa näkyy jo merkkejä siitä, 
että maan talous voi toipua laskettua nope-
ammin syksyn katastrofista. 
 
Mobiilidatan EU-hinta laskee euroon megata-
vulta (Digitoday 22.4.2009) 
 
Europarlamentti päätti tänään alentaa mat-
kapuhelinpalvelujen verkkovierailuhintoja ja 
tekstiviestejä EU-alueella. Hintakatto koskee 
puheluita, tekstiviestejä ja datasiirtoa. 
Puheluiden roaming-hinnat, tekstiviestit ja 
datasiirto halpenevat heinäkuussa huomatta-
vasti nykyisestä. EU-teleministereiden val-
mistelema ehdotus verkkovierailun hinnoista 
hyväksyttiin tänään EU-parlamentissa. 
Päätös tuo ensi kertaa Euroopan laajuisen 
hintasääntelyn piiriin dataroamingin. Etenkin 
datan käyttö ulkomailla on voinut tulla käyt-
täjälle kalliiksi. 
Uudet hinnat tulevat voimaan heinäkuun 
alussa. Datasiirron tukkuhinnan katoksi on 
määritelty euro megalta. Nykyisin kuluttajal-
ta peritään esimerkiksi Espanjassa ja Sak-
sassa 3,6 euron hinta megatavulta. 
Liikenne- ja viestintäministeriön viestintä-
neuvos Olli-Pekka Rantalan mukaan data-
roamingin kattohinta mahdollistaa käyttäjille 
tarjottavat Euroopassa toimivat datapaketit. 
Tähän asti hintojen hurjat vaihtelut ovat pi-
täneet sekä kuluttajat että operaattorit epä-
varmuuden tilassa. 
Toisen operaattorin verkosta soitettu kän-
nykkäpuhelu saa maksaa enintään 0,43 eu-
roa minuutilta ja tekstiviesti 0,11 euroa kap-
paleelta. 

http://europa.eu.int/
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Kahden vuoden kuluttua kattohinnat laske-
vat entisestään. Silloin datasiirron tukkuhin-
nan on määrä aleta 50 senttiin megatavulta. 
 
TALOUSUUTISET 
 
Vienti ja tuonti supistuivat maaliskuussa 
(Taloussanomat 11.5.2009) 
 
Viennin arvo jäi 32 prosenttia viimevuotista 
pienemmäksi. Tuonti putosi 29 prosenttia. 
Tammi–helmikuussa vienti supistui 36 pro-
senttia, joten lasku oli maaliskuussa hieman 
vähäisempää. Tuonti laski tammikuussa 33 
prosenttia ja helmikuussa 31 prosenttia. 
Kauppatase on ollut alkuvuodesta varsin ta-
sapainoinen. Maaliskuussa kauppatase oli 
ennakkotietojen mukaan 20 miljoonaa euroa 
alijäämäinen. Tammikuussa alijäämää kertyi 
95 miljoonaa euroa. Helmikuussa tase oli 35 
miljoonaa euroa ylijäämäinen. 
Vientiä laski maaliskuussa erityisesti sähkö-
koneiden ja -laitteiden sekä raudan ja teräk-
sen viennin väheneminen. Myös autojen, öl-
jytuotteiden ja paperin viennin arvo jäi sel-
västi viime vuoden maaliskuun vientiä pie-
nemmäksi. Tärkeistä vientitavararyhmistä 
vain lääkevienti oli kasvussa. 
Tuontia vetivät alaspäin öljyn ja autojen se-
kä koneiden, laitteiden ja sähköteknisten 
tuotteiden tuonnin väheneminen. Tuonnin 
arvo olisi pudonnut lähes kolmanneksen, el-
lei maaliskuulle olisi ajoittunut kahden, yh-
teisarvoltaan yli 100 miljoonan euron arvoi-
sen, lentokoneen tuontia. 
Vienti kaikkiin tärkeimpiin vientimaihin vähe-
ni maaliskuussa selvästi. Vienti Venäjälle pu-
tosi puoleen vuotta aiemmasta. Vienti Sak-
saan, Ruotsiin, Britanniaan ja Alankomaihin 
supistui suunnilleen kolmanneksen. 
Tärkeistä tuontimaista Britannia ja Venäjä 
olivat jyrkimmässä laskussa, mutta tuonti 
muistakin suurista kauppakumppaneista vä-
heni. Lentokonetoimitus kasvatti tuontia kui-
tenkin Ranskasta. 
 
Suomi palasi kymmenen kärkeen 
(Taloussanomat 20.5.2009) 
 
Suomi nousi kymmenen kilpailukykyisimmän 
maan joukkoon IMD:n vertailussa. Muilla 
vertailussa mukana olleilla Pohjoismailla on 
kuitenkin paremmat edellytykset selviytyä 
kriisistä ja parantaa kilpailukykyään. 
Suomi on parantanut sijoitustaan IMD:n kil-
pailukykyvertailussa. Nyt sijoitus oli yh-
deksäs, kun edelliskerralla Suomi sijoittui 
15:nneksi. Kilpailukykyisin oli edelleen Yh-
dysvallat ja kärkimaat olivat muutenkin sa-
mat kuin ennen. 
Singapore ja Hongkong vaihtoivat kuitenkin 
paikkaa: Hongkong oli nyt toiseksi kilpailuky-
kyisin. 
Kilpailukykyisimmät maat 
1. Yhdysvallat 
2. Hongkong 
3. Singapore 
4. Sveitsi 
5. Tanska 
6. Ruotsi 
7. Australia 
8. Kanada 
9. Suomi 
10. Alankomaat 

Vertailussa mukana olleista Pohjoismaista 
kaikki joko pitivät sijoituksensa ennallaan tai 
paransivat sitä. Tanska ja Ruotsi sijoittuivat 
paremmin kuin Suomi. Tanska paransi sijoi-
tustaan yhdellä pykälällä viidenneksi ja Ruot-
si kolmella kuudenneksi, Norja pysyi yhden-
tenätoista. Vertailussa oli 57 maata, eikä 
mukana ollut Pohjoismaista Islantia. 
IMD huomauttaa, että lista perustuu pääosin 
viimevuotisiin tilastoihin, varsinkin vuoden 
2008 alkupuolen tietoihin. Se oli vielä voi-
makkaan kasvun aikaa. Talouskriisi myös iski 
eri maihin eri aikaan. 
Suomi on perinteisesti sijoittunut paremmin 
kilpailevassa vertailussa, jota tekee World 
Economic Forum. 
Tällä kertaa IMD vertaili myös sitä, millaiset 
edellytykset eri mailla on selviytyä talouskrii-
sistä ja parantaa kilpailukykyään lähitulevai-
suudessa. IMD on nimennyt vertailun stres-
sitestiksi. 
Stressitestin kärki 
1. Tanska 
2. Singapore 
3. Qatar 
4. Norja 
5. Hongkong 
6. Sveitsi 
7. Ruotsi 
8. Australia 
9. Suomi 
10. Malesia 
Tässä vertailussa voittajaksi selviytyi Tanska, 
ja myös kaikki muut mukana olleet Pohjois-
maat pärjäsivät paremmin kuin Suomi. Nor-
jan valmiudet ovat neljänneksi ja Ruotsin 
seitsemänneksi parhaat. Suomi sijoittui täs-
säkin listauksessa yhdeksänneksi. 
Testissä pärjäsivät pienet, joustavat, vienti-
vetoiset valtiot, joissa on vakaa yhteiskunta-
poliittinen ympäristö. IMD:n mukaan ne so-
peutuvat ja toipuvat nopeammin vaikeista 
ajoista. Monilla on myös varsin tuoretta ko-
kemusta vaikeista talous- ja asuntomarkki-
nakriiseistä, joten niissä ollaan oltu myös va-
rovaisempia aiempien kokemusten vuoksi. 
IMD muistuttaa kuitenkin, että vasta isojen 
maiden kuten Yhdysvaltojen, Saksan, Kiinan 
ja Japanin toipuminen antaa riittävän viestin 
maailmalle siitä, että pahin on ohi. 
Yhdysvallat sijoittui tässä vertailussa vasta 
28:nneksi. Britannia oli 34:s ja Ranska 44:s. 
Venäjä on viimeisten joukossa sijoittuen 
51:ksi. Venäjällä ei IMD:n mukaan ole luul-
tavasti tarpeeksi talouskasvun vuosia taka-
na, jotta se olisi voinut vahvistaa taloutensa 
rakennetta ja luoda puskuria tämänkokoisen 
kriisin varalle. 
 
Kännykän käyttö ulkomailla halpenee 
(Taloussanomat 8.6.2009) 
 
Euroopan unionin asettamat rajat sille, miten 
paljon operaattorit saavat veloittaa verkko-
vierailusta, astuvat voimaan heinäkuussa. 
EU-maiden hallitukset hyväksyivät uudet 
säännöt maanantaina. 
Euroopan unionin jäsenmaiden hallitusten 
muodostama ministerineuvosto on siunannut 
uudet verkkovierailusäännöt. 
Uusien sääntöjen myötä matkapuhelinope-
raattori saa veloittaa unionin alueella lähet-
tävästä tekstiviestistä korkeintaan 11 senttiä 
(ilman arvonlisäveroa). 

EU:n mukaan suomalainen kuluttaja on 
maksanut tähän asti keskimäärin 25–34 
senttiä tekstiviestistään ulkomailla. 
Ulkomailla soitettujen puheluiden hintakatto 
puolestaan laskee aikaisemmasta 46 sentistä 
minuutilta 43 senttiin. Puheluiden vastaanot-
tamisen hintakatto puolestaan laskee 22 
sentistä 19 senttiin. 
Tänään hyväksyttyjen sääntöjen mukaan 
verkkovierailun hintakattoja lasketaan lisää 
tulevina vuosina. 
Dataverkon vierailumaksujen hintakatto on 
heinäkuusta lähtien 1,00 euroa per ladattu 
megatavu. EU:n nykyinen keskimääräinen 
tukkuhinta on ollut 1,68 euroa megatavulta. 
Komission ehdotusta verkkovierailun hinta-
kattojen madaltamisesta on hierottu EU-ko-
neistossa viime syksystä lähtien. 
Unionin jäsenmaat ja parlamentti pääsivät 
ehdotuksesta yksimielisyyteen maaliskuussa. 
Huhtikuussa parlamentti siunasi ehdotuksen. 
 
Nokia romahti rajusti! 
(Iltalehti 16.4.2009) 
 
Maailman suurimman matkapuhelinvalmista-
jan alkuvuoden tulos painui ennen veroja 12 
miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vuosi sitten 
yhtiö teki voittoa 1,6 miljardia euroa. 
Edellisen kerran Nokia teki tappiota vuonna 
1993. 
Liikevaihto supistui viime vuoden 13 miljar-
dista eurosta runsaaseen 9 miljardiin eu-
roon. 
Yhtiön osakekohtainen tulos tippui 0,10 eu-
roon, kun se aiemmin oli 0,39 euroa. Vaikka 
analyytikot osasivat odottaa Nokialta kehnoa 
tulosta, he olivat kuitenkin ennustaneen tu-
loksen olevan 0,11 euroa osaketta kohden. 
Huonosta tuloksesta huolimatta Nokian osa-
ke lähti heti tulosjulkistuksen jälkeen roi-
maan nousuun: äsken osake oli jo yli yhdek-
sän prosentin nousussa. 
Nokia kertoo tuloksestaan tarkemmin kello 
15 järjestettävässä sijoittajapuhelussa. 
Nokian vaikeudet johtuvat matkapuhelinten 
myynnin globaalista vähenemisestä. 
Markkinatutkimusyhtiö Strategy Analyticsin 
näkemyksen mukaan maailmassa myytiin 
tammi-maaliskuussa 242 miljoonaa matka-
puhelinta, missä on pudotusta vuoden takai-
seen 14 prosenttia. 
Nokian myynti on tippunut arviota enem-
män. Yhtiön omien laskelmien mukaan sen 
alkuvuoden matkapuhelinmyynti tippui 19 
prosenttia vuoden takaisesta jääden noin 93 
miljoonaan puhelimeen. 
Myynnin syöksystä huolimatta Nokia laskee 
alkuvuoden markkinaosuutensa olevan 37 
prosenttia. Pudotusta on kaksi prosenttia. 
Puhelimien keskihinta putosi 65 euroon vii-
me vuoden lopun 71 eurosta. 
 
Sitra: Suomi elää metsästä myös tulevaisuu-
dessa (Helsingin Sanomat 8.4.2009) 
 
Ennen muuta metsään perustuva biotalous 
on vahvassa roolissa Sitran keskiviikkona jul-
kistamassa kansallisessa luonnonvarastrate-
giassa. Metsän lisäksi meillä on kuitenkin 
paljon muitakin luonnonvaroja kuten puh-
dasta vettä, jonka merkitys kasvaa myös 
biotalouden käytössä. 
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Kansallista ympäristöstrategiaa on tehty laa-
jan asiantuntijajoukon voimin jo pitkään ym-
päristöministeriön entisen kansliapäällikön 
Sirkka Hautojärven johdolla. Tulos luovutet-
tiin pääministeri Matti Vanhaselle (kesk). 
Tulevassa biotalous-Suomessa tuotetaan 
työryhmän mukaan biomassoista monipuoli-
sia kuituja ja kemiallisia yhdisteitä eli ilmei-
sesti jotakin muutakin kuin nykytuotteita, lä-
hinnä paperia ja sellua. Mitä nuo "monipuoli-
set kuidut ja kemialliset yhdisteet" voisivat 
olla, on metsäteollisuudelle niin kutsuttu tu-
hannen taalan kysymys, johon strategiaryh-
mä ei anna vastauksia. 
Sen sijaan työryhmä esittää konkreettisena 
toimena biojalostamoja, joissa jalostetaan 
orgaanista ainesta ja tuotetaan energiaa ja 
uusia raaka-aineita. 
Joissakin osissa Suomea – kuten Sotkamon 
Talvivaarassa – arvoon arvaamattomaan 
nousseet kaivoshankkeet eivät sen sijaan 
saa raportissa erikoiskäsittelyä. Kansallisen 
mineraali- ja kiviainesstrategian laatiminen 
on kuitenkin yksi jatkotoimi, johon olisi syytä 
ryhtyä perustettavan Luonnonvarastrategian 
koordinaatioelimen johdolla. 
 
Nokia kiipesi taas Greenpeacen listan par-
haaksi (Taloussanomat 1.4.2009) 
 
Nokia on palannut Greenpeacen kulutuselek-
troniikkayhtiöiden vihreiden listan kärkeen. 
Philips ja Apple ovat parantaneet asemiaan 
tuoreimmalla listalla. 
Greenpeace seuraa 17 suuren kulutuselek-
troniikkayrityksen ympäristöystävällisyyttä. 
Se mittaa sitä useilla kriteereillä ja laittaa yri-
tykset mittaustulosten mukaan paremmuus-
järjestykseen. 
Perinteisesti Nokia on sijoittunut listan kär-
keen tai ainakin kärkisijoille. 
Philips nousi sijalta 11 sijalle neljä. Apple kii-
pesi neljä sijaa listan kymmenenneksi ja pc-
valmistajien parhaaksi. 
Kännykkävalmistajat pitävät hallussa kolmea 
ensimmäistä sijaa. Samsung nousi kakkosek-
si ja Sony Ericsson tipahti kolmanneksi Guide 
to Greener Electronics –raportissa (pdf). 
Greenpeace rankaisi Hewlett-Packardia, Le-
novoa ja Delliä, koska ne luistivat vinyyli-
muovi PVC - ja BFR (brominated flame retar-
dants) -sitoumuksistaan. Vain Apple ja Acer 
pitivät kiinni lupauksistaan luopua näiden ai-
neiden käytöstä. 
Acer oli sijalla 11, Dell 13, Lenovo 14 ja HP 
sijalla 16. 
 
Reaktor Innovations toiseksi Euroopan paras 
työpaikka –tutkimuksessa. 
(Good News from Finland, 28.5.2009) 
 
Vaativiin tietojärjestelmähankkeisiin erikois-
tunut helsinkiläinen ohjelmistoyritys Reaktor 
Innovations on sijoittunut toiseksi Euroopan 
paras työpaikka –tutkimuksessa. Reaktor on 
tottunut menestykseen. Viime vuonna yhtiö 
valittiin Euroopan parhaaksi. 
Aiemmin tänä vuonna Reaktor palkittiin tois-
tamiseen Suomen parhaat työpaikat 2009- 
tutkimuksen yleisen sarjan voittajana. Yksi-
kään suomalaisyritys ei ole aiemmin yltänyt 
vastaavaan menestykseen Parhaat työpaikat 
–tutkimuksessa. 

Parhaat Työpaikat – tutkimuksen toteuttaa 
vuosittain Great Place to Work – instituutti, 
joka kartoittaa vuosittain parhaat työpaikat 
40 maassa. Suurimpana valintakriteerinä toi-
mivat omien työntekijöiden mielipiteet. Eu-
roopan tutkimukseen osallistui yli 1350 yri-
tystä. 
Great Place to Work Finlandin toimitusjohta-
ja Asta Rossi pitää Reaktorin menestystekijä-
nä harvinaisen vahvaa ja yhtenäistä asian-
tuntijoiden johtamisen osaamista. Organi-
saatiokulttuurin positiiviset vaikutukset näky-
vät hänen mukaansa sekä organisaation si-
sällä että liiketoiminnan tuloksissa. Reaktor 
on toiminut koko olemassaolonsa ajan voi-
tollisesti ja tulorahoituksella. 
Reaktor Innovationilla on Helsingin ohella 
toimipisteet Jyväskylässä, Seinäjoella ja Bue-
nos Airesissa. 
 
Kysely: Helsinki on Euroopan yrittäjien suo-
sikkikaupunki  
(Helsingin Sanomat 31.3.2009) 
 
Eurooppalaiset yrittäjät ovat valinneet Hel-
singin suosikkikaupungikseen, jossa on 
maanosan parhaat olosuhteet luoda uutta lii-
ketoimintaa. 
Tiistaina Brysselissä julkistettuun ECER Ban-
que Populaire Ranking -kyselyyn vastasi lä-
hes 2 400 eurooppalaista yrittäjää 37 eu-
rooppalaisesta kaupungista. 
Helsingin kaupungin elinkeinojohtajan Eero 
Holstilan mukaan Helsinki on tottunut ole-
maan kolmen kärjessä monissa kansainväli-
sissä vertailuissa koko 2000-luvun ajan. 
"Olemme kuitenkin surkutelleet sitä, että 
emme ole pärjänneet ulkomaisissa investoin-
neissa. Siitä syystä uusi tunnustus tuli yllä-
tyksenä", Brysseliin saapunut Holstila kertoi 
tiistaiaamuna. 
ECER Banque Populaire Ranking -kyselyn tu-
lokset julkistettiin edellisen kerran kaksi 
vuotta sitten. Silloin kärkisijat menivät Göte-
borgiin, Tukholmaan ja Birminghamiin. Poh-
jasijaa piteli Pariisi. 
Helsinki ei ollut mukana vuoden 2007 kyse-
lyssä. 
Tutkimuksen tarkoitus on auttaa kaupunkeja 
tajuamaan, miten yrittäjyyttä voidaan tukea. 
Holstilan mukaan eurooppalaisella yrittäjä-
tunnustuksella on merkitystä myös tavallisel-
le helsinkiläiselle. 
"Se luo suomalaista itsetuntoa. On kiva olla 
paras", Holstila sanoi. 
 
Takuueläke käyttöön vuonna 2011 
(Suomi,fi 2.2.2009) 
 
Niin kutsuttu takuueläke otetaan käyttöön 
vuoden 2011 maaliskuun alusta lähtien, val-
tioneuvoston viestintäyksikkö kertoo. 
Takuueläkkeen rahoitukseen käytetään vuo-
sitasolla 111 miljoonaa euroa. Tämän päivän 
rahassa takuueläke olisi 685 euroa kuukau-
dessa. 
Takuueläkkeellä turvataan pienimpien eläk-
keiden kohtuullinen taso. Takuueläkkeen 
saajia olisi noin 123 000. 
Takuueläkkeen mukaista lisää maksetaan 
henkilöille, joiden kokonaiseläke jää takuu-
eläkkeen tason alle. 
 

Kreikka myi valtiollisen lentoyhtiönsä sijoi-
tusyhtiölle (Helsingin Sanomat 8.3.2009) 
 
Kreikka on päättänyt myydä valtiollisen len-
toyhtiönsä sijoitusyhtiölle. Luotto- ja rahoi-
tusvaikeuksissa oleva Olympic Airlines myy-
dään maan hallituksen tiedotteen mukaan 
kreikkalaiselle Marfin Investment Groupille. 
Kauppahintaa ei kerrottu. 
Kehitysministeri Costis Hadzidakisin mukaan 
MIG valittiin lentoyhtiön ostajaksi kolme viik-
koa kestäneiden neuvottelujen jälkeen. 
Neuvottelut MIGin kanssa alkoivat sen jäl-
keen, kun maan hallitus tammikuussa vetosi 
julkisesti sijoittajiin yhtiön pelastamiseksi. Si-
tä ennen hallitus oli yrittänyt peräti kuusi 
kertaa myydä kaatumisen partaalla olleen 
yhtiön. 
Kauppahintaa ei kerrottu, MIG oli tarjonnut 
Olympic Airlinesin lentotoiminnoista 45,7 
miljoonaa euroa ja 16,7 miljoonaa kunnos-
sapidosta. 
Kauppa vaatii vielä Euroopan unionin kilpai-
luviranomaisten hyväksynnän. 
Laivanvarustaja Aristotle Onassiksen aika-
naan perustama Olympic Airlines toimi vuo-
teen 2003 nimellä Olympic Airways. Silloin 
siihen liitettiin kaksi muuta yhtiötä ja sille 
annettiin sen nykyinen nimi. 
 
KOULUTUS ja KULTTUURI  
 
Suomalaiskomitea esittää Elginin marmorien 
palauttamista Ateenaan 
(Helsingin Sanomat 8.4.2009) 
 
Parthenonin marmorien palauttaminen Atee-
naan Lontoon olympialaisten yhteydessä 
2012 olisi luontevaa ja osoittaisi urheiluhen-
keä, vetoaa suomalainen Parthenonin veis-
tosten palauttamiskomitea. Lordi Elginin 
1800-luvun alussa anastamia marmoreja säi-
lytetään lontoolaisessa British Museumissa. 
Komitea kuuluu kansainväliseen tukiverkos-
toon, jonka ryhmiä on perustettu pian 20 
maahan Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Ame-
rikassa, Aasiassa ja Australiassa. 
Toukokuun alussa Helsingin yliopistossa pi-
detään Parthenonin marmoreita ja uutta Ak-
ropolis-museota käsittelevä seminaari, johon 
osallistuu myös Suomessa tuolloin vieraileva 
Kreikan presidentti Karolos Papoulias. 
 
Monikulttuuristen koulujen tulee tähdätä 
korkealle  
(Sisäasiainministeriön tiedote 3.3.2009) 
 
Kouluissa, joissa on paljon maahanmuuttaja-
oppilaita, on tärkeää, että koulutuksen laa-
tuun panostetaan, todetaan tänään pidetys-
sä Etnisten suhteiden foorumissa. Monikult-
tuurisuuden lisääntyminen kouluissa edellyt-
tää toimenpiteitä ja antaa samalla mahdolli-
suuden katsoa toimintamalleja uudesta nä-
kökulmasta. 
Maahanmuuttajaväestön asumisen keskitty-
minen luo haasteita kouluille 
Maahanmuuttajien osuus perusopetuksen 
oppilaista on noin 3 %. Suurimmissa kau-
pungeissa maahanmuuttajaoppilaiden osuus 
on kuitenkin huomattavasti suurempi, pai-
koin noin puolet oppilasmäärästä. Tyypilli-
sesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 
määrät ovat suuria pääkaupunkiseudulla,  



Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 15 

esimerkiksi Länsimäen koulussa Vantaalla, 
jossa määrä on noin 40 % sekä Helsingin 
Meri-Rastilan ala-aste, jossa suomea toisena 
kielenä opiskelevien oppilaiden määrä on 45 
%. 
Suuret yksittäisten koulujen luvut ovat osal-
taan seurausta asuntomarkkinoiden jäykkyy-
destä ja sen seurauksena maahanmuuttajien 
päätymisestä asumaan tietyille asuinalueille 
kaupungin vuokra-asuntoihin. 
Maahanmuuttajien asumisen liialliseen kes-
kittymiseen liittyy kielteisiä ilmiöitä, kuten 
kantaväestön hakeutuminen pois alueelta, 
kun maahanmuuttajien osuus väestöstä lä-
hentelee 20 prosenttia. Tämä kierre uhkaa 
lopulta johtaa yleiseen palvelujen laadun 
heikkenemiseen alueella. On kuitenkin tärke-
ätä, että opetuksen laatu säilytetään korkea-
na kaikissa kouluissa. 
Oppimisen edellytysten ja laadun turvaami-
nen lukeutuvat myös parhaisiin keinoihin es-
tää alueellisen eriytymisen kierteen jatku-
mista. Alueilla, joissa maahanmuuttajien 
määrä on kasvussa, koulut voivat eri keinoin 
parantaa valmiuksiaan. 
Keskeinen tekijä maahanmuuttajakeskeisten 
koulujen menestymisessä on toimiva yhteis-
työ koulun johdon ja muun henkilökunnan 
välillä sekä riittävä tiedonkulku. Toinen tär-
keä osatekijä on koulun ja kotien välinen ak-
tiivinen yhteistyö, millä luodaan perustaa 
avoimuuteen, haasteiden tunnistamiseen ja 
niiden kohtaamiseen koko yhteisön taholta. 
Helposti ajatellaan, että laadun parantami-
seksi kouluissa, joissa on runsaasti maahan-
muuttajaoppilaita, pitää painottaa lähinnä 
maahanmuuttajaperheiden ja koulun välistä 
vuorovaikutusta. Koulujen ja kotien välisessä 
yhteistyössä kuitenkin kaikkien osapuolien 
tulisi olla vuorovaikutuksessa. Tämä on 
avainasemassa myös kun rasismin ja kiusaa-
misen nollatoleranssia toteutetaan kouluissa. 
Lähtökohtana tulisi olla myös monikulttuuri-
sen kouluympäristön tuomat mahdollisuudet 
ja niiden erityislaatuisuus oppimisympäristö-
nä. Suomessakin on käytännön esimerkkejä 
siitä, miten tavoitteissa voidaan onnistua. 
Toimintatapojen ja toimintakulttuurien uu-
distamisella monikulttuurisista kouluista voi-
daan tehdä oppimista edistäviä ja arvostet-
tuja, kuten Tukholman Rinkebyn lähiön kou-
lun menestystarina osoittaa. Kyseiseen kou-
luun hakeudutaan opiskelemaan pitkienkin 
matkojen takaa. 
- Monikulttuurisuus tarjoaa uusia mahdolli-
suuksia ja avaa uusia näkökulmia jokapäiväi-
seen todellisuuteen. Monikulttuurisuus on 
rikkaus. Se lisää Suomen kansainvälisyyttä. 
Muiden kulttuurien tuntemus ja ymmärtämi-
nen on elinehto globalisoituvassa maailmas-
sa ja se on Suomen menestykselle avainasia. 
On tärkeätä, että myös koululaitos on aktiivi-
sesti mukana monikulttuurisessa työssä, to-
teaa Etnisten suhteiden neuvottelukunnan 
puheenjohtaja, kansliapäällikkö Ritva Vilja-
nen. 
Valtakunnallisen etnisten suhteiden neuvot-
telukunnan ETNO:n järjestämässä foorumis-
sa "Koulu lapsen hyvinvoinnin edistäjänä" 
luennoi ja osallistui keskusteluun opetusalan 
asiantuntijoita ja maahanmuuttajien kanssa 
käytännön koulutyötä tekeviä henkilöitä sekä 
maahanmuuttajaoppilaita. 
 

Sähköinen haku yliopistoihin yllätti suosiol-
laan (Suomen Sillan Uutisviikko 18/2009) 
 
Ensimmäisen kerran toteutettu yliopistojen 
sähköinen hakujärjestelmä on osoittautunut 
suosituksi. Hakijamäärä kasvoi viime vuo-
desta 16,2 prosenttia 64 000:een. 
Lähes kaikki yliopistoihin pyrkineet eli 99,7 
prosenttia jätti hakemuksensa uuden palve-
lun kautta sähköisessä muodossa. Muuten 
hakeneita oli siten vain vajaat 200.  
Yliopistokoulutusta koskeva sähköinen haku-
sivusto oli avoinna kolme kuukautta.  
 
Ruotsin suosio yo-kokeissa hiipuu 
(Suomen Sillan Uutisviikko 22/2009) 
 
MTV3:n selvityksen mukaan vain 68 prosent-
tia ylioppilastutkinnon suomenkielisessä päi-
välukiossa suorittaneista kirjoitti toisen koti-
maisen kielen. Ruotsi on ollut vapaaehtoinen 
aine ylioppilaskirjoituksissa keväästä 2005. 
Viime vuosina ruotsin suosio on ollut selväs-
sä laskussa. Vielä neljä vuotta sitten 90 pro-
senttia kirjoitti ruotsin. Viime vuonna kirjoit-
tajia oli 73 prosenttia. MTV3:n lukiovertailus-
ta selviää, että peräti 98 prosenttia kevään 
päivälukioiden ylioppilaista kirjoitti englan-
nin.  
 
Ulkomailla opiskeleville taas alennusta VR:ltä 
(Suomen Sillan Uutisviikko 15/2009) 
 
Ulkomailla opiskelevat suomalaiset saavat 
jälleen alennusta VR:n junalipuista.  
VR poisti alennusoikeuden viime vuonna, 
koska yhtiö piti sitä kansalaisuuden perus-
teella syrjivänä.  
Alennusten poistamista vastustivat voimak-
kaasti opiskelijajärjestöt ja liikenneministeri 
Anu Vehviläinen (kesk.).  
Vuoden kestäneiden neuvottelujen jälkeen 
VR taipui palauttamaan alennusoikeuden 
kaikille suomalaisille, jotka saavat suomalais-
ta eli Kelan opintotukea.  
Opiskelija-alennus on VR:n junissa 50 pro-
senttia. 
 
Espanjankielinen peruskoulu aloittaa syksyllä 
Helsingissä (Sutinat 3/09 - Suomi-Seuran 
järjestötiedote) 
 
Kaksikielinen suomi – espanja -opetus aloite-
taan lukuvuonna 2009 - 2010 Käpylän pe-
ruskoulussa. Ykkösluokkalaisille tulee kaksi 
linjaa: toinen on tarkoitettu espanjaa kotikie-
lenään puhuville lapsille ja toinen espanjan-
taidottomille suomenkielisille. Koulussa opis-
kellaan suomalaisen opetussuunnitelman 
mukaisesti.  
Espanjankieliselle luokalle hakeville järjeste-
tään kielikoe, jossa arvioidaan lapsen kielitai-
toa ja kielellistä lahjakkuutta. Kaksikielisille 
lapsille tarjotaan opetusta sekä suomeksi et-
tä espanjaksi. Espanjantaidottomat puoles-
taan aloittavat espanjan opiskelun vieraana 
kielenä heti koulun alkaessa, mutta opiske-
levat muuten kokonaan suomeksi.  
www.kapyla.edu.hel.fi/espanja.htm  
Suomessa on jo ennestään peruskouluja, 
joissa annetaan myös muun kuin suomen- 
tai ruotsinkielistä opetusta. Laajin monikieli-
nen opetustarjonta on Helsingissä. Englantia 
opetuskielenä käyttäviä kouluja on pääkau-

punkiseudun lisäksi esimerkiksi Kokkolassa, 
Lappeenrannassa ja Oulussa. Turussa ja 
Tampereella on kaksikielistä opetusta eng-
lannin lisäksi muun muassa saksaksi ja rans-
kaksi ja Turussa lisäksi venäjäksi. Venäjän-
kielistä opetusta annetaan myös useissa Itä-
Suomen kaupungeissa.  
Helsingissä opetusta annetaan myös kiinaksi 
ja viroksi. Kiinankielinen opetus alkoi viime 
syksynä Meilahden koulussa. Kiinaa voi opis-
kella joko ensimmäisenä vieraana kielenä, 
kolmantena vieraana kielenä tai kokonaan 
kaksikielisessä opetuksessa. Opetus toteute-
taan mandariinikiinan kielellä. Viron kielellä 
opetusta annetaan kaksikielisille koululaisille 
Roihuvuoren ala-asteella. 
 
Kalevala täyttää 160 vuotta 
(Helsingin Sanomat 8.4.2009) 
 
Kansalliseepoksemme juhlapäivää vietetään 
helmikuussa, mutta torstaina 9.4. on se his-
toriallinen päivä, jolloin Kalevala oikeasti 
täyttää 160 vuotta. Silloin Elias Lönnrot päi-
väsi ja allekirjoitti eepoksen laajennetun ja 
uuden version esipuheen. 
Uudeksi Kalevalaksi kutsuttu teos eli lyhyesti 
Kalevala oli vihdoin painokunnossa. 
 
Mauri Kunnas Taloustaito-lehden lukijoiden 
rakkain nykytaiteilija 
(Helsingin Sanomat 10.3.2009) 
 
Mauri Kunnas äänestettiin rakkaimmaksi 
suomalaiseksi nykytaiteilijaksi Taloustaito-
lehden taidesivuston kyselyssä. Tammikuus-
sa 2009 tehtyyn kyselyyn vastasi 764 lehden 
lukijaa. 
Kunnaksen jälkeen suosikkilistalla sijoittuivat 
Heljä Liukko-Sundström, Kaj Stenvall, Miina 
Äkkijyrkkä, Outi Heiskanen ja Rafael Wardi. 
Kaikkiaan ehdolla oli 45 elävää suomalaista 
taiteilijaa. Lisäksi lukijat saivat esittää omia 
suosikkinimiään listan ulkopuolelta. Eniten 
tällaisia mainintoja sai Soile Yli-Mäyry. 
Vastaajista 59 prosenttia oli naisia ja 41 pro-
senttia miehiä. Puolet vastanneista (48 %) 
käy taidenäyttelyissä useamman kerran vuo-
dessa. 15 prosenttia kertoi harrastavansa it-
se taiteen keräilyä. Taiteen keräilijöiden yk-
kössuosikki oli Kaj Stenvall. 
Säännöllisesti taidenäyttelyissä käyville aktii-
viharrastajille mieluisimpia olivat Rafael War-
di, Kuutti Lavonen, Outi Heiskanen ja Nanna 
Susi. 
 
Variety hehkuttaa suomalaiselokuvaa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 12/2009) 
 
Elokuvamaailman vaikutusvaltaisimpiin 
jul-kaisuihin kuuluva amerikkalainen Variety-
lehti kehuu vuolaasti Klaus Härön elokuvaa 
Postia pappi Jaakobille. 
"Ohjaajan taianomainen ote elokuvaan tuot-
taa jotain todella raikasta ja sydäntä riipaise-
vaa. Festivaalien ja tv-ostajien tulisi välittö-
mästi vastata Postia pappi Jaakobille –eloku-
van kutsuun", kirjoittaa Varietyn toimittaja 
Alissa Simon. Simon näki elokuvan Götebor-
gin elokuvafestivaalilla tammikuun lopussa.  
Simon kiittää elokuvan pääosanesittäjiä Kaa-
rina Hazardia ja Heikki Nousiaista aidoista ja 
todentuntuisista suorituksista.  Kehuja saa 

http://www.kapyla.edu.hel.fi/espanja.htm
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vat myös kuvaaja Tuomo Hutri, leikkaaja Sa-
mu Heikkilä ja säveltäjä Dani Strömbäck. 
 
Iron Sky tähtää kansainvälisille elokuva-
markkinoille (Good News from Finland 
27.5.2009) 
 
Iron Sky on tamperelaisen tuotantoyhtiö 
Energian tuleva tieteiselokuva. Energia tuli 
tunnetuksi vuonna 2005 harrastelijavoimin 
valmistuneen ja suuren suosion saavutta-
neesta Star Wreck: In The Pirkinning – tie-
teisparodiasta. Star Wreckiä on ladattu ne-
tissä jo lähes yhdeksän miljoonaa kertaa. 
Elokuva kertoo toisen maailman sodan jäl-
keen kuun pimeälle puolelle paenneista nat-
seista, jotka ovat vuonna 2018 palaamassa 
takaisin maapallolle. 
Käsikirjoituksen elokuvaan on tehnyt Finlan-
dia-palkittu kirjailija Johanna Sinisalo. Oh-
jauksesta vastaa Timo Vuorensola. Iron Sky 
tähtää kansainvälisille markkinoille, joten se 
kuvataan englanniksi. 
Iron Sky tuotetaan tiiviissä yhteistyössä in-
ternet-yhteisön kanssa. Tätä varten on ra-
kennettu oma www.wreckamovie.com netti-
palvelu. 
- Yhteisöllisyys on elementti, joka nykyään 
uupuu elokuvatuotannoista. Ottamalla eloku-
vasta kiinnostuneet konkreettisesti mukaan 
tuotantoon päästään yhteisöllisyyden juurille 
– tilanteeseen, jossa joukko ihmisiä työsken-
telee yhdessä saavuttaakseen jotain elämää 
suurempaa, ohjaaja Vuorensola toteaa. 
Elokuva on saanut rahoitusta tähän mennes-
sä EU:n Media-ohjelmasta ja Suomen Eloku-
vasäätiöltä. Vast ikään Cannesin elokuvafes-
tivaaleissa elokuvalle varmistui rahoitusta 
vielä 1,85 miljoonaa euroa. 
Iron Skyn kokonaisbudjetti on noin 4,2 mil-
joonaa euroa. Elokuva kuvataan alkuvuodes-
ta 2010, ja valmista pitäisi olla tammikuussa 
2011. 
 
Star Wreck lähtee USA:n valloitukseen 
(Ilta-sanomat 5.3.2009)  
 
Kaikkien aikojen katsotuin suomalainen elo-
kuva, tamperelaisnörttien nollabudjetilla ra-
kentama Star Wreck, lähtee Pohjois-Ameri-
kan- ja Ison Britannian markkinoille. 
Englantilainen levittäjä Revolver julkaisee 
Star Wreckin DVD:llä samaan aikaan touko-
kuussa alussa leffateattereissa ensi-iltaansa 
tulevan uuden Star Trek -elokuvan kanssa. 
Revolver tunnetaan ennakkoluulottomana le-
vittäjänä, joka on napsinut leffamarkkinointi- 
ja innovaatiopalkintoja Briteissä vuosittain. 
Heidän listoiltaan löytyy elokuvia muun 
muassa Terry Gilliamilta, Werner Herzogilta 
ja Beastie Boysilta. 
- Olemme erittäin innoissamme päästessäm-
me tekemään työtä Star Wreckin kanssa, 
kertoo Revolver Entertainmentin DVD puolen 
markkinointipäällikkö Tom Clark. 
- Koko jengimme on vankkoja Wreckereitä ja 
odotammekin Star Wreckista samanlaista 
menestystarinaa kuin aiemmin julkaisemas-
tamme Robot Chicken: Star Warsista. 
- Revolver on täydellinen kumppani Star 
Wreckille. Heidän ennakkoluulottomuutensa 
markkinointi- ja levitystraditioihin on hyvin 
kunnioitettavaa voimakkaasti muuttuvassa 
levitysympäristössä, jossa valtaosa pelureis-

ta vielä roikkuu perinteissä kynsin ja ham-
pain, sopimuksen sorvannut Tero Kaukomaa 
Blind Spot Picturesista sanoo. 
Vuonna 2005 julkaistu Star Wreck nousi pian 
julkaisunsa jälkeen kansainväliseksi ilmiöksi, 
kun tekijät julkaisivat elokuvansa netissä. 
Ilmainen levitys siivitti merkittävästi eloku-
van DVD-myyntiä, ja vuonna 2006 Universal 
Pictures nappasi elokuvan pohjoismaiseen 
levitykseen. 
Star Wreck -DVD:itä on myyty liki 20 000 
kappaletta pelkästään Suomessa ja elokuva 
on sittemmin julkaistu kaupallisesti muun 
muassa Japanissa, jossa se dubattiin Japa-
niksi. 
- Onhan se kiva saada Tampereen murre pä-
risemään rapakonkin taakse, linjaa tuottaja 
Samuli Torssonen. 
- Tämä on uusi nousu Star Wreckille, ja en-
teilee entistä vahvemmin myös jatko-osaa, 
josta ensimmäiset tarinahahmotelmat ovat 
jo valmistumassa alkuperäistiimin voimin. 
Star Wreckin tekijät valmistelevat parhaillaan 
seuraavaa pitkää elokuvateatterilevitykseen 
tulevaa elokuvaansa, vuoteen 2018 sijoittu-
vaa kuunatseista kertovaa Iron Skytä, yh-
dessä muun muassa Jadesoturi- ja Miehen 
Työ -elokuvat tehneiden tuottajien Tero 
Kaukomaan ja Petri Jokirannan kanssa. 
Mukana on myös saksalainen tuotantoyhtiö 
27 Films Production. Noin neljän miljoonan 
euron budjetilla tehtävä elokuva on tulossa 
ensi-iltaan vuonna 2011. 
Iron Sky:n on käsikirjoittanut Nebula-ehdok-
kuudella ja Finlandia-palkinnolla palkittu kir-
jailija Johanna Sinisalo. 
 
URHEILU-UUTISET 
 
Kaamea pettymys! USA lähetti Leijonat kesä-
lomalle! (Yle.fi 6.5.2009) 
 
Suomen jääkiekkomaajoukkueen urakka 
Sveitsin MM-kisoissa päättyi puolivälieriin. 
Leijonien toisen erän jäähyily kävi kalliiksi, 
kun välieriin edennyt USA ratkaisi ottelun 
edukseen vajaassa neljässä minuutissa. 
Suomi aloitti ottelun pirteästi. Maalittomaksi 
jäänyt avauserä oli Leijonien hallintaa, kun 
mm. Niklas Hagman hääräsi aktiivisesti USA-
vahti Robert Eschen maalilla. 
Toisessa erässä Leijonat siirtyi heti erän al-
kuun 1-0-johtoon. Niko Kapasen osuma jäi 
kuitenkin laihaksi lohduksi, kun vain muuta-
ma minuutti myöhemmin alkoivat suomalais-
ten vaikeudet. 
Suomi otti tyhmiä jäähyjä, joiden seuraukse-
na USA rynni pikavauhtia kolmen maalin kar-
kumatkalle. Hannes Hyvönen onnistui toisen 
erän loppuun vielä kaventamaan lukemat 2-
3:een, mutta päätöserässä Leijonien kiri ei 
riittänyt. USA voitti ottelun maalein 3-2. 
USA eteni neljän parhaan joukkoon. Suomen 
turnaus päättyi. 
 
Suomelle tuttu jumbosija Euroviisuissa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2009) 
 
Suomi jäi Eurovision laulukilpailuissa viimei-
seksi 22 pisteellä. Waldo's Peoplen tanssi-
poppi ei iskenyt eurooppalaiseen yleisöön, 
vaikka useissa vedonlyönneissä Suomelle lu-
vattiin keskivälin sijoitusta. Voittajaksi selviy-
tyi Norja, jonka Aleksandr Rybak voitti kisan 

ylivoimaisesti kappaleellaan Fairytale. Hän 
keräsi enemmän pisteitä kuin Lordi vuonna 
2006, ennätysmäiset 387.   
Toiseksi sijoittui Islanti ja kolmanneksi Azer-
baidzhan.  
On mahdollista, että Suomen toisen lauluso-
listin Karoliina Kallion äänen pettäminen rat-
kaisevissa perjantain harjoituksissa vei Suo-
melta asiantuntijoiden pisteet, sillä ammatti-
laisraadit tekivät päätöksensä nimenomaan 
harjoitusnauhojen perusteella, ja juuri tuol-
loin Karoliinan yskäinen ääni petti ratkaise-
valla hetkellä. Asiantuntijaäänten osuus oli 
tänä vuonna puolet pisteistä, ja katsojien 
äänet toisen puolen.  Waldo’s Peoplen keula-
hahmo on laulaja Marko Reijonen. 
 
TUTKIMUS JA TERVEYS 
 
Pääkaupunkiseudulla kaksi sikainfluenssata-
pausta (Taloussanomat 12.5.2009) 
 
Suomessa on löytynyt kaksi vahvistettua si-
kainfluenssatapausta, kertoo sosiaali- ja ter-
veysministeriön tiedottaja. Molemmat poti-
laat tulivat samalla lentokoneella Meksikosta 
vajaa viikko sitten. 
Kyseessä on kaksi pääkaupunkiseudulla asu-
vaa nuorta aikuista, jotka ovat saaneet influ-
enssa A(H1N1) -viruksen. Potilaat ovat olleet 
kotihoidossa. 
Ministeriö kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa 
aamupäivällä, joka alkoi kello 10.00 Helsin-
gissä. 
Samalla lennolla (KL 1161) 6. toukokuuta klo 
18.15–21.45 Amsterdamista Helsinkiin tullei-
ta STM pyytää ottamaan puhelimitse yhteyt-
tä omaan terveyskeskukseen, jos heillä ilme-
nee kuumeisia hengitystieinfektion oireita 
viikon kuluessa lentopäivästä. 
 
Täysksylitolin terveysvaikutukset hyväksyt-
tiin koko EU:ssa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 18/2009) 
 
EU:n pysyvä elintarvikekomitea on hyväksy-
nyt täysksylitolia koskevan terveysväitteen. 
Yhdenmukainen käytäntö helpottaa täysksy-
litolituotteiden markkinointia Euroopassa.  
Suomessa ksylitolin hyödyt on tunnettu jo 
pitkään. Tähän asti sallitut terveysväitteet on 
määritelty kansallisesti.  
Vuonna 2006 EU:ssa tuli voimaan uusi ter-
veysväiteasetus, johon liittyen laaditaan par-
haillaan eri tuoteryhmiä koskevia hyväksyt-
tyjen terveysväitteiden luetteloa.  
Hyväksytty ksylitoliväite on seuraavanlainen: 
"Täysksylitolipurukumin on osoitettu vähen-
tävän hammasplakkia. Hammasplakin 
korkea pitoisuusmäärä on riskitekijä 
karieksen kehityksessä lapsilla."  
EU:n pysyvän elintarvikekomitean hyväksyn-
tää edelsi Euroopan elintarviketurvallisuusvi-
raston EFSA:n antama lausunto makeisyritys 
Leafin sille toimittamasta terveysväitteestä.  
 
Sepelvaltimotauti tappaa enemmän naisia 
kuin syövät yhteensä (Helsingin Sanomat 
12.4.2009) 
 
Sepelvaltimotauti on syynä yli neljännekseen 
naisten kuolemista. Tuoreen Duodecim-leh-
den mukaan naisia kuolee sepelvaltimotau-
tiin enemmän kuin syöpiin. 

http://www.wreckamovie.com/
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Sepelvaltimotauti iskee naisiin yleensä kym-
menen vuotta myöhemmin kuin miehiin. 
Varsinkin iäkkäät naiset sairastuvat siihen. 
Aiemmin sepelvaltimotautia pidettiin lähinnä 
keski-ikäisten miesten sairautena. 
Nykyisin myös taudin hoitotulokset ovat yhtä 
hyvät sekä miehillä että naisilla. Sen sijaan 
kohtauksen saanut nainen pääsee sepelvalti-
mokuvaukseen harvemmin kuin mies. 
Diabetes ja tupakointi kasvattavat taudin ris-
kiä erityisesti naisilla. Muista riskitekijöitä 
ovat esimerkiksi ylipaino, verenpainetauti, 
raskausmyrkytys, korkea kolesteroli ja ma-
sennus. 
Kaikkiaan kuolleisuus sepelvaltimotautiin on 
saatu pienentymään 1970-luvun synkistä lu-
kemista. Suomalaiset ovat muuttaneet elin-
tapojaan terveellisemmiksi ja hoidot ovat ke-
hittyneet. 
 
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA 
 
Valtio siirtyy konsernitason it-johtamiseen 
(Digitoday 6.3.2009) 
 
Valtion tietoyhteiskuntahanke alkaa vihdoin-
kin tuottaa palveluita, jotka helpottavat ta-
vallisten kansalaisten asiointia. 
Hallitus on pistänyt arvovaltansa peliin, jotta 
pitkään vireillä ollut tietoyhteiskuntahanke 
alkaisi tuottaa tulosta. 
Hallituksen talouspoliittinen ministerivalio-
kunta paalutti tänään tavoitteeksi, että vuo-
teen 2013 mennessä kaikki kansalaisten ja 
yritysten kannalta keskeiset palvelut ovat 
sähköisessä muodossa. 
Valtio potkii vauhtia etenkin verkkolaskutuk-
sen yleistymiseen. Julkinen valta aikoo toi-
mia asiassa tienraivaajana. Valtionhallinto ai-
koo luopua tämän vuoden aikana paperilas-
kujen vastaanottamisesta. 
Sähköinen tunnistaminen nytkähtää viestin-
täministeri Suvi Lindénin mukaan tänä ke-
väänä kunnolla liikkeelle. 
– Maaliskuun aikana teemme periaatepää-
töksen sähköisestä tunnistamisesta niin, että 
voidaan luoda markkinat tunnistamispalve-
luille. Syksyllä lähtee liikkeelle mobiilivar-
menne, Lindén sanoi talouspoliittisen minis-
terivaliokunnan kokouksen jälkeen. 
Lindén miettii, minkälaisia porkkanoita valtio 
voisi löytää, jotta kuluttajat ryhtyisivät suosi-
maan verkkolaskuja. 
– Televisiomaksusta lähtee miljoona laskua 
vuodessa. Tämäntapaisiin suurien massojen 
maksuihin voisi löytää porkkanan. Verkkolas-
kujen käyttö toisi säästöä, Lindén suunnitte-
lee. 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 
tänään, että valtio ryhtyy edistämään avoi-
mia tietojärjestelmiä ja avointa lähdekoodia. 
Koko julkisessa hallinnossa on tarkoitus siir-
tyä yhteensopiviin tietojärjestelmiin. Valmis-
telutyö valtion, kuntien ja Kelan tietojärjes-
telmien yhteensopivuudesta lähtee käyntiin 
kevään aikana. 
– Siirrymme konsernitasoiseen it-johtamis-
järjestelmään. Johto on valtiovarainministe-
riössä, kuntaministeri Mari Kiviniemi kertoo. 
Valtion it-johtamisjärjestelmän periaatteista 
ja voimavarojen siirrosta on tarkoitus tehdä 
linjaus ennen kesälomia. 
Suomi on viime vuosina jäänyt terävimmästä 
kärjestä mitattaessa sähköisen tietoyhteis-

kunnan kehittymistä. Suvi Lindén näkee, et-
tä asioiden kehittämisessä suurimmat pul-
lonkaulat ovat liittyneet valtion hallintoon. 
– Meillä infrastruktuuri on luotu sähköiseen 
asiointiin, kun syksyllä tehtiin laajakaistarat-
kaisu. Pullonkaulat ovat liittyneet palveluiden 
saatavuuteen. 
Sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi hallitus 
käynnistää hankkeet, joissa suomi.fi- ja yri-
tyssuomi.fi-portaalit muuttuvat vuorovaikut-
teisiksi asiointiportaaleiksi. 
 
Pehmeä paikkatieto toi Naiset ja tekniikka –
palkinnon (IT Viikko 5.3.2009) 
 
Järjestyksessään neljäs Naiset ja tekniikka –
palkinto myönnettiin torstaina TKK:n yhdys-
kuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskes-
kuksessa toimivalle PehmoGIS-tiimille. 
1500 euron palkinnon vastaanottaa FT Mar-
ketta Kytän johdolla työskentelevä tiimi, jo-
hon kuuluvat FM Maarit Kahila, FM Anna 
Broberg, tekn. yo Kristoffer Snabb sekä ark-
kitehti Pilvi Nummi. 
PehmoGIS-tiimi on vuodesta 2004 lähtien 
kehittänyt pehmoGIS-metodologiaa, jonka 
avulla asukkaiden kokemuksellista ja arki-
käyttäytymiseen liittyvää tietoa kerätään 
paikkatietopohjaisesti. 
Paikkatietojärjestelmien hyödyntämisen 
mahdollisuudet osana osallistuvaa, vuorovai-
kutteista suunnittelua ja päätöksentekoa 
ovat TKK:n mukaan herättäneet kasvavaa 
kiinnostusta. 
Tuomalla asukkaiden "pehmeää" palautetie-
toa käytössä oleviin paikkatietojärjestelmiin 
osaksi "kovaa" viranomaistietoa, voidaan 
asukkaiden tuottamaa kokemuspohjaista tie-
toa kiinnittää osaksi suunnittelua, sen arvi-
ointia, päätöksentekoa ja ympäristön kehit-
tämistä. 
Käytännössä kysymys on internet-pohjaisista 
kyselyistä, joiden avulla tavallisten kansalais-
ten kokemuksia ympäristöstään saadaan 
kartoitettua. Kerättyjä tietoja voidaan käyt-
tää hyväksi vaikkapa kaupunkisuunnittelus-
sa. 
– Jokainen asukkaan kokemus paikalliste-
taan johonkin kohtaan ympäristöstä, eli sille 
annetaan osoite. Internetin karttapohjaisissa 
kyselyissä ihmiset klikkailevat heille merki-
tyksellisiä paikkoja, ja tällä tavalla kootaan 
kokemuksellista paikkatietoa, Marketta Kyttä 
avaa. 
Kyselyjä on tehty muun muassa Järvenpääs-
sä, Keravalla ja Nurmijärvellä. Turussa jo 
1900 lasta ja nuorta ovat merkanneet 
12.000 paikkaa ympäri kaupunkia, Kyttä ker-
too. 
Vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien 
kehitystyö on Suomessa ollut hyvin naisval-
taista. Marketta Kytän tiimin kehittämät in-
ternet-osallistumisen mahdollistavat mene-
telmät ovat osoittautuneet erityisen tehok-
kaiksi tavoittamaan työssä käyviä naisia, jot-
ka perinteisillä osallistumismenetelmillä jää-
vät aliedustetuiksi. 
Marja-Terttu Tanttisen rahastosta jaettavan 
Naiset ja tekniikka -palkinnon tarkoituksena 
on edistää eri tavoin naisten tekniikan opin-
toja. Samalla korostetaan naisen roolia ihmi-
sen ja teknologian vuorovaikutuksessa sekä 
tutkimuksen ja palvelujen kehittämisessä. 
 

Aterian tilaus kosketuksella palkittiin Vaasas-
sa (ITViikko 11.5.2009) 
 
Vaasa Science Parkin Business Road -ohjel-
man järjestämään Chance-liikeideakilpailuun 
osallistui tänä vuonna ennätykselliset 250 
opiskelijaa 74 liikeidealla. Parhaan tuoteide-
an 2200 euron palkinnon saivat Vaasan yli-
opiston opiskelijat Johannes Vähätalo, Matti 
Syväpuro, Juuso Pakkala, Saara Vaahtoniemi 
ja Sonia Savonen. 
Ryhmän liikeideana on kehittää ja valmistaa 
kosketusnäytöllinen tilausjärjestelmä, jota 
voidaan hyödyntää esimerkiksi ravintoloissa. 
Ravintola voi sisällyttää tilausjärjestelmään 
myös omaa markkinointiviestintäänsä sekä 
muita lisäpalveluita, tiedotteessa hahmote-
taan. 
– Tuotteella on suuret markkinat ja selkeä 
asiakastarve, kommentoi arviointiraadin jä-
sen, innovaatioasiamies Anssi Hakala Vaasa 
Science Parkista. 
Tällainen teknologia on jo näköpiirissä. Esi-
merkiksi Microsoftin kosketusnäytöllistä Sur-
face-tietokonetta on povattu samantapai-
seen käyttöön. 
Kilpailussa oli kolme eri palkintokategoriaa: 
paras tuoteidea, paras palveluidea sekä eri-
tyismaininta. Alueen liike-elämän asiantunti-
joista koostunut raati päätti palkita yhteensä 
viisi liikeideaa, ja parhaan palveluidean pal-
kinto jaettiin kahden idean kesken. 
Toinen palkituista palveluideoista on Li 
Zhouyanin "kynsiprintteri", jolla asiakas voi 
koristaa kyntensä tai vaikkapa lahjakukat tu-
hansien eri kuvien avulla. Saman palvelupal-
kinnon sai myös "Drop-in hammashoitola", 
jota luonnehditaan kauneushoitolan ja ham-
mashoidon yhdistelmäksi. 
Erityismaininnan parhaasta, kansainvälisestä 
tiimitoiminnasta sai idea kaakaovoin maa-
hantuonnista, ja "Sisupalkinnon" arvoiseksi 
katsottiin idea etiopialaisen kahvin maahan-
tuonnista ja oheispalvelujen tuottamisesta. 
Vaasa Science Park on perustanut Business 
Road -ohjelman yhdessä alueen korkeakou-
lujen kanssa. Business Road on tiedepuiston 
yksi toimintamalli, jossa opiskelijoiden ide-
oista luodaan uutta liiketoimintaa.  Chance-
liikeideakilpailu on osa Business Roadia. 
Kilpailun palkintorahoja sponsoroivat Oy Me-
rinova Ab, Vasek, Vaasan Yrittäjät, Vaasan 
ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja 
Pohjanmaan Liitto. 
 
Suomalaisteknologiaa vuosikymmenen tär-
keimmälle avaruusmatkalle 
(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2009) 
 
Suomalaisteknologiaakin kuljettavat Planck- 
ja Herschel-satelliitit on laukaistu onnistu-
neesti avaruuteen. Satelliiteilta toivotaan 
paljon uutta tietoa muun muassa tähtien 
synnystä ja maailmankaikkeuden alkuhetkis-
tä. Yhtä tarkkoja mittalaitteita ei ole koskaan 
lähetetty avaruuteen.  
Euroopan avaruusjärjestön ESA:n satelliitit 
laukaistiin avaruuteen kantoraketti Ariane 
5:llä Kourousta Ranskan Guayanasta.  
VTT:n erikoistutkija Jussi Varis ei säästele 
ylisanoja kuvaillessaan suomalaisteknologi-
aa, joka matkaa avaruuteen satelliittien mu-
kana. Planckin matkassa on huippuherkkiä  
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radiolaitteita, Herschel taas kuljettaa Suo-
messa hiottua mittauspeiliä.  
Herschel-satelliitti ottaa infrapunakuvia, joi-
den avulla voidaan saada tietoa esimerkiksi 
tähtien synnystä. Kurki-Suonio pitää kuiten-
kin Planckia vielä kiinnostavampana. Planck 
mittaa hyvin kaukaista kosmista säteilyä. 
Näin tehdessään se itse asiassa katsoo mil-
jardien vuosien taakse menneisyyteen.  
 
Suomalaispelille parhaan mobiilipelin palkin-
to (Tekes.fi 25.3.2009) 
 
Independent Games Festival on valinnut 
suomalaisen Secret Exitin Zen Bound -pelin 
parhaaksi iPhone-peliksi viiden finalistin jou-
kosta. Zen Boundia luonnehditaan rauhoitta-
vaksi ja jopa meditatiiviseksi taitopeliksi, jos-
sa korkein pistemäärä ei ole päätavoite. 
Secret Exit on Jani Kahraman ja Jetro Lau-
han vuonna 2006 perustama helsinkiläinen 
mobiilipeleihin keskittyvä yritys. Tekesin Ver-
so - Vertical Software Solutions -ohjelma on 
rahoittanut yrityksen tuotekehitystä. 
"On hienoa, että pienillä itsenäisillä pelinteki-
jöillä on mahdollisuus tuoda myyntiin kekse-
liäitä pelejä, jotka kilpailevat tasavertaisesti 
suurempien julkaisijoiden tuotteiden rinnalla. 
Voittomme oli upea yllätys ja uskomme, että 
se vahvistaa Secret Exitin mainetta laaduk-
kaana pelinkehittäjänä sekä iPhone-käyttäji-
en että mahdollisten yhteistyökumppanien 
keskuudessa", iloitsee Game Developers 
Conferencessa palkinnon vastaanottanut Ja-
ni. 
"Secret Exit on jälleen erinomainen osoitus 
siitä, ettei menestyminen kansainvälisessä 
pelimaailmassa ole kiinni pelkästään yrityk-
sen koosta. Kun yrityksellä on voittajan 
asenne, innostunut ja osaava tiimi sekä 
omaperäinen innovaatio, on tuloksena voit-
tajatuote", sanoo Verson päällikkö Keith 
Bonnici niin ikään GDC:stä. 
Secret Exit on osannut hyödyntää Applen di-
gitaalista jakelu- ja markkinointikanavaa hy-
vin. Pelien jakelussa on käynnissä selkeä 
murros kohti digitaalista jakelua. Sen suu-
rimpia etuja perinteiseen "hyllyjakeluun" 
verrattuna ovat olemattomat jakelukulut se-
kä paikasta ja ajasta riippumaton mahdolli-
suus shoppailuun. Lisäksi suomalaiset peli-
yritykset pyrkivät luomaan enemmän omia 
IP-oikeuksia ja itse rahoittamaan kehitystoi-
mintaa pidemmälle ilman perinteisiä julkaisi-
joita. 
"Molemmat asiat ovat erittäin kannatettavia. 
Uskon, että jatkossa näemme yhä enemmän 
samankaltaisia kansainvälisen tason suoma-
laisia menestystarinoita. Uuden toimintamal-
lin myötä peliyritysten liiketoiminta on entis-
tä skaalautuvampi. Tämä herättänee myös 
pääomasijoittajien kiinnostuksen pelialaa 
kohtaan uudelleen. Sopivalla yhdistelmällä 
Tekesin rahoitusta ja palveluja sekä pää-
omasijoittajien rahaa pystymme synnyttä-
mään uusia läpimurtoja", Keith kertoo. 
Independent Games Festival järjestetään 
maailmanlaajuisesti merkittävimmän vuosit-
taisen pelitapahtuman, Game Developers 
Conferencen, yhteydessä. Tapahtuma on 
käynnissä San Franciscossa 23–27.3.2009. 
Lisätietoja: www.secretexit.com  
 

MUUT UUTISET 
 
Helvi Sipilä on kuollut 
(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2009) 
 
Ministeri Helvi Sipilä kuoli perjantaina Helsin-
gissä 94-vuotiaana. Hänen monipuolinen 
kansainvälinen uransa on yksi merkittävim-
mistä, jonka suomalainen nainen on tehnyt. 
Sipilä oli ensimmäinen nainen YK:n apulais-
pääsihteerinä ja Suomen ensimmäinen nais-
presidenttiehdokas. 
Sipilä (o.s. Maukola) syntyi Helsingissä 15. 
toukokuuta vuonna 1915. Hän oli edelläkävi-
jä jo nuorena aloittaessaan tuolloin naiselle 
harvinaiset oikeustieteen opinnot. Kun Sipilä 
vuonna 1943 perusti oman asianajotoimis-
ton, hän oli vasta toinen asianajajan ammat-
tiin ryhtynyt nainen. 
Työnsä ohella Sipilällä riitti aikaa kansalais-
järjestöille ja vapaaehtoistoiminnalle. Hän oli 
muun muassa naisjuristien kansainvälisen lii-
ton presidentti vuosina 1954-56 ja Kansain-
välisen Naisliiton varapresidentti vuosina 
1970-72. Vuonna 1965 hän perusti Suomen 
Pakolaisavun. 
Kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä 
saamansa kokemuksen ansiosta Sipilä valit-
tiin yhä vaativampiin tehtäviin. Hänet pyy-
dettiin vuonna 1972 YK:n apulaispääsihtee-
riksi. Sipilä toimi tehtävässä vuosikymmenen 
loppuun saakka. 
 
Kaksoiskansalaiset suhtautuvat asevelvolli-
suuteen suomalaisia myönteisemmin. 
(Yle.fi 28.2.2009) 
 
Hameen Rykmentissä palvelevat kaksoiskan-
salaiset suhtautuvat asevelvollisuuteen suo-
malaisia myönteisemmin. Kahden maan kan-
salaiset parantavat muun muassa suomen-
kielen taitojaan armeijapalvelun aikana. 
Hämeen rykmentin alokkaat vannoivat per-
jantaina uskollisuutta isänmaalle Lahden Ris-
tinkirkossa. Mukana oli myös puolenkym-
mentä nuorta miestä, joiden vanhemmista 
toinen on ulkomaalainen. Kutsu palveluk-
seen oli kolahtanut myös italialaisesta posti-
luukusta. 
– Olen asunut yli puolet elämästäni Italiassa. 
Olen voinut päättää, tulenko tänne vai jään-
kö Italiaan. Ajattelin, että onhan tämä kui-
tenkin kiva kokemus, toteaa Simone Braga. 
Puolet elämästään Suomessa asunut Jooel 
Gueissaz kokee Suomen armeijan sopivan 
hänelle paremmin kuin Sveitsin. 
– Olisihan sieltä saanut sen sveitsiläisen link-
karin, naurahtaa Gueissaz. 
Jos kaksoiskansalainen suorittaa asepalve-
luksen toisessa kotimaassaan, voi hän hakea 
vapautusta suomalaisesta armeijasta. Hä-
meen rykmentin esikuntaeskadroonan pääl-
likkö, kapteeni Sami Liukkonen muistaa 
muutaman varusmiehen, jotka ovat suoritta-
neet asepalveluksen sekä Suomessa että toi-
sessa kotimaassaan. 
– Armeijan suorittamista Suomessa motivoi 
kansalaisuuden säilyttäminen. 
Somalia-taustainen Yusuf IBrahim valitsisi 
Suomen kansalaisuuden ja armeijan. 
– Loppujen lopuksi täällä on hyvät varusteet 
ja ruoat. 
Palvelu Suomen armeijassa voi myös vahvis-
taa kaksoiskansalaisen suomalaisuutta. Ve-

näläinen Pavel Merkurjev tunnustaa viime ai-
koina alkaneensa ajattelemaankin suomeksi. 
– Ehkä se on merkki siitä, että rupeaa ole-
maan enemmän suomalainen kuin venäläi-
nen. 
 
Sisäasiainministeriö täyttää tänä vuonna 200 
vuotta  
(Sisäasiainministeriön tiedote 8.5.2009) 
 
Sisäasiainministeriö täyttää tänä vuonna 200 
vuotta. Sisäasiainministeriö aloitti toimintan-
sa vuonna 1809 senaatin kansliatoimituskun-
tana, vuonna 1869 nimi muuttui siviilitoimi-
tuskunnaksi ja vuonna 1918 sisäasiainminis-
teriöksi. 
Jo vuonna 1809 ministeriön tärkein tehtävä 
oli huolehtia sisäisestä järjestyksestä ja tur-
vallisuudesta. Muut tehtävät ovat 200 vuo-
den aikana vaihdelleet paljonkin. 
Sisäasiainministeriön vastuulla ovat olleet 
muun muassa lääkintälaitos, kuntahallinto, 
kaavoitustoimi, maastamuuton ehkäisy ja 
kansliatoimituskunnan aikana jopa sensuuri. 
Sisäasiainministeriö on ohjannut lääninhallin-
toa ja aluehallinnon kehittämistä. Sisäasiain-
ministeriö vastasi myös karjalaisten asutta-
misesta sodan jälkeen. 
Tänä päivänä sisäasiainministeriö on sisäisen 
turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, 
joka toiminta-ajatuksensa mukaisesti raken-
taa turvallista, vastuullista ja välittävää Suo-
mea edistämällä moniarvoisuutta, yhdenver-
taisuutta ja maahanmuuttoa. 
Sisäasiainministeriö juhlistaa 200 vuoden tai-
valtaan monin eri tavoin. Ministeriö on jul-
kaissut ylitarkastaja Heikki Jokipiin kirjoitta-
man lyhyen historiikin ministeriön värikkäistä 
vaiheista. Historiikki mm. paljastaa, että mi-
nisteriö on toiminut Suomen kenraalikuver-
nöörin "sotakabinettina" ja alkoholin salakul-
jettajien jahtaajana kieltolain aikana 1920- 
ja 1930-luvuilla. Sisäasiainministeri Heikki Ri-
tavuoren murha vuonna 1922 on Suomen 
historian ainoa ministerimurha. 
Sisäasiainministeriön historiikki on saatavilla 
verkkosivuilta 
www.intermin.fi/julkaisu/142009  
 
Brittiselvitys: Suomi viidenneksi paras maa 
lapsille Euroopassa 
(Helsingin Sanomat 21.4.2009) 
 
Tuore selvitys sijoittaa Suomen viidenneksi 
parhaaksi maaksi Euroopassa, kun mittarina 
ovat lasten hyvinvointi ja köyhyyden torjumi-
nen. 
Suomen ohella myös muut Pohjoismaat si-
joittuvat vertailussa korkealle. Ruotsi on toi-
nen, Norja kolmas, Islanti neljäs ja Tanska 
kuudes. 
Paras maa lasten kasvulle on selvityksen 
mukaan Hollanti. 
Selvityksessä vertailtiin 27 EU-maan sekä 
Norjan ja Islannin lapsiystävällisyyttä. Mitta-
reina käytettiin muun muassa terveyttä, las-
ten käsitystä omasta hyvinvoinnistaan, suh-
teita aikuisiin ja toisiin lapsiin, aineellista hy-
vinvointia sekä koulutusta ja elin- ja asuin-
ympäristöä. 
Suomi sijoittui parhaiten aineellista hyvin-
vointia sekä asuin- ja elinympäristöä vertail-
taessa. Molemmissa Suomi ylsi neljännelle 
sijalle. 

http://www.secretexit.com/
http://www.intermin.fi/julkaisu/142009
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Huonoimman sijoituksensa Suomi sai lapsi-
terveydestä, jossa sijoitus oli kahdestoista. 
Selvitys tehtiin Yorkin yliopistossa brittiläisen 
Child Poverty Action Groupin tilauksesta. Sel-
vityksen tiedot ovat vuodelta 2006. 
Britannia jäi selvityksessä sijalle 24. Maa si-
joittui samaan kastiin Romanian, Bulgarian, 
Latvian, Liettuan ja Maltan kanssa. 
Selvityksen teettänyt kansalaisjärjestö piti 
tulosta heikkona. Järjestö vaatii Britannialta 
kolmen miljardin punnan panostusta köyhien 
lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseen. 
 
Välimerenmaiden sijoituksia: 
Kypros, sija 12 
Espanja, sija 13 
Italia, sija 19 
Portugali, sija 21 
Kreikka, sija 23 
Malta, sija 29 
 
Loputkin ravintolat savuttomiksi 
(Suomi.fi 1.6.2009) 
 
Tupakkalain siirtymäaika on loppunut kaikis-
sa ravintoloissa, Työterveyslaitos kertoo. 
Kesäkuussa 2007 voimaan tullut tupakkalain 
muutos kielsi tupakoinnin ravintoloissa, mut-
ta salli siirtymäajan osalle ravintoloista, jotka 
olivat tehneet parannuksia tupakansavulle 
altistumisen vähentämiseksi. 
Nyt siirtymäaika on loppunut. Jatkossa tupa-
kointi on sallittu ravintoloissa vain erillisissä 
tupakkatiloissa, joihin ravintoloitsijan tulee 
hakea lupa rakennusvalvonnasta. 
Työterveyslaitoksen ravintola-alalle tekemän 
valtakunnallisen kyselyn mukaan ravintola-
työntekijöiden altistuminen tupakansavulle 
on vähentynyt tiukemman tupakkalain seu-
rauksena. 
 
Perheen sisäinen adoptio tulee mahdolliseksi 
(Suomi.fi 1.6.2009) 
 
Rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä on jat-
kossa mahdollisuus adoptoida parisuhteen 
toisen osapuolen lapsi, oikeusministeriö ker-
too. 
Perheen sisäisen adoption jälkeen lasta pide-
tään parin yhteisenä lapsena. Laki tulee voi-
maan syyskuun alussa. 
Ennen kuin adoption vahvistamista voidaan 
hakea, osapuolten tulee saada ottolapsineu-
vontaa. Sitä antaa kotikunnan sosiaalitoimi 
tai Pelastakaa Lapset ry. 
Rekisteröidyt parit, jotka suunnittelevat per-
heen sisäistä adoptiota, voivat hakeutua ot-
tolapsineuvontaan jo ennen lain voimaantu-
loa. 
 
Hillary Clinton: Rakastan Marimekkoa 
(Iltalehti 12.05.2009) 
 
Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton sai 
eilen mieluisan lahjan, kun Alexander Stubb 
ojensi hänelle Marimekon paketin. 
Clinton huomasi paketin, ja ennen kuin 
Stubb ehti sanoa mitään, hän huudahti: 
- Rakastan Marimekkoa! Kiitos Alex, Clinton 
iloitsi. 
Hän oli pelkän paketin perusteella arvannut, 
että tuliainen on Marimekon tuote. 
Stubb valisti Clintonia, että jo Jacqueline 
Kennedy käytti aikoinaan Marimekkoa. 

- Sanoin hänelle, että Jackie O. piti Marime-
kosta ja teki sen Amerikassa tunnetuksi, 
Stubb kertoi IS:lle tapaamisen jälkeen. 
Ulkoministeri antoi Clintonille myös kirjansa 
Naked Truth, ja nimi sai maailman mahta-
vimman maan ulkoministerin nauramaan. 
Clintonin saama laukkumalli nousi Suomessa 
otsikoihin helmikuussa, kun eduskunnan pu-
hemiehen Sauli Niinistön vaimo Jenni Haukio 
oli valinnut samanlaisen keltaisen laukun val-
tiopäivien avajaisiin. 
Hillary Clinton ei suinkaan ole Washingtonis-
sa ainoa nainen, jolla on Marimekon kirje-
kuorilaukku kokoelmissaan. Suomen ulkomi-
nisteri paljasti, että samanlainen, toki erivä-
rinen, meni myös Yhdysvaltain ykkösnaiselle 
Michelle Obamalle. 
 
Pohjoisen äideillä maailman parhaat elinolot 
(Taloussanomat 10.5.2009) 
 
Äitien hyvinvoinnin tilastoissa pohjimmaisina 
ovat Afrikan valtiot Niger, Sierra Leone ja 
Tshad. 
Pelastakaa Lapset Ry on verrannut kymmen-
että kertaa maailman äitien ja alle 5-vuotiai-
den lasten hyvinvointia 158 maassa. Vertai-
lun tulokset on koottu Maailman Äidit –ra-
porttiin. 
Suomi sijoittuu listauksessa seitsemänneksi. 
Kärkikolmikossa ovat Ruotsi, Norja ja Austra-
lia. Suomea kiitetään muun muassa oppimis-
vaikeuksista kärsivien lasten sopeuttamises-
ta tavallisiin koululuokkiin. 
Äitien hyvinvointia tarkasteltiin tutkimalla 
muun muassa äitien riskiä kuolla raskauden 
aikaisiin komplikaatioihin, naisten mahdolli-
suutta ehkäisyvälineiden käyttöön ja mah-
dollisuutta synnyttää koulutetun henkilökun-
nan avustamana. 
Lisäksi vertailussa otettiin huomioon äitiy-
teen liittyvät tulonsiirrot ja naisten koulutus-
taso. Häntäpäähän sijoittuneissa maissa on-
gelmat johtuvatkin pitkälti alueiden köyhyy-
destä ja riittämättömistä koulujärjestelmistä. 
Maailmanpankin taloustieteilijöiden arvion 
mukaan jokainen vuosi peruskoulussa lisää 
henkilön tulevaa tuottavuutta maasta riippu-
en 10–30 prosentilla. Tiedot ilmenevät Maa-
ilman Äidit -raportista. 
 
Itämeri alkaa viimein puhdistua 
(Good News from Finland 13.5.2009) 
 
Uusimmat tutkimukset osoittavat, että rehe-
vöityminen Itämerellä on vähentynyt hitaasti 
2000-luvulla. Itämerta saastuttavien typpi- 
ja fosforipäästöjen määrä on kääntynyt las-
kuun ensimmäistä kertaa 1970-luvun jäl-
keen, kirjoittaa Svenska Dagbladet -lehti . 
Laskelmat on tehnyt Tukholman yliopiston 
professori Fredrik Wulff Itämeren suojeluko-
missiolle eli Helsinki-komissiolle. 
Hapeton pohja osassa Itämerta jatkuu kui-
tenkin vielä useita vuosia. Itämeren vuosit-
taisen kuormituksen on arvioitu olevan 
30.000 tonnia fosforia ja 641.000 tonnia typ-
peä. Nyt arvioidaan, että fosforipäästöt ovat 
vähentyneet 3.000 tonnilla ja typpipäästöt 
50.000 tonnilla vuodessa. 
Vähentymistä on auttanut erityisesti puhdis-
tamoiden rakentaminen Puolassa ja Baltian 
maissa. Lannoitteiden käsittelyssä myös on 
tapahtunut edistystä Tanskassa ja Ruotsissa. 

Samalla Wulff kuitenkin muistuttaa, että 
suurin osa työstä on vielä edessä. Suurem-
mat muutokset alkavat näkyä vasta 30 - 50 
vuoden kuluttua. 
 
Helsinki-Vantaa luopuu koti- ja ulkomaanter-
minaaleista 
(Suomen Sillan Uutisviikko 18/2009) 
 
Helsinki-Vantaalla tapahtuu 5. elokuuta mer-
kittävä muutos, kun jakoa kotimaan- ja ulko-
maanterminaaliin ei enää ole. Lentoasemalla 
siirrytään kansainväliseen käytäntöön, jossa 
lähtö- ja tuloterminaalit määräytyvät lento-
yhtiön mukaan. 
Lentoasemalla tehdään myös paljon raken-
nus- ja saneeraustöitä. Hankkeilla kohenne-
taan odotus- ja matkatavaratiloja sekä pa-
rannetaan palveluja. Tutut kulkureitit muut-
tuvat, ja osa palvelupisteistä siirtyy ainakin 
väliaikaisesti uusiin tiloihin. 
Nykyisessä kotimaanterminaalissa tehdään 
muutostöitä, jotta tilat ja palvelut vastaisivat 
kansainvälisen liikenteen tarpeita.  
Elokuussa valmiina ovat tullialue, 
matkustajien vastaanottotilat kahviloineen ja 
laajentunut lähtöselvitysalue. Syksyllä 
porttialueella avataan nykyistä 
monipuolisempi kauppakeskittymä ja uusi 
rajatarkastuspiste.  
Terminaalin vanhojen osien korjaustyöt alka-
vat loppukesällä. Ensimmäisenä remontoi-
daan lähtöaula 3, joka on suljettuna maalis-
kuulle 2010 asti. Sen jälkeen saneeraus jat-
kuu terminaalin muissa osissa lähes parin 
vuoden ajan. 
Finavia avaa tänä vuonna kaukolentojen laa-
jennetut matkustajatilat sekä ottaa käyttöön 
viisi uutta laajarunkokoneiden matkustajasil-
taa. Laajennusosaan tulevan matkatavara-
keskuksen koekäyttö aloitetaan loppuvuo-
desta. Elokuun lopulla avattavaan osaan tu-
lee kansainvälisen tason kauppa-alue sekä 
400-paikkainen ravintolamaailma. Joulu-
kuussa otetaan käyttöön lisää tilaa sekä ylel-
linen kylpylä kaukolentojen matkustajille.  
www.helsinki-vantaa.fi  
 
Helsinkiläinen cocktailbaari valittiin maailman 
parhaaksi  
(Ruokatideon uutiset 23.4.2008) 
 
Pari vuotta toiminut A21-cocktailbaari Hel-
singistä on voittanut Worldsbestbars.com-
verkkosivuston kävijöiden äänestyksessä 
maailman parhaan baarin tittelin. Viime syk-
synä A21 voitti Viisi Tähteä -lehden kotimai-
sen Best Bars -äänestyksen. 
 
Suomalaiset ylpeitä osaamisestaan 
(Good News from Finland 14.5.2009) 
 
Suomalaiset ovat erittäin ylpeitä suomalai-
sesta koulutuksesta. Kansallista ylpeyttä tun-
netaan yleisesti myös suomalaisten tuottei-
den turvallisuudesta ja laadusta sekä suo-
malaisesta osaamisesta. Tämä selviää Suo-
malaisen Työn Liiton kyselytutkimuksesta, 
Suomi-barometrista. Tutkimuksessa haasta-
teltiin hieman yli viittä sataa 15-79 –vuotias-
ta suomalaista. 
Eniten kiitettäviä arvosanoja Suomelle anta-
vat 35-49 -vuotiaat suomalaiset, joista peräti 
36 prosenttia antaa kotimaalleen arvosanan  

http://www.helsinki-vantaa.fi/
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9 tai 10. Tämä ikäryhmä on myös muuttanut 
käsitystään kotimaastaan selvästi positiivi-
semmaksi verrattuna edelliseen mittaukseen 
kaksi vuotta sitten. Ikäryhmittäin vähiten ar-
vostusta maamme saa eläkeläisiltä. Heistä 
alle 20 prosenttia antaa kiitettävän nume-
ron. 
Lähes 60 prosenttia barometrin vastaajista 
sanoo olevansa erittäin ylpeitä suomalaises-
ta koulutuksesta. Vahvimmin tätä mieltä 
ovat yli 25-vuotiaat. Nuorison suhtautumisen 
on hieman kriittisempää. Yli puolet vastaajis-
ta tuntee erityistä ylpeyttä suomalaisten 
tuotteiden turvallisuudesta ja peräti 83 pro-
senttia arvioi kotimaisten tuotteiden turvalli-
suuden ulkomaisia paremmaksi. 
Suomalaiset ymmärtävät myös globalisaati-
on pienelle maalle tarjoamat mahdollisuudet. 
Yli 60 prosenttia vastaajista pitää Suomen 
menestyksen kannalta tärkeämpänä yritys-
ten menestymistä kansainvälisesti kuin yksin 
Suomessa. 
- Suomalaisen työn kannalta Suomi-baro-
metrin tuloksissa on paljon positiivista. Ta-
louskriisin globaalista luonteesta huolimatta 
kuluttajat ymmärtävät voivansa vaikuttaa 
paljon suomalaisten hyvinvointiin ostamalla 
suomalaisia tuotteita, summaa barometrin 
tuloksia Suomalaisen Työn Liiton toimitus-
johtaja Lars Collin. 
 
Kosmetiikan raaka-aineiden eläinkoekielto al-
kaa tänään EU:ssa 
(Helsingin Sanomat 11.3.2009) 
 
Eläinkokeilla testatun kosmetiikan tai kosme-
tiikan raaka-aineiden myyminen on tästä 
päivästä alkaen kiellettyä EU:ssa, kertoo uni-
oni verkkosivuillaan. 
Valmiiden kosmeettisten tuotteiden testaa-
minen on ollut kiellettyä jo syyskuusta 2004 
lähtien. 
Kielto ei koske kolmea eläinkoetta, jotka liit-
tyvät tuotteiden tai raaka-aineiden myrkylli-
syyden testaamiseen. Nämäkin kokeet kielle-
tään kuitenkin viimeistään maaliskuussa 
2013. 
Asiasta kertoi varhain keskiviikkona Yleisra-
dio. 
 
Suosituimmat etunimet Suomessa  
(www.vaestorekisterikeskus.fi)  
 
Vuonna 2008 
 
MIEHET  
Juhani  ................ 1.861 
Johannes  ........... 1.652 
Mikael  ................ 1.542 
Matias  ................ 1.439 
Onni  .................. 1.222 
Olavi  .................. 1.154 
Elias  .................. 1.018 
Oskari  ...................970 
Ilmari ....................936 
Aleksi  ....................841 
 
NAISET  
Maria  ................. 2.585 
Emilia  ................ 1.957 
Sofia  .................. 1.863 
Olivia  ....................990 
Aino  ......................886 
Amanda  ................818 

Aurora  .................. 794 
Matilda  ................. 752 
Helmi  .................... 744 
Ilona ..................... 697 
 
Vuosina 1899–2008  
 
MIEHET  
Juhani ............ 334.011 
Johannes  ....... 238.033 
Olavi  .............. 219.020 
Antero  ........... 181.596 
Tapani  ........... 152.793 
Kalevi  ............ 141.765 
Tapio  ............. 134.715 
Matti  .............. 127.047 
Mikael  ............ 110.887 
Ilmari  ............ 110.658 
 
NAISET  
Maria  ............. 357.988 
Helena  ........... 166.779 
Anneli  ............ 143.699 
Johanna  ......... 143.488 
Kaarina  .......... 130.203 
Marjatta  ......... 122.770 
Anna .............. 112.038 
Liisa ............... 100.720 
Annikki  ............ 96.983 
Hannele  ........... 91.676 
 
Etunimien lukumäärissä ovat mukana kaikki 
väestötietojärjestelmään merkityt, myös 
kuolleet, henkilöt. Tilastoissa on mukana en-
simmäisten etunimien lisäksi myös muut an-
netut etunimet. 
 
Kreikkalaisten yksityisyys ei siedä Googlen 
kameroita (Digitoday 13.5.2009) 
 
Kreikan valtion yksityisyydensuojaelin on 
kieltänyt Googlea lähettämästä kuvausauto-
jaan Ateenan ja muiden kaupunkien kaduille. 
Google Maps kuvaa Street View -palveluunsa 
kattavasti katunäkymiä. 
Kreikan tietosuojaelin vaatii lisäselvityksiä. 
Se haluaa tietää muun muassa sen, mitä 
Google aikoo tehdä alkuperäiskuvilla, kuinka 
se käsittelee ja tallentaa niitä ja miten se ta-
kaa, ettei kreikkalaisten yksityisyyden suojaa 
loukata. 
Googlen vakuuttelut siitä, että ihmisten kas-
vot hämärretään tunnistamattomiksi ja auto-
jen rekisterikilvet peitetään, kaikuivat kuu-
roille korville. 
Viranomainen vaatii Googlelta myös selvitys-
tä siitä, kuinka asukkaille tiedotetaan etukä-
teen, että kuvausauto on tulossa. 
 
Ruokapalsta 
 
Suomalaiset juovat kahvia eniten maailmas-
sa (Ruokatieto 14.2.2009) 
 
Kotimaiset paahtimot toimittivat vuonna 
2008 kaupalle ja suurkeittiöille paahdettua 
kahvia 49,3 miljoonaa kiloa, mikä on prosen-
tin edellisvuotta enemmän. Paahdetun kah-
vin kokonaistoimitukset tuonti mukaan luet-
tuna kasvoivat kolme prosenttia päätyen 
52,8 miljoonaan kiloon. 
Kahvi kuuluu olennaisena osana suomalai-
seen ruokakulttuuriin, ja suomalaiset pitävät 
kahvinjuonnissa hallussaan maailman kärki-

sijaa. Paahdetun kahvin kulutus henkeä koh-
den oli lähes kymmenen kiloa vuonna 2008. 
Keski-Euroopassa kulutus on viitisen kiloa 
henkeä kohti vuodessa. 
Paahtimoyhdistyksen mukaan suomalaiset 
suosivat edelleen vaaleapaahtoista kahvia. 
Suomessa myydystä kahvista 97 prosenttia 
on vaaleapaahtoista ja loppu tummapaahtoi-
sia tai erikoiskahveja. 
Paahdettua kahvia vietiin Suomesta ennä-
tykselliset 8,6 miljoonaa kiloa eli 11,5 
prosenttia edellisvuotta enemmän. Vienti 
suuntautui lähinnä Baltiaan ja Venäjälle. 
Paahdetun kahvin tuonti Suomeen kasvoi 40 
prosenttia edellisvuodesta nousten 3,5 
miljoonaan kiloon. Sitä tuotiin pääasiassa 
Hollannista ja Saksasta. 
Raakakahvia tuotiin Suomeen vuonna 2008 
eniten Väli- ja Etelä-Amerikasta. Tärkeimmät 
tuontimaat olivat Brasilia, Kolumbia, Nicara-
gua ja Guatemala, joiden osuus oli 77 pro-
senttia Suomen koko raakakahvituonnista. 
Afrikan maista eniten kahvia tuotiin Keniasta 
ja Etiopiasta. 
Raakakahvin tuonnin arvo oli 150 miljoonaa 
euroa. Maailmanlaajuisen talouskriisin vaiku-
tuksesta raakakahvin hinta on ollut lasku-
suunnassa. Ostovaluuttana käytettävän dol-
larin vahvistuminen on kuitenkin merkinnyt 
euromääräisesti pienempiä hinnanmuutok-
sia. 
 
Vanhojen reseptien kirja oli viime vuoden 
kaunein (Helsingin Sanomat 12.3.2009) 
 
Vuoden 2008 kaunein kirja on Jouni 
Kuurneen teos Louhisaaren linnan talousre-
septit, joka on syntynyt 1700- ja 1800-luku-
jen reseptimateriaalista. Graafisesta suunnit-
telusta vastasi Pekka Krankka. Kirjan on jul-
kaissut SKS. 
Suomen kirjataiteen komitea oli valinnas-
saan yksimielinen: "Se on kirjakaunotar, jos-
ta on vaikea löytää virhettä. Kirjan formaatti 
on perinteinen ja typografia hengeltään ta-
sapainossa aiheen kanssa." 
Louhisaaren linnan arkistossa säilyneessä, 
käsinkirjoitetussa talousreseptikirjassa on re-
septejä ja ohjeita taloudenpitoon vuosilta 
1770–1850. Kirjaan ovat tehneet merkintöjä 
linnan asukkaat, muun muassa kreivi Carl 
Erik Mannerheim – siis marsalkan isoisän isä 
– ja hänen vaimonsa. 
Vuoden kauneimmat kirjat 2008 –kokoel-
maan on valittu voittajan lisäksi kaikkiaan 29 
teosta tai teossarjaa. Määrä on huomatta-
vasti suurempi kuin viime vuonna. Vuoden 
onnistuneimmat kirjankannet -kunniakirjan 
sai 12 kirjaa. 
Komitean mukaan kirjojen kokonaissuunnit-
telu on parantunut. Suomessa julkaistaan 
vuosittain lukuisia kirjoja, joiden sisältöön ja 
ulkoasuun suhtaudutaan äärimmäisen kun-
nianhimoisesti. 
www.kauneinkirja.fi 
 
Nälkäpäivän ruokareseptit kertovat mitä 
Suomi syö katastrofissa (Ruokatiedon uutiset 
19.5.2009) 
 
Katastrofin aineksista saa valmistettua kas-
vislettuja, sosekeittoa, soija-juurespataa ja 
omenapiirakkaa. Suomen Punaisen Ristin ka-
tastrofirahasto ennakoi syyskuun Operaatio  

http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
http://www.kauneinkirja.fi/
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Nälkäpäiväkeräystä perinteisesti julkaisemal-
la neljä ruokareseptiä, joiden raaka-aineita 
kansainvälinen järjestö voisi lähettää Suo-
meen ruoka-avuksi, jos Suomessa sattuisi 
mittava katastrofi. 
Hädän hetkellä noudatetaan paikallista ruo-
kakulttuuria. Punainen Risti kertoo pyrkivän-
sä aina valitsemaan ravitsevat raaka-aineet 
paikallisen ruokakulttuurin mukaisesti. Ruo-
ka-ainekset hankitaan avustuskohteen lähel-
tä. Näin apu saadaan nopeasti perille ja sa-
malla tuetaan lähialueen ruoantuotantoa. 
Jos mittava katastrofi sattuisi Suomessa, ko-
timaiset ravinteikkaat kasvikset ja juurekset 
sekä proteiinipitoiset pavut ja soija voisivat 
olla meille jaettavan ruoka-avun perusta. Li-
säksi spelttijauhoista saa runsaasti B-vitamii-
neja ja kivennäisaineita. Rypsiöljyssä taas on 
runsaasti terveydelle välttämättömiä rasva-
happoja. Ruokajuomana maito on hyvä kal-
siumin ja D-vitamiinin lähde. 
Punainen Risti haastaa suomalaiset kutsu-
maan ystäviä kylään ja tarjoamaan heille 
Nälkäpäivän tunnusruokia. Edullisesta ruoas-
ta säästyvät rahat järjestö ehdottaa lahjoi-
tettavaksi Operaatio Nälkäpäiväkeräykseen 
17.–19. syyskuuta. Ne päätyvät ruoka-avuksi 
sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan. 
 
Punaisen Ristin Operaatio Nälkäpäivän re-
septit 2009: 
 
Valkopapu-kasvisletut 
 
valkopavut 2,5dl 
peruna 3 kpl 
herneet 2,5 dl 
pinaatti 1 dl 
sipuli 3 kpl 
kananmuna 3 kpl 
spelttijauho 2 dl 
maito tai kasvisliemi 2 dl 
suola 1 tl 
tilli 1 rkl 
öljy 1 rkl 
mustapippuria, muskottia 
öljyä paistamiseen 
 
Valkopavut huuhdotaan ja liotetaan yön yli, 
noin kymmenen tuntia. Papuja keitetään 
noin tunnin, 1 osa papuja 2 osaa vettä. Lio-
tusvettä ei käytetä keittämiseen. Kuoritut 
keitetyt perunat, sulatetut herneet ja sipuli 
jauhetaan monitoimikoneella. Lisätään jouk-
koon pavut, hienonnettu pinaatti, maito, ka-
nanmunat ja mausteet. Jos seos tuntuu liian 
paksulta, lisätään nestettä. Sekoitetaan. 
Paistetaan paistinpannulla letuiksi. Tarjotaan 
puolukan kera. 
Ohjeesta tulee noin 20 lettua. 
 
Soija-juurespata 
 
porkkana 500 g 
palsternakka 250 g 
purjosipuli 100 g 
selleri 200 g 
punajuuri 800 g 
vesi 8 dl 
rosmariini 1 tl 
kirveli 1 tl 
soijakastike 2 rkl 
kasvisliemijauhe 2 tl 
hunaja 1 rkl 

inkivääri, tuore 1 tl raastettuna 
soijarouhe 2,5 dl 
öljy 1 rkl 
 
Kuori juurekset ja paloittele lohkoiksi. Laita 
punajuuret ja porkkanat uunivuokaan ja li-
sää vesi ja mausteet. Anna hautua 180 as-
teisessa uunissa 20 minuuttia. Lisää loput 
juurekset ja purjosipuli. Anna hautua noin 
40 minuuttia ja lisää soijarouhe. Kääntele 
hyvin ja anna olla uunissa vielä viisi minuut-
tia. Lisukkeeksi voit keittää täysjyväriisiä. 
Ohjeesta tulee 8 annosta. 
 
Punajuuri-perunasosekeitto 
 
punajuuri 1 kg 
peruna 800 g 
porkkana 300 g 
punasipuli 100 g 
vesi 2,5 l 
kasvisliemijauhe 1 rkl 
rosmariini 1 tl 
suola 0,5 tl 
ripaus mustapippuria 
kevytkermaa 2 dl (tai soijakermaa) 
 
Kuori juurekset. Laita punajuuret ensin kie-
humaan. Lisää porkkanat, perunat ja punasi-
puli ja keitä kypsäksi. Soseuta keitto ja lisää 
kasvisliemijauhe, suola ja mausteet. Lisää 
kevyt ruokakerma tai soijakerma. Tarkista 
maku. Annoksia tulee 8–10. 
 
Omenapiirakka 
 
piimä 6 dl 
sokeri 3 dl 
sooda 1,5 tl 
vehnäjauhot 4 dl 
spelttijauhot 3,5 dl 
öljy 1,5 dl 
kaneli 1 tl 
vaniljasokeri 1 tl 
 
Piirakan pinnalle: 
omenakuutiot 600 g 
kaneli 1,5 rkl 
sokeri 1,5 rkl 
 
Sekoita kuivat aineet keskenään. Lisää pii-
mään kuivat aineet hyvin sekoittaen. 
Laita taikina leivinpaperin päälle uunipannul-
le. Kuori ja kuutioi tai lohko omenat. Laita 
omenat piirakan pinnalle. Lisää omenoiden 
päälle kaneli ja sokeri. Paista 180 asteessa 
noin 30 minuuttia. 
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
Wild Taiga on vihreitä metsiä, puhdasta vet-
tä ja rikas eläimistö, joka tarjoaa erinomaiset 
mahdollisuudet matkailulle. Täällä Kainuussa 
Taiga koostuu havumetsistä ja soista. Jää-
kaudella syntyneet harjujaksot tuovat oman 
lisänsä maaston monipuolisuuteen. Itäinen 
Kainuu on paras paikka metsän nisäkkäiden, 
etenkin petoeläinten tarkkailuun. Laajoissa 
metsissä ja soilla on tilaa myös hirville ja rik-
kaalle linnustolle. Vaeltajille on tarjolla erilai-
sia reittejä niin kesällä kuin talvellakin. 
Wild Taiga valittiin Suomen vuoden 2008 
nousevaksi, paikallista kulttuuria ja elämän-
tapaa hyödyntäväksi matkailukohteeksi Des-

tination of Excellence in Finland (DEEF) – kil-
pailussa. www.wildtaiga.fi/fi/  
 
Matkaoppaiden Suomi on oudon virallinen 
maa, jossa pääosissa ovat teollisuus ja huip-
puosaaminen, porot ja joulupukki sekä kos-
kematon luonto. Mutta onko sellainen Suomi 
todellinen? Suomi hop! on matkaopas koko-
naan toisenlaiseen maahan, aitoon ja hullut-
televaan. 
Markkanen ja Hannula esittelevät matkailijal-
le vauhdikkaan Suomen aina ilmakitaran soi-
ton ja pallogrillauksen SM-kisoista traktori-
jazzeille ja siirrettävien saunojen kokoontu-
misajoihin. Matkan varrelta löytyy toinen 
toistaan omaperäisempiä nähtävyyksiä. 
www.atenakustannus.fi  
 
Katso sivut, jonne Suomesta ei pääse! 
Koskenkorvaa markkinoiva sivusto on Suo-
men alkoholimainontaa säätelevän lainsää-
dännön vastainen, joten sinne pääsy on es-
tetty suomalaisista ip-osoitteista. 
(IP-osoite, "Internet Protocol" – osoite, on 
numero, joka yksilöi jokaisen Internet-verk-
koon kytketyn tietokoneen). 
www.koskenkorva.com  
 
Uusi HS.fi/Ruoka sisältää noin 4 700 ruoka-
ohjetta. Ruokaohjeet ovat ilmestyneet tes-
tattuina ja maistettuina Helsingin Sanomien 
ruokasivuille. Lisää reseptejä palveluun lisä-
tään joka viikko. www.hs.fi/ruoka  
 
www.pyöräillensuomessa.fi-sivustolle on 
koottu alueittain pyörämatkailijoille sopivia 
palveluja ja palveluntarjoajia. Sivuilta löytyy 
vinkkejä retken suunnitteluun ja toteutuk-
seen, ja voit jo ennen retkeä tarkistaa millai-
sia palveluja pyörämatkailijoille on tarjolla 
valitsemasi reitin varrella. 
www.muinaispolut.fi-sivuilla esitellään ulkoi-
lureittejä, joiden varrella on muinaisjäännök-
siä sekä kulttuuriperintö- ja luontokohteita.  
Polkuja, joilla on viitoitukset ja opasteet, on 
yli 40, ja ne sijaitsevat eri puolilla Suomea, 
ja ne soveltuvat omin neuvoin kuljettaviksi. 
Sivuilta löytyvät ajo-ohjeet, kuvaukset rei-
teistä, nähtävyyksistä ja varustuksesta.  
Sivusto on Museoviraston ylläpitämä. 
www.museot.fi-sivuilta löydät yli 1 000 Suo-
messa toimivan museon yhteystiedot, mu-
seokaupat, näyttelyt ja tapahtumat ja viimei-
simmät museouutiset. Museot.fi on Suomen 
museoliiton ylläpitämä sivusto kaikille muse-
oista kiinnostuneille. 
 
Ulkosuomalaisen kesähoroskooppi  
Laatinut: Sipsu Suomalainen, Italia 
 
OINAS  
Hutikuun puolenvälin jälkeen syntyneille oi-
naille on tiedossa rikas rakkauselämä tänä 
kesänä. Muutenkin elämä näyttää positiivi-
selta. Tämän vilkkaan kesäelämän jälkilasku 
yllättää syksyllä: varovasti kännykän käytön 
kanssa. Minuutit maksavat. Muilla oinailla 
taas saattaa olla ärtymystä ja väsyneisyyttä, 
varsinkin loppukesästä ja alkusyksystä. Oli-
kohan liian aktiivinen loma? 
 
HÄRKÄ 
Onnettomuusalttiutta liikenteessä. Eritoten 
niillä, jotka ovat syntyneet 15.5 kieppeillä.  

http://www.wildtaiga.fi/fi/
http://www.atenakustannus.fi/
http://www.koskenkorva.com/
http://www.hs.fi/ruoka
http://www.py%C3%B6r%C3%A4illensuomessa.fi/
http://www.muinaispolut.fi/
http://www.museot.fi/
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Epämiellyttävä viesti voi pilata osan lomaa ja 
eripura kumppanin kanssa voi jopa päätyä 
(väliaikaiseen) eroon. Huhtikuun puolella 
syntyneillä härillä on huomattavasti 
helpompaa ja jopa onnekas rakkauselämä. 
 
KAKSOSET 
Juoruja selän takana, ja työpaikalla 
kiusataan. Onneksi kaksosten hyväntuulinen 
elämänasenne hajoittaa ampiasenpesän ja 
saadaan taas rauha maahan. Odotettivissa 
liikenne- sakot: ylinopeudesta, 
pysäköintirikosta tms. mahdollisesti heinä-
elokuussa. 
 
RAPU 
Flirttiä, e-maileja, puheluita, ja muutenkin 
vilkasta seuraelämää sekä positiivinen elä-
mänasenne takaa ikimuistoisen kesän. Suuri 
rakkaus kolkuttaa vapaiden rapujen ovelle 
vasta syksyllä. Kesäkuun puolella syntyneillä 
ravuilla voi ilmetä haluttomuutta seksielä-
mään. 
 
LEIJONA 
Puhujan korokkeella olemiseen tottunut lei-
jona osaa olla myös miellyttävää seuraa, jos 
ei joudu seinää vasten tai koe muutenkaan 
tappioita. Hyvä taustatuki, kuten perhe tai 
työkaverit, auttavat pääsemään näiden kriisi-
en ylitse.  
 
NEITSYT 
Tarkka neitsyt saa näpäyksen sormilleen räs-
tiin jääneen laskun vuoksi. Heinäkuussa 
saattaa pinna palaa ihan pienestäkin, ja var-
sinkin, jos kumppani (mm. leijona, kauris, 
vesimies) ei osoita tarpeeksi huomiota. Joil-
lakin neitsyillä paineita töissä tai työhön liit-
tyvissä seikoissa. Uuden oppimiseen olisi 
hyvät pohjat, eli niille, jotka harkitsevat 
opiskelua, nyt olisi hyvä ja otollinen aika. 
Muille mielenkiintoisia kirjoja lomalle mu-
kaan.  
 
VAAKA 
Flirrtiä kesäkuussa, tulisia viestejä heinä-
kuussa, vilkas ja seurallinen loma elokuussa 
sekä rento töihin paluu syyskuussa. Mahdol-
linen uusi rakkaussuhde vakiintuu vasta syk-
syllä. 
 
SKORPPIOONI 
Älä jätä huomiseen sitä, minkä voit tehdä tä-
nään! Kaikki se, mitä olit ajatellut siirtää syk-
syyn, tulee vaatimaan kaksinkertaisen ener-
gian. Tee se heti ja nyt. Tämän hetken hyvä 
harkintakyky ja järjestyksen taju takaa erin-
omaisia tuloksia.  
 
JOUSIMIES 
Ylitöitä, stressiä ja muita työhön liittyviä pai-
neita. Ei huolta. Se on vain hetkellistä ja 
kannattaa hoitaa homma alta pois, sillä palk-
kio on runsas. Varsinainen seuraelämä alkaa 
vasta heinäkuun lopulla, kun työpaineet hel-
littävät, ja syksyllä on tiedossa matkoja, se-
kä uusia tuttavuuksia. Kenties jopa uusi rak-
kaus. 
 
KAURIS 
Vilkkainta kauriilla on loppukeväästä, eli juuri 
nyt, tai elokuun lopulla. Taitaa olla niin väsy-
nyt, että tarvitsee rauhaa ja hiljaisuutta ke-

rätäkseen voimavaroja. Mökin ulkomaalaus 
mm. on verenpainetta alentavaa puuhaa, jos 
Suomen kesä antaa siihen mahdollisuuden. 
Muussa tapauksessa kevyttä kirjallisuutta, ja 
pitkiä kävelyjä kauniissa maastossa.  
 
VESIMIES 
Kesäkuun suulaasta ja vilkkaasta vesimie-
hestä saattaa tulla kurja kiukkupussi juuri 
ennen lomia. Nopeasti ohimenevästä känk-
käränkän tuhkasta nousee kuitenkin naisten 
hurmuri/ viehkeä seuralainen. Vauhtina 
200km/h. Koittakaa pysyä kyydissä. 
 
KALAT 
Itsekuri, määrätietoisuus ja hyvä ulosanti 
ovat kalan valttikortit. Ainoa tumma pilvi tai-
vaalla saatta olla kumppanin vähäinen huo-
mio (leijona kauris, vesimies), varsinkin hei-
näkuussa, jota romanttinen kalat ei voi ym-
märtää. Ylimääräisiä menoja kesäkuussa. 
Elokuussa vietettävä loma rentouttaa. 
  
Voit tilata ilmaisen luonnehoroskooppisi 
osoitteesta: 
sipsu.astro@gmail.com  
 
Rentouttavaa kesää kaikille ulkosuomalaisille  
 
Toivoo 
 
Sipsu 
 
Vitsejä 
 
Vaimoni aloitti viikko sitten laihdutuskuurin 
oikein lääkäreiden ohjauksessa. 
- Paljonko hän on keventynyt? 
- 200 euroa. 
 
Jos sinulla on velkaa miljoona, sinulla on on-
gelma. Jos sinulla on velkaa miljardi, pankilla 
on ongelma. 
 
Mies tuli kadulla vastaan ja huikkasi jo kau-
kaa, että nyt ovat kaikki huolet ohi. 
- Ihanko totta, kuinka niin? 
- No, pankista tuli kirje, ja siinä sanottiin, 
että tämä on viimeinen muistutus 
 
- Oletko jo unohtanut ne minulta lainaamasi 
tuhat euroa? 
- En vielä, mutta anna minulle vielä aikaa 
unohtaa. 
 
Pankinjohtaja soitti menestyvän yrityksen 
toimitusjohtajalle ja kysyi: 
- Kuule,§ mitä mieltä olet? Pitäisikö minun 
lainata rahaa tyttäresi miehelle? 
- Kyllä,( ehdottomasti. 
- Voisitko perustella? 
- Jos et lainaa, hän tulee minun luokseni. 
 
Taantuma on silloin, kun muija karkaa toisen 
miehen mukaan, lama on se kun se tulee ta-
kaisin. 
 
Jos joku kertoo koonneensa omaisuutensa 
kovalla työllä, niin häneltä kannattaa kysyä 
että kenen työllä. 
 
- Rakkaat ystävät, sanoi pappi seurakunnal-
le. Olen aina rukoillut, että köyhät tulisivat 

kirkkoon. Kun nyt* katson kolehtia, niin huo-
maan, että rukoukseeni on vastattu! 
 
Palveluhakemisto 
 
Fysioterapeutti Päivi Voutilainen 
Melina Merkouri 33, Sikies 
(Bussipysäkki Foka, Bussi 28) 
Puh. 2310–206096 
Seuramme jäsenet saavat alennuksen. 
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.  
 
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 
 
Vuokralle tarjotaan 
Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren 
rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua 
kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapii-
rissä.  
Ajalla 1.4. – 31.10.2007. (Vuokraus myös ly-
hyemmäksi ajaksi sopii). 
Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö, 
makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta. 
Lisätietoja: 
54m: Satu Vuorinen, puh. +30 2310 841136 
e-maili panagoudis@yahoo.gr,  
64m: Asta Koskela-Dimitriadou, puh. +30 
2310 344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr 
 
Tapahtumakalenteri 
 
Tapahtumakalenteri kesä-2009 
 
4.6 Puolustusvoimain lippujuhlan päi-

vä 
7.6 Europarlamenttivaalit Suomessa 

ja Kreikassa 
8.6 Kreikassa vietetään helluntaita, 

pyhäpäivä 
13.6 Suomi-koulun kevätjuhlat 
14.6 Food for Good ruokafestivaalit 

Aretsoun rannalla klo 20.30 
20.6 Juhannuspäivä, seuran johtokunta 

vetäytyy kesälomalle 
21.6 Kesäpäivänseisaus 
6.7 Eino Leinon päivä, runon ja suven 

päivä 
20.–26.7 vko 30/09 Suomessa vietetään 

naistenviikkoa 
27.7 Unikeonpäivä 
15.8 Neitsyt Marian taivaaseen astumi-

sen päivä, pyhäpäivä Kreikassa 
Syyskuu Seuran johtokunta palaa lomalta 
 Suomi-koulu alkaa, tarkistakaa 

päivämäärä vielä Suomi-koulun 
opettajilta 

 Suomi-koulun vanhempainyhdis-
tyksen kokous syyskuun alussa, 
tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. 

23.9 Syyspäiväntasaus 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy syys-
kuussa 2009. Toimitus odottaa jälleen lu-
kijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tie-
dotteeseen.  
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	Seuran ja jäsenten toimintaa 1
	Mieleeni tuli Suomen matka muutaman vuoden takaa, kun vanhempi tyttäreni oli n. 5- vuotias. Isälläni oli, ja on vieläkin, vanha numerolevyllä varustettu puhelin. Tyttäreni ihmetteli sitä, eikä voinut tajuta, että valitakseen numeron, piti laittaa sormi määrättyyn numeroreikään ja kääntää levyä niin pitkälle, kun pystyi. 
	Haastateltavana Merja Luostarinen 2
	Haastateltavana Maria Martzoukou 3
	Suomalaistapahtumia Kreikassa 3
	Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat 8
	Huhtikuun kuukausitapaaminen pidettiin puolestaan Oriental - ravintolassa kahvin merkeissä, Eleanna Brezan järjestämänä sekä tavernassa 1901 toukokuun kuukausitapaaminen, jonka järjesti Marko Suomalainen.
	Suomi-Seura ja USP tiedottavat 8
	Uutiskatsaus 10
	Ruokapalsta 20
	Hän oli siihen asti nähnyt vain numeronäppäimillä olevia lankapuhelimia ja matkapuhelimia.
	Toimitus surffaili Internetissä 21
	Ulkosuomalaisen kesähoroskooppi 21
	Vitsejä 22
	Jokaisessa kuukausitapaamisissa jäseniä oli mukavasti paikalla! 
	Lapsilleni tietokone, internet ja matkapuhelimet ovat itsestään selvyyksiä!
	Palveluhakemisto 22
	Tapahtumakalenteri 22
	Illanistujaiset kirjastolla
	Sen jälkeen päätin, että seuraavalla Suomen matkalla veisin molemmat tyttäreni Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitsevaan Tekniikan museoon. Mutta tietenkin olin sen unohtanut, kunnes se nyt tietokonevian myötä tuli taas mieleeni.
	Kirjasto sulkeutui kesän ajaksi. Sen johdosta istuttiin iltaa kirjastonhoitajan, Päivi Pulkki-Georgopouloun luona sunnuntaina 24.5. Tarkoitus oli viettää illanistujaiset hänen takapihallaan, mutta sateen johdosta jouduttiin pysyttäytymään sisätiloissa. 
	Hyvät lukijat,
	Pitkän viileän kevään jälkeen, kesä on vihdoinkin saapunut. Tosin viimeiset viikot ovat olleet kuin keväällä, sateisia.
	Pidämme liian monia asioita itsestään selvinä. Yksi niistä on ystävämme ja lähimmäisen rakkaus. Kuinka hullulta sana ”lähimmäisen rakkaus” kuulostaakaan – eihän meillä nykypäivän ihmisillä ole aikaa välittää toisistamme, saatikka puolitutuista tai tuntemattomista.
	Juuri nytl lukemasi toukokuun numero myöhästyi valitettavasti tietokonevian vuoksi.
	Alkuillasta paikalla oleet seuralaiset lainasivat kirjastosta kesälukemista, minkä jälkeen nautittiin viinistä, ruoasta ja hyvästä seurasta.
	Miten avuttomalta tuntui, kun kotona ei ollut tietokonetta muutamaan viikkoon! Koneen palattua  kotiin, ehdin jo iloita, mutta liian aikaisin, koska siinä olikin suurempi vika, ja se piti palauttaa taas huoltoon.
	Ruokafestivaalit
	Asemani puolesta seuran johtokunnan puheenjohtajana olen saanut auttaa monia tuntemattomia henkilöitä erilaisissa tilanteissa. Vaikka olenkin tehnyt tätä puhtaasti auttamisen ilosta, lämmittää sydäntä, kun autetulta henkilöltä myöhemmin tulee kortti tai sähköpostiviesti, jossa hän kiittää avusta.
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seura otti tänäkin vuonna osaa Thessalonikin ruokafestivaaleille, jotka järjestettiin Europarlamenttivaaleista johtuen vasta sunnuntaina 14.6.
	Food For Good - festivaalien järjestäjänä toimii «Ulkomaalaisten ja Muiden kansanryhmien Naisten Yhdistys Thessalonikissa» (Ένωση Αλλοδαπών και Λοιπών Εθνοτήτων Γυναικών Θεσσαλονίκης). Tämän järjestön jäseniä ovat erilaiset seurat, kuten meidän seuramme, yhdistykset ja muunlaiset ryhmät.
	On siis tärkeää, että muistamme myös kiittää niitä ihmisiä, jotka pyyteettömästi ovat meitä auttaneet elämän eri tilanteissa.
	Hyviä ohjeita on helppo antaa ja ottaa vastaan, yritetään kuitenkin myös toteuttaa niitä käytännössä!
	Toivotan teille omasta ja seuramme johtokunnan puolesta oikein hyvää ja lämmintä kesää, missä päin maailmaa sitten olettekin!
	Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää vuotuiset ruokafestivaalit, jonka rahallinen voitto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Thessalonikissa ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksena on myös lähentää ja syventää suhteita eri maiden ja kansanryhmien sekä Thessalonikin asukkaiden välillä.
	Marko Suomalainen
	Puheenjohtaja
	P.S. Tekniikan museon nettisivut löytyvät osoitteesta www.tekniikanmuseo.fi 
	Ensimmäiset ruokafestivaalit pidettiin aikoinaan Kalamarian alueella Aretsoulla 1. kesä-
	kuuta 1998, jolloin tarjottiin ruokaa 13 eri maasta. Lippuja myytiin n 1.200. 
	Siitä lähtien on festivaaleista tullut vuotuinen traditio, ja osanottajaryhmät ovat lisääntyneet vuosittain.
	Hyvien ruokien ja juomien lisäksi kävijät saavat nauttia useamman tunnin kestävästä ohjelmasta joka sisältää tanssia ja musiikkia eri maista.
	10 euroa maksavalla kupongilla saa maistaa ruokaa 4 eri kojusta ja 2 juomaa.
	V. 2008 osanottajamaita oli 39.
	Avustuksia voivat hakea ketkä tahansa apua tarvitsevat lähettämällä hakemuksen.
	Suurin osa hakemuksista koskee vanhusten hoitoa tai vammaisten ja vaikeuksissa olevien lasten ja nuorten huoltoa.
	Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys Kreikassa
	Suomen Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestettiin ulkomailla 27- 30.5.2009. 
	Seuramme järjesti enakkoäänestyksen suurlähetystön toimesta Thessalonikissa 30.5. Vaalitoimitsijoina toimivat seuramme puheenjohtaja Marko Suomalainen ja seuramme USP-vastaava Jaana Karhunen.
	Äänestystulokset kohdassa ”Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat”
	Iltasanomien toimittaja Thessalonikissa
	Haastateltavana Merja Luostarinen
	Suomen Ateenan suurlähetystön osastosihteeri ja konsulin asioita hoitava, Merja Luostarinen palaa tänä kesänä Suomeen. Tiedotteen toimitus haastatteli häntä vielä viime päivinä ennen hänen kesälomansa alkua.
	Iltasanomien toimittaja Maarit Olkkola, oli työmatkalla Pohjois-Kreikassa kesäkuun lopulla tekemässä juttua Halkidikista ja sen lähiympäristöstä, kreikan hintatasosta ja suomalaisista kreikassa..
	Kodin kuvalehden toimittaja Thessalonikissa.
	Kodin Kuvalehden toimittaja Ulla Ahvenniemi vieraili 3 päivää Thessalonikissa 7-vuotiaan tyttärensä ja hänen 24-vuotiaan kummitätinsä kanssa touko-kesäkuun vaihteessa.
	Maarit Olkkola haastatteli lounaan yhteydessä seuramme puheenjohtajaa Marko Suomalaista ja varapuheenjohtajaa Outi Holopaista heidän sopeutumisestaan kreikkalaiseen elämäntyyliin ja kreikkalaisiin sekä kreikkalaisten suhtautumisesta suomalaisiin.
	1. Mistä päin Suomea olet kotoisin ja mitä olet opiskellut?
	Ulla Ahvenniemi seurueineen illasti seuramme puheenjohtajan Marko Suomalaisen ja seuramme USP-vastaavan Jaana Karhusen kanssa.
	Olen kotoisin Heinävedeltä, Itä-Suomesta ja olen koulutukseltani tradenomi.
	Kodin Kuvalehteen on tulossa artikkeli ”72-tuntia Thessalonikissa”, jossa kaupunkia tarkastelllaan 3 eri-ikäisen naisen silmin.
	2. Missä olet työskennellyt ennen ulkoministeriötä?
	Ennen ulkoasiainministeriötä olen työskennellyt Heinäveden kunnassa ja polii- 
	4. Miten kiinnostuit kääntämisestä?
	silaitoksella, Joensuun yliopistolla, Helsingin työvoimaministeriössä sekä työvoimatoimistossa. Minua on aina kiehtonut ulkomailla asuminen ja vieraat kulttuurit. Olen myös opiskellut Sveitsissä ja ollut au-pairina Pariisissa, joten ehkä kipinä ulkomaille on lähtenyt jo näistä kokemuksista. 
	Se oli suuri sattuma. Yritin vaan ymmärtää tekstien merkityksen kirjoittamalla vaikeat kohdat kreikaksi ja sitten huomasin miten mielenkiintoista se oli. 
	5. Mikä on mielikuvasi Kreikasta nyt?
	Kreikka on valtavan kaunis maa, ja vielä jäi paljon paikkoja, joissa olisin halunnut käydä. Toki olen vieraillut monissa paikoissa, joista mieleenpainuvimmat ovat olleet Meteora sekä Volos Pilio-vuorineen. Valitettavasti kreikan kieli ei oikein suju, ainoastaan aakkoset ja päivittäinen perussanasto on hallussa.
	5. Käännöstyösi käsittää pitkälle toistakymmentä kirjaa. Mikä on ollut urasi tähän mennessä rakkain työ? 
	Johannes Angelos, tiivis kirja, josta ei voi heittää pois sanaakaan. 
	3. Miten päädyit ulkoministeriön palvelukseen ja missä tehtävissä olet palvellut?
	6. Voisitko kenties paljastaa mikä käännöstyö on parhaillaan käsissäsi? 
	Työskennellessäni Helsingin työvoimatoimistossa, huomasin UM:n hakevan toimistohenkilökuntaa palvelukseensa, ja päätin lähettää hakemukseni. Minut kutsuttiin psykologisiin testeihin, jotka sujuivatkin niin hyvin, että olisin voinut aloittaa työskentelyn UM:ssä jo heti seuraavana maanantaina. Olin määräaikaisessa työsuhteessa työvoimatoimistossa, joten päätin kokeilla, millaista työskentely olisi "mystisessä" ulkoasiainministeriössä.
	Turms kuolematon. 
	6. Kuvaile ”normaalia” työpäivääsi Ateenassa?
	7. Ovatko kreikkalaiset kustannusyhtiöt kiinnostuneita suomalaisesta kirjallisuudesta? 
	Konsulin työpäivä täällä Ateenan suurlähetystössä ei ole koskaan samanlainen, aamulla ei voi tietää, mitä päivä tuo tullessaan, mikä tekee työstä mielenkiintoisen. Ikäviltäkään työtehtäviltä ei voi välttyä, kuolemantapauksia ja onnettomuuksia saattuu useita vuosittain. Kaikkia hädänalaiseen tilaan joutuneita pystytään kuitenkin auttamaan. 
	Kreikkalaiset kustantajat, kuten suomalaisetkin, ovat kiinnostuneita kirjoista, jotka myyvät... 
	8. Thessalonikissa järjestetään vuosittain kansainväliset kirjafestivaalit, suurten maiden rinnalla myös Suomi on ollut mukana näyttelyasettajana. Mikä on mielestäsi Suomen näyttelyosaston rooli näilla messuilla?
	Ensimmäinen työpaikkani oli koulutusyksikössä, jossa työtehtäväni olivat oikein mielenkiintoisia ja työkaverit mukavia. Ensimmäiseen ulkomaanpaikkaani Teheraniin hain pelkästään sen takia, että siellä pystyi talvella laskettelemaan. Viihdyin Teheranissa oikein hyvin, varmaankin aika on jo kullannut muistoja. Teheran oli todella eksoottinen paikka. Tutustuin paljon uusiin ihmisiin, joista osa kuuluu vieläkin ystäväpiiriini. Opin, millaista on työskentely suurlähetystössä, ja tietenkin pääsin myös usein laskettelmaan "kaapu" päällä. Teheranin komennukseni kesti 3,5 vuotta.
	7. Millä mielin palaat Suomeen?
	Palaan Suomeen heinäkuussa ihan hyvillä mielin. Seitsemän vuoden ulkomaankomennus on takana, ja uudet haasteet hankevastuuvirkamiehenä kansalaisjärjestöyksikössä odottavat.
	Haluamme näyttää, että olemme olemassa. 
	9. Suomen suurlähetystö ja Suomen Ateenan-Instituutti ovat avainasemassa suomalaisen kulttuurin levittämisessä koko Kreikan alueella. Mikä kulttuurin osa-alue tarvitsisi mielestäsi kipeästi huomiota päättäjien taholta?
	8. Mitä jäät kaipaamaan Kreikasta?
	Kreikasta tulen kaipaamaan kaikkia tapaamiani ihania ihmisiä, Ateenan viikottaisia hedelmä- ja vihannestoreja sekä syksyn, talven ja kevään säätä.
	Suomalainen kulttuuri yleisesti ei ole tarpeeksi tuttua Kreikassa, vaikka yritämme kovasti. Mielestäni kaikki kulttuurialueet tarvitsevat huomiota. Tällä hetkellä on vielä avoinna Korfulla Wilhelm Lagusta koskeva näyttely. Avajaiset olivat suuri tapahtuma, vaikka samana päivänä oli kaupungilla 4 eri tapahtumaa. Paikallinen televisio teki tunnin kestävän ohjelman Suomesta ja näyttelystä, jossa esiintyi suurlähettiläs Erkki Huittinenkin. Ateenan muurien ulkopuolella tavalliset ihmiset ovat enemmän kiinnostuneita, mutta rahaa ei riitä lähteä sinne. Juuri ennen pääsiäistä ilmestyi Estia-kustantamosta Lagusta koskeva kirja. Milloin järjestämme yhdessa Lagus-näyttelyn Thessalonikissa?
	Tiedotteen toimitus kiittää Merjaa haastattelusta ja toivottaa menestystä uusiin tehtäviin!
	Teheranista siirryin suoraan Kuala Lumpuriin Malesiaan 3,5 vuodeksi. Malesia on todella mielenkiintoinen, kaunis ja ilmastoltaan trooppinen maa. Minulla oli siellä paljon vieraita Suomesta ja muualtakin ja tuli matkusteltua paljon ympäri Malesiaa. Malesialaiset eivät ymmärrä ollenkaan, jos puhuu vuodenajoista, siellä on aina vain yksi vuodenaika, ainainen kesä.
	Haastateltavana Maria Martzoukou
	Thessalonikissa järjestettiin 6. kansainväliset kirjamessut 28.–31.5.2009. Suomi oli mukana tänä vuonna neljättä kertaa ja Suomi-osaston vastaavana edustajana toimi jälleen Suomen Ateenan-Instituutin sihteeri ja kääntäjä Maria Martzoukou. Venttiilin toimituskunta sai haastattelun rva Martzoukoulta toukokuun alussa.
	Malesiasta siirryin takaisin ulkoasiainministeriöön ja Helsinkiin. Mielenkiintoisia tehtäviä, eri osastoilla ministeriössä, sekä opiskelua työn ohessa. Vuonna 2002 siirryin työskentelemään Lusakan suurlähetystöön Sambiaan. Toimenkuvani siellä oli todella mielenkiintoinen, hoidin siellä "kaikki toimistotehtävät" mikä piti sisällään työt autonkuljettajasta edustuston päällikön sijaisuuteen ja kaikki siltä väliltä. Meitä oli silloin vain kaksi lähetettyä virkamiestä UM:stä, asiainhoitaja sekä minä. Viihdyin Sambiassa 4,5 vuotta, ja sitten siirryin ensimmäiseen Euroopan paikkaani Ateenaan.
	1. Suomen Ateenan-Instituutti perustettiin v.1984. Tietojemme mukaan olet työskennellyt instituutin palveluksessa perustamisvuodesta lahtien. Onko tämä sattumaa vai kohtalon viitoittamaa kohdallasi? Kohtalo tai sattuma, oli ratkaiseva. 
	Tiedotteen toimitus kiittää Maria Martzoukoua haastattelusta! 
	Suomalaistapahtumia Kreikassa
	2. Olisi mielenkiintoista tietää lisää työympyröistäsi. Kuvaile normaalia työpäivääsi Ateenan-Instituutissa? Sähköpostin lukemista ja vastaamista, kassanhoitoa, eri lupien hakemista, kutsuja, valmisteluja, kääntämistä ja oikolukemista ja kirjojen toimittamista ja suunnittelemista ja.... 
	Opettajia Kuopiosta Thessalonikissa
	Ryhmä suomalaisia opettajia vieraili Thessalonikissa Euroopan Unionin Comenius-ohjelman puitteissa.
	Comenius OHJELMA nimettiin tsekkiläisen opettajan, tiedemiehen, piispan, ja kirjailijan Jan Amos Komenský’n mukaan (1592–1670).
	4. Olitko vieraillut Kreikassa ennen tänne töihin tuloa, ja mikä mielikuva sinulla oli Kreikasta?
	3. Olet opiskellut Suomessa sekä suomea että kirjallisuutta. Millaisia muistoja sinulla on opiskeluvuosista Suomessa ja vierailetko siellä usein? 
	 Comenius, kouluopetuksen ohjelma, on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa (2007–2013). Comenius on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville: oppilaille, opettajille ja muulle opetusalan henkilöstölle. Ohjelmassa tuetaan oppilaitosten 
	Ateenassa oli käynyt vain kerran joskus vuosia, vuosia sitten työmatkalla, ja matkasta muistan sen, että oli tosi kylmää. Mielikuvani Kreikasta ennen tänne tuloa, oli sellainen, että täällä on joka puolella "raunioita" eli historiallisia muistomerkkejä, ja täällä todellakin on "raunioita" joka puolella.
	Suomen kielen kurssilla opiskelijoita 20sta eri maasta. Koko maailma jaloissani... 
	Olisiko Sinunkin aika liittyä jäseneksi?
	Jo 80 vuotta ulkosuomalaisten etuja ajanut Suomi-Seura ry on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Neuvontapalvelumme auttaa kaikissa ulkomaille muuttoon, siellä asumiseen ja Suomeen paluuseen liittyvissä kysymyksissä. Ulkosuomalaisparlamentin kautta ulkosuomalaisten asiat tulevat Suomen päättäjien tietoon ja käsittelyyn. 
	Kaksoiskansalaisuus on jo saavutettu, mutta paljon työtä on jäljellä. Haluatko kirjeäänestysmahdollisuuden, Suomi-koulujen toiminnan kehittyvän ja suomenkielisen seniorihoidon?
	Jäsenyytesi on tärkeä voidaksemme jatkossakin turvata Suomi-Seuran ja ulkosuomalaisparlamentin toiminnan ja jatkaa ulkosuomalaisten edustajana. 
	Liity sinäkin jäseneksi Suomi-Seuraan!
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	[   ]   Kyllä, haluan liittyä Suomi-Seuran jäseneksi:
	Nimi ............................................................................................ Synt. aika ....................................
	Osoite ..............................................................................................................................................
	Sähköposti ........................................................................................................................................
	Maksan jäsenyyden vuodelle/vuosille ............................ Jäsenmaksu 25 euroa kalenterivuodelta. 
	Lisäksi seuraavat samassa osoitteessa asuvat perheenjäseneni haluavat liittyä Suomi-Seuraan. 
	Perheenjäsenen jäsenmaksu 12 euroa kalenterivuodelta.
	Nimi/nimet ........................................................................................................................................
	[   ] Lähettäkää minulle lasku [   ] Luottokortilla (Visa / Euro / MasterCard) CVV-koodi ...........
	Maksan ..................... euroa  kortin nro ...................................... voimassaolo .............................
	..........................................  ..............................................................
	Päivämäärä    Allekirjoitus
	Lähetä osoitteella: SUOMI-SEURA (FINLAND SOCIETY), Mariankatu 8, FIN-00170, Helsinki, Finland
	tai käy liittymässä jäseneksi osoitteessa www.suomi-seura.fi 
	Meidän Comenius-projektissa ovat mukana viisi koulua viidestä eri maasta siis Romaniasta, Unkarista, Tsekin tasavallasta, Kreikasta ja Suomesta. Kaikki alkoi yksinkertaisesti siitä, että Hatsalan klassisella koululla oli ollut aikaisemmin yhteistyötä romanialaisten kanssa. Vuonna 2007 järjestettiin Kuopiossa romanialaisten ja suomalaisten opettajien välinen tapaaminen, jossa lyötiin puitteet Comenius-projektille ja aloitettiin yhteistyökumppaneiden aktiivinen etsintä. Mukaan saatiin koulut Tsekeistä ja Unkarista, ja vihonviimeisenä ryhmään saatiin Kreikka.
	projektiyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta sekä verkostoitumista.
	4. Millaisin odotuksin saavuitte Kreikkaan Comenius-ohjelman puitteissa ja vastasiko todellisuus ennakko-odotuksia?
	Comenius-ohjelman toiminnallisena tavoitteena on:
	Meillä ei ollut tarkkaa kuvaa Pohjois-Kreikasta saatikka Thessalonikista. On mainittava, että kreikkalaiset isäntämme ja emäntämme ovat onnistuneet todella hyvin järjestelyissä. 
	 parantaa oppilaiden ja opetushenkilöstön liikkuvuuden laatua ja lisätä sen määrää jäsenvaltioissa 
	 parantaa eri jäsenvaltioissa sijaitsevien koulujen välisten kumppanuuksien laatua ja lisätä niiden määrää 
	Olemme erittäin iloisia ja tyytyväisiä viikkoon täällä. Projektin sisältö ja tavoitteet on saavutettu, ja meillä on ollut mahdollisuus paneutua kreikkalaiseen kulttuuriin eri muodoissa. Samoin olemme perehtyneet kreikkalaiseen koulujärjestelmään viikon aikana.
	 kannustaa vieraiden nykykielten opiskeluun
	  tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien, elinikäiseen oppimiseen sovellettavien innovatiivisten sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä 
	Sitten seurasi vuoden 2007 syyspuolella suunnitelukokous Transilvaniassa, Romaniassa. Rankan työviikon päätteeksi Comenius-projektimme sai ohjelman ja aikataulun ja rahoitussuunnitelman valmiiksi. Itse vierailut käynnistyivät vuoden 2008 lopussa ja projekti loppuu vuoden 2010 aikana. Kuopio päättää vierailusarjan vuoden 2010 maaliskuussa.
	5. Mikä retkipäivä on ollut antoisin kokemus? 
	 parantaa opettajankoulutuksen laatua ja edistää sen eurooppalaista ulottuvuutta 
	Olemme tutustuneet Thessalonikin historialliseen keskustaan ja kaupungin museoihin.
	 tukea pedagogisten menetelmien ja koulun hallinnon parannuksia
	Kuitenkin yli odotusten oli vierailu Olympos-vuorella ja Verginan arkeologisella alueella.
	Comenius-ohjelma jakautuu useaan eri toimintoon: 
	Näin keväällä toteutettu retki avarsi silmiä sekä Pohjois-Kreikan pitkän historian suhteen että kauniin luontonsa vuoksi. Keväinen retki Thessalonikin ulkopuolelle oli meille mieluinen.
	3. Mikä on Comenius-ohjelmanne teemana?
	 Koulujen yhteistyöhankkeet
	 Oppilaskeskeiset hankkeet 
	Teema on “Safe and Sound School” ja se on jaettu kolmeen pääkategoriaan. Turvallinen opiskeluympäristö, ja kaikki, mikä liittyy siihen. On aivan sattumaa, että projektimme teema on todella ajankohtainen. Valitettavasti Suomessa tapahtuneet kaksi koulusurmatapahtumaa ovat tuoreessa muistissa. 
	 Koulujen kehittämiseen keskittyvät hankkeet
	 Kielipainotteiset hankkeet
	6. Mitä olette oppineet kreikkalaisista vierailun perusteella?
	 Yhteistyöhankkeiden valmistavat vierailut ja kontaktiseminaarit
	    (naurua..) Oltais toivottu, että olisimme oppineet kreikkalaisia kansantansseja! Kreikkalaiset ihmisinä – ollaan huomattu, että eniten yhteistä eri osapuolien kesken on juuri meillä ja kreikkalaisilla! Paitsi täällä tapaamisessa, se tuli huomattua jo edellisessä tapaamisessa siis Tsekin tasavallassa. Meillä on luultavasti samantyyppinen huumorintaju ja samanlainen ajattelutapa asioista. Täällä Thessalonikissa olemme tavanneet pelkästään tehokkaita ja järjestelykykyisiä ihmisiä mm. opettaja Anna Moneftsi Sikiesin koululta. Suomessahan tavataan arvostaa sekä tehokkuutta että organisointikykyä!
	 Apulaisopettajaharjoittelu 
	 Opetushenkilöstön täydennyskoulutus 
	 Oppilasliikkuvuus (alkaa vuonna 2009) 
	Suomessa haetaan keinoja ehkäistä kouluväkivaltaa, ja meillä on keinoina oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittäminen. Tätä kategoriaa halutaan työstää yhdessä ja edelleen oppilaiden koulumotivaation puutetta ja motivaation kehittämistä. Eikä pidä unohtaa niitä oppilaita, joilla on paljon poissaoloja tai oppilaita, jotka eivät halua käydä lainkaan koulua. On parannettava oppilaiden motivaatiota myös niiden oppilaiden kohdalla, jotka eivät ole halukkaita tekemään koulun eteen töitä.
	 Regio (alkaa vuonna 2009) 
	 Monenväliset hankkeet (komissio hallinnoi) 
	 Verkostot (komissio hallinnoi)
	Comenius-ohjelman toimintoihin voivat osallistua oppilaitokset ja niissä työskentelevä henkilökunta kaikista Elinikäisen oppimisen ohjelmaan osallistuvista maista. 
	EU-maiden (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt Kuningaskunta) lisäksi, osallistujat voivat olla Norjasta, Islannista, Liechtensteinistä ja Turkista. 
	7. Millaisen arvosanan annatte Thessalonikille kaupunkina?
	Kolmanneksi kategoriaksi voidaan käsittää turvallisen nettikäyttäytymisen oppiminen.
	Vierailumme ja siihen liittyneet järjestelyt ovat sujuneet loistavasti! Sekä Sikiesin koulu että kouluhallinto olivat sitoutuneita Comenius-projektiin – meitä kohdeltiin kuin kunniavieraita konsanaan! Eteemme oli tehty rutkasti töitä, ja vierailuun oli panostettu paljon taloudellisia resursseja isäntien ja emäntien taholta! Meillä suomalaisilla on NYT iso haaste järjestää seuraava tapaaminen – rima on asetettava vaan ylemmäs!
	Tässä onkin haastetta kaikille. Kreikassakin on tietojemme mukaan tullut esille runsaasti näitä tapauksia, joissa mm. verkkoon on siirretty sopimatonta materiaa.
	Kenelle ohjelma on tarkoitettu?
	Comenius-ohjelma on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville: oppilaille, opettajille ja muulle opetusalan henkilöstölle. Ohjelman toimintoihin voivat hakea päiväkodit ja esikoulut, peruskoulut, lukiot, toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, erityiskoulut ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset sekä niissä työskentelevä opetushenkilöstö. 
	Täällä Kreikassa olemme päässet käsittelemään kouluväkivalta-aihetta tällä viikolla. Thessalonikissa on tehty tutkimuksia ja on vastaavasti kerätty tilastotietoa kouluväkivallasta. Viikkomme alussa pidettiin seminaaripäivä, jolloin paikalle oli kutsuttu alan erikoisasiantuntijoita kertomaan asian vakavuudesta. Oli todella mielenkiintoista havaita, että seminaariin oli huolella paneuduttu, ja puhujina toimivat professoritason ammattilaiset.
	Meille oli jättiyllätys, että Sikiesin koululla oli järjestetty suuri tervetuliaisjuhla vierailumme alussa. Eihän me osattu odottaa, että koko koulu on meitä vastassa, ja oppilaat suorastaan ryntäsivät meitä tervehtimään. Porukkaa kuhisi ympärillämme ja kaikki halusivat tietää kaiken mahdollisen. Itse juhla oli sijoitettu koulun juhlasaliin, jossa pitkät pöydät notkuivat kreikkalaisen gastronomian tuotoksista. Koulun oppilaat olivat valmistelleet huolella mytologiaan 
	Henkilöhaastattelu 3.4.2009
	1. Lyhyesti, henkilötietonne
	Jorma Partanen, rehtori Jynkän koulusta, Kuopiosta ja Mauri Lyytinen, käsityön lehtori Hatsalan klassisesta koulusta, Kuopiosta.
	Seminaarissa pohdittiin kouluväkivallan yleisyyttä ja luonnetta ja edelleen asioita ja toimintamalleja, joita eri kouluissa oli otettu käyttöön. Tämän tapaamisen asiat on tallennettu CD:lle, ja se on jaettu kaikille osapuolille – luonnollisesti tätä arvokasta tuotosta aiotaan hyödyntää koulutyössä kussakin maassa.
	2. Voisitteko kertoa, kuinka syntyi päätös lähteä mukaan Comenius-vaihtoon muiden eurooppalaisten koulujen kanssa?
	Comenius-projekti:
	liittyviä esityksiä, ja nautimme hienoista näytelmäpätkistä.  Juhlan lopussa osa porukasta intoutui tanssimaan – kuinkas muuten – pöytien päällä! Sydämellinen vastaanotto!
	Professori, Suomen Ateenan-Instituutin johtaja Martti Leiwo luennoi aiheesta “Suomalaiset tutkivat Kreikkaa” kutsuvierasyleisölle, kaupungin Arkeologisessa museossa 29.5.2009.
	Teema “Turvallinen opiskeluympäristö” (Safe and Sound School )
	1. Kevät 2009: Sosiaalisten taitojen parantaminen, koulukiusauksen ehkäisy, kouluväkivallan ehkäisy, oppilaiden eristäytyminen
	Edelleen viikon aikana jakaannuttiin oppiluokkiin ja tunneille, koulun oppilaat saivat esittää kysymyksiä meille – aika vaan ei tahtonut riittää selvittämään kaikkea. Jaoimme esitteitä Suomesta ja Kuopiosta sekä annoimme kuopiolaisten oppilaiden kirjeitä kirjeenvaihdosta kiinnostuneille nuorille. Keräsimme ison listan sähköpostiosoitteita täältä Pohjois-Kreikasta, ja on tarkoitus käynnistää e-mail-projekti oppilaiden kanssa. Annetaan joku teema sähköiselle kirjeenvaihtokeskustelulle, ja näin ylläpidetään kontakteja tulevaisuudessa. Olemme siis luoneet yhteyksiä eri maissa asuvien nuorten kesken ja jatkosta he vastaavat itse!
	Kannattaa mainita, että Pohjoismailla on näkyvä rooli Kreikassa koskien arkeologisia kaivauksia ja historiantutkimusta.
	2. Syksy 2009: Koulumotivaation puute
	3. Kevät 2010: Median negatiivinen vaikutus
	Messujen kutsuvierasmaaksi oli valittu Saksa, joka oli esillä näyttävästi kaikkina messupäivinä.
	Comenius-ohjelman aikataulu:
	Monien erilaisten tapahtumien ohella messukävijöitä viihdytettiin elävällä jazzmusiikilla.
	Tsekin tasavalta, Kunstat 1.-5.12.2008
	Kreikka, Thessaloniki 30.3.-4.4.2009
	Myös Suomi-osastolla poikkesi runsaasti kävijöitä neljän messupäivän aikana. Kirjallisuuden ohella tiedusteltiin kaikenlaista Suomesta ja maan kulttuurista. Messukävijöille oli jaettavana sekä kreikan- että englanninkielisiä Suomi-esitteitä. Messuosastolla näytettiin yleisölle Suomen maisemakuvia, pääkaupunkiseutua kuumailmapallosta kuvattuna ja maan kulttuuri-hahmoja.
	Romania, Transilvania 19.10.2009-
	Unkari, Pecs vuoden 2010 tammikuu
	Suomi, Kuopio vuoden 2010 maaliskuu
	Lisätietoja:
	Jynkän koulu, Maitotie 2, FI-70780 Kuopio
	Rehtori Jorma Partanen 
	jorma.partanen@kuopio.fi 
	8. Miten tällainen Comenius-ohjelma rahoitetaan?
	Suomi-osasto haluaa kiittää kaikkia osapuolia yhteistyöstä ja suomalaisia kustantamoja saaduista kirjoista ja muusta materiaalista. Suurkiitos annettakoon Ateenan Suomen suurlähetystölle ja Ateenan-Instituutin edustajalle Maria Martzoukoulle koskien kaikkia kläytännön järjestelyjä.
	Hatsalan klassinen koulu, Opistotie 3, FI-70200 Kuopio
	Periaatteessa maksupuoli hoituu tuen avulla. Rahoitussuunnitelma hyväksytään tiettyyn päivämäärään mennessä vuosittain, ja osanottajat sekä kansallinen toimisto laativat tarvittavat selvitykset rahoituksen määrästä. Päätös tulee yleensä muutaman kuukauden sisällä. Jynkän koulu sai kahden vuoden projektia varten 10 000 euroa. Luonnollisesti tämän tuen lisäksi tarvitaan  ylimääräistä rahoitusta.
	Rehtori Seija Sivonen
	Seija.sivonen@kuopio.fi 
	www.peda.net/veraja/kuopio/hatsala 
	http://1gym-sykeon.thess.sch.gr 
	Lisätietoja messuista
	www.thessalonikibookfair.com
	Thessalonikin 6. kansainväliset kirjafestivaalit 28.–31.5.2009
	Heaven – Ateenan 2. biennaalissa suomalaisesiintyjiä
	Suomi oli mukana neljättä kertaa tämänvuotisilla Thessalonikin 6.kansainvälisillä kirjamessuilla, jotka pidettiin 28.–31.5.2009 HELEXPO-messukeskuksessa.
	(www.finland.gr 22.6.2009)
	9. Mitä asioita ja ajatuksia aiotte viedä mukananne täältä Kuopioon?
	Kolmen suomalaisen taiteilijan -  Antti Laitinen, Reijo Kela ja Tea Mäkipää – voimin nykytaidetta ja performanssia Ateenassa.
	   ( naurua…) Herkullisesta ruuasta ei päästä eroon, sen näkee nyt jo lisääntyneinä vyömakkaroina vatsan seudulla!   Mukava yllätys oli se, että suomalainen yhteisö löytyy Pohjois-Kreikasta. Oli antoisaa kuulla paikallisten suomalaisten elämästä ja vähän syvemmältäkin!
	Suomi-osasto sijaitsi messupaviljongissa (nr 13, stand 15) yhteispohjoismaisessa seurassa. Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi esittäytyivät näillä messuilla yhteisosaston puitteissa.
	Ateenan 2. biennaali –HEAVEN – on nykytaiteen festivaali, joka levittäytyy kolmen ja puolen kilometrin matkalle Paleo Faliron ranta-alueella kesäkuun 15 päivästä alkaen 4 lokakuuta saakka. Biennaalin taiteelliset johtajat, XYZ, ovat kutsuneet esintymään valittuja taiteilijoita, joukossa myös kolme suomalaista. Alueella voi seurata nykytaidetta, näyttelyitä, performanssi-esityksiä, musiikkia ja teatteria. Biennaaliin osallituvia taiteilijoita on yli 130. 
	Suomi-osaston kokoajina ja vastaavina edustajina toimivat Suomen Ateenan-Instituutin sihteeri ja kääntäjä Maria Martzoukou sekä Suomen suurlähetystön kutsumana seuran sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis.
	Yhteistapaamisen aikana voitiin puhua suomea ja päästiin keskusteluissa pintaa syvemmälle!
	Kirjafestivaalien yhteisenä nimittäjänä oli tänä vuonna “Kirja ja Historia” ja teemaan liittyen tapahtuman aikana järjestettiin lukuisia luentoja, kirjailijatapaamisia ja yleisökeskusteluja.
	Toisaalta – mielenkiintoinen asia oli havaita eroavaisuuksista oppilaiden osalta se, että vanhempia henkilöitä kunnioitetaan. Tämähän liittyy sekä koti- että koulukasvatukseen.
	Periaatteet, kuten vanhempien kunnoittaminen ja kohteliaisuussäännöt, opitaan nuorina, ja niitä pidetään arvossa. 
	10. Entäpä vaihtaisitteko Kuopion Thessalonikin maisemiin pysyvästi?
	Tästä on keskusteltu! Ei nyt ihan ensimmäisenä ajatuksena tulisi mieleen muuttaa tänne asumaan. Mikäli voitaisiin perehtyä alueeseen tarkemmin ja saada historiallista perspektiiviä, niin se voisi helpottaa päätöksentekoa! Mahtavan oloinen alue – kuinkahan pohjoisen poika selviäisi näissä kreikkalaisissa ympyröissä? 
	Pohjois-Kreikkaan olisimme tulossa mieluusti lomailemaan, täällä näkee vielä aitoa elämää.
	Suomalainen, metsien mies ei kyllä halaja suurkaupunkeihin asumaan. Tarvitaan rauhaa ja hiljaisuutta ympärille, näitä arvoja ei voi jättää ! 
	Biennaalin kuusi näyttelyä on suunnitellut arkkitehti Andreas Angelidakis ja niitä täydentää sarja performance tapahtumia. Yksi niistä on nimeltään ”Live” ja sen kuraattoreina ovat toimineet Dimitris Papaioannou ja Ζafos Xagoraris. Performanssi-paikkana on sekä Flisvos Building että Palaio Faliron ranta-alue. Kyseiseen esitykseen osallistuu myös kolme suomalaista taiteilijaa Reijo Kela, Antti Laitinen ja Tea Mäkipää.
	Lisätietoja
	18 Nafplionin Festivaali
	Athens Festival - Esa-Pekka Salonen & London Philharmonic Orchestra 
	Tänä vuonna Nafplionin Festivaaleilla (19.-28. kesäkuuta) soittavat kansainvälisesti tunnustetut muusikot ja ensemblet: Royal Danish Orcestra, Trondheim Soloist, Michala Petri, Arild Quartet, Stockholm Brass, Helsinki Quartet ja monet muut. Yhteistyötä ovat tehneet Nordic Culture Fund, Danish Arts Council sekä Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen suurlähetystöt.
	www.greekfestival.gr/show_event?id=315&lang=en 
	Esa-Pekka Salonen
	www.esapekkasalonen.com 
	Lontoon Filharmoninen Orkesteri
	”Liven” muita taiteilijoita ovat An Architektur, Νikos Arvanitis, Barking Dogs United, Broadcast Group, Eloisa Cartonera, Centre for Research Architecture - Goldsmiths College (Celine Condorelli, Angela Melitopoulos, Florian Schneider, Eyal Weizman), Cesare Pietroiusti & Matteo Fraterno, Coti, Errands, Filopappou Group, Tadeusz Kantor, Kollektivnye Deystviya (Collective Actions), Jennifer Nelson & Dimitris Kotsaras, NSK, Lucy + Jorge Orta, Anna Ostoya, Palaio Faliro artists group, Superflex, Water Girls Water Boys [Urban Void, Nomadic Architecture Network, Flux Factory, Koharchitects], Krzysztof Wodiczko, Ykon.
	www.philharmonia.co.uk 
	Kaisa Kulmala Trio
	Festivaalin taiteellisena johtajana toimii jo 18 vuotta tunnettu kreikkalainen pianisti Yiannis Vakarelis. Hänen mukaansa "kulttuuri on lyhyin ja turvallisin tie vaikuttaa tunteisiin ja pehmentää sieluja".
	(www.finland.gr 15.5.2009)
	Eurooppalainen jazzfestivaali järjestettiin Ateenassa yhdeksättä kertaa 27.-31.5.  Suomen edustaja Kaisa Kulmala Trio esiintyi festivaaleilla lauantaina 30. toukokuuta.
	Festivaalin aikana voi myös tutustua tanskalaisen taiteilijan Canuto Kallanin maalausnäyttelyyn.
	Triossa soittavat Kaija Kulmala, piano, Jori Huhtala, basso ja Ville Pynssi, rummut.
	Suomella ja Nafplionin kaupungilla on myös yhteistä historiaa. Kreikan vapaussodassa taistellut suomalainen sotilas ja Palamideen linnoituksen komendantiksi vuonna 1829 nimitetty filhelleeni, August Myhrberg, jonka vuonna 2007 paljastettu muistolaatta löytyy Nafplionista.
	Kaisa Kulmala Trioon voitte tutustua Myspace profile:ssa 
	www.myspace.com/kaisakulmalatrio
	Esiintymispaikkana oli Ateenan kaupungin kulttuurikeskus Technopolis, Pireos 100, Gazi.
	Antti Laitinen soutaa omaa saartaan seuraavat pari viikkoa ja rakentaa Ateenan edustalle kivistä pienen saaren. Tea Mäkipää kerää poisheitettyjä putkia ja saniteettiesineitä tehden niistä talon. Reijo Kela puolestaan sai tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon tänä vuonna.
	Jori Hulkkosen Acid Symphony Orchestra
	Lisätietoja
	(www.finland.gr 15.5.2009)
	Nafplion Festival www.nafplionfestival.gr 
	Uusi Helsinki Kvartetti www.uusihelsinki.fi 
	Jori Hulkkosen Acid Symphony Orchestra esiintyi BIOS -klubilla perjantaina 22. toukokuuta 2009.
	Sunrise Avenue livenä Akropoliksen juurella
	Lisätietoja
	(www.finland.gr 2.6.2009)
	2nd Athens Biennale 2009 
	Kansainvälisesti tunnettu DJ ja konemusiikin tuottaja Jori Hulkkonen toi Ateenaan Roland TB-303-bassosyntetisaattoreille säveltämänsä Acid sinfonian. 
	www.athensbiennial.org/AB/en/heaven/EN_HVconcept.htm
	Keski-Euroopassa hyvin menestynyt suomalaisyhtye Sunrise Avenue esiintyi 4 Mad Live in Athens by VODAFONE CU -tapahtumassa  
	Antti Laitinen 
	www.anttilaitinen.com 
	Legendaarisesti mouruavia japanilais-syntetisaattoreita on valmistettu vain 10 000 kappaletta vuosina 1982-83. Jäljellä olevat laitteet ovat siis keräilyharvinaisuuksia. Jori Hulkkonen toimii itse teoksensa kapellimestarina.
	Torstaina 11. kesäkuuta Asomaton -aukiolla Thisionin aluella.
	Reijo Kela 
	http://extra.danceinfo.fi/tanka/database/taiteilijat/taiteilijaViewForm?taiteilija_id=290 
	Yhtye määrittelee nettisivuillaan musiikkinsa olevan 70% poppia ja 80% rockia. Yhtyeen ensimmäinen albumi ”On The Way To Wonderland” myi kultaa Kreikassa, joten faneja maasta löytyy. Uusin levy ”Popgasm” julkaistiin viime kuussa ja tapahtumassa kuullaan kappaleita myös siltä.
	Tea Mäkipää
	www.tea-makipaa.eu
	New Helsinki Quartet Nafplionin Festivaaleilla (www.finland.gr 12.6.2009)
	Lisätietoja
	Jori Hulkkonen www.jorihulkkonen.com 
	Suomalaista jousimusiikkia on mahdollista kuunnella kuunvalon loisteessa Palamidin linnoituksen historiallisessa ympäristössä 28. kesäkuuta. 
	Private Space - valokuvia Suomesta Ateenassa (www.finland.gr 11.5.2009)
	Lisätietoja
	Sunrise Avenue www.sunriseave.com 
	Mad live in Athens (kreikaksi) 
	Voionmaan opisto Tampereelta toteutti yhdessä AKTO-taidekoulun kanssa Ateenassa 12.5.-22.5.2009 valokuvanäyttelyn "Private Space" sekä valokuvatyöpajan.
	www.mad.tv/madliveinathens/sunriseavenue/
	Nafplionissa vuosittain pidettävillä festivaaleilla 19.- 28. kesäkuuta esiintyy Uusi Helsinki Kvartetti soittaen Haydnin, Mozartin ja Sibeliuksen musiikkia sunnuntaina 28. kesäkuuta klo 21.00.
	Esa-Pekka Salonen johtaa Lontoon Filharmonista Orkesteria (www.finland.gr 2.6.2009)
	Voionmaan opiston toimiva yhteistyö AKTO-taidekoulun kanssa on jatkunut vuodesta 2002. Pilottinäyttely järjestettiin Ateenassa neljä vuotta sitten. Nyt pidettävä näyttely "Private Space", joka koostuu 11 Voionmaan opiston valokuvauslinjalaisen työstä, on edellistä laajempi kokonaisuus. Yhteistyö Kreikan suuntaan on Voionmaan opistolle avaus kansainväliselle toimintakentälle.
	Uusi Helsinki Kvartetissa soittavat muusikot Petri Aarnio, viulu, Taija Kilpiö, viulu, Ilari Angervo, alttoviulu ja Joel Laakso, sello.
	Esa-Pekka Salonen johti Lontoon Filharmonista Orkesteria Ateenan festivaaleilla keskiviikkona 17. kesäkuuta. Esiintymispaikka oli kuuluisa antiikin Herodus Attikuksen teatteri aivan Akropolis-kukkulan juurella keskellä kaupunkia.
	Kvartetti perustettiin vuonna 1982. Kaksi vuotta myöhemmin kvartetti voitti kaksi kvartettikilpailua, Viitasaaren Kvartettikilpailun ja Concertino Praga- kilpailun Prahassa. Voitot olivat ponnahduslauta nuoren kokoonpanon uralle.
	Konsertin solistina esiintyi kreikkalainen pianisti Jannis Vakarelis. Ohjelmistossa oli Franz Lisztin Piano Concerto No 2 in A major ja Gustav Mahlerin Symphony No 6 in A minor.
	Voionmaan opiston valokuvauslinjan johtaja Hannu Sinisalo ja AKTO:n valokuvaosaston johtaja Alkinos X. Xathakis ovat olleet yhteistyökumppaneita jo vuodesta 1991 alkaen.
	Huhtikuussa 1994 Uusi Helsinki- kvartetti sijoittui toiseksi Lontoon kansainvälisessä jousikvartettikilpailussa. Se palkittiin myös yleisöpalkinnolla sekä palkinnolla parhaasta tilausteoksen esityksestä. Vuonna 1997 Uusi Helsinki- kvartetille myönnettiin Nuori Suomi –palkinto. Uusi Helsinki -kvartetti on perustanut konserttisarjan Jousikvartetit Ritarihuoneella.  
	Esa-Pekka Salonen toimii Lontoon Filharmonisen Orkesterin ylikapellimestarina. Hän voitti vuonna 2009 viulisti Hilary Hahnin kanssa Grammy-palkinnon parhaasta taidemusiikin solistin ja orkesterin yhteisesityksestä johdettuaan Ruotsin radion sinfoniaorkesteria Hahnin esittäessä Arnold Schönbergin ja Jean Sibeliuksen viulukonsertot. 
	Lisätietoja
	AKTO www.akto.gr 
	Voionmaan opisto 
	www.voionmaanopisto.com 
	Kirjeäänestys ja kansalaisuusilmoitusmenettelyn jatkaminen USP:n puhemiehistön kokouksen asialistalla (Sutinat 5/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Puhemiehistön kokous 16.-17.4.2009
	Karita Mattila esiintyi Ateenassa
	(www.finland.gr 27.4.2009)
	Puhemiehistö kokoontui kevätkokoukseensa 16.-17.4.2009. Kokouksessa kuultiin varapuhemiesten alueraportit sekä sihteeristön tilannekatsaus. Suomi-Seura on saanut taas nuorisoapurahoja, joita yhteisöt voivat hakea vielä syyskuussa. VR on päättänyt ulkosuomalaisopiskelijoiden alennuksista junamatkoilla. Alennuksia saavat opiskelijat, joilla on oikeus Kelan opintotukeen. Päätöslauselmaan 21 liittyen voivat myös ulkosuomalaiset yhteisöt hakea Suomen näkövammaisten liitolta tukea näkövammaisille tarkoitettuun LUETUS-ohjelmaan.
	Karita Mattila esiintyi BBC:n sinfoniaorkesterin kanssa Ateenassa 24.4. Suurlähetystön henkilökunta oli toteamassa monien Ateenassa asuvien suomalaisten ja miltei täyden Ateenan konserttisalin katsomon kanssa Karita Mattilan suurenmoista ääntä ja lavakarismaa.
	Ulkosuomalaisparlamentin (USP) puhemiehistö tapasi 16. – 17. huhtikuuta pidetyn kevät-kokouksensa aikana maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin, opetusministeri Henna Virkkusen, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja ulkoasiainministeriön edustajia. 
	Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
	Asialistan tärkeimmät aiheet olivat kirjeäänestyksen mahdollistaminen ulkosuomalaisille, kansalaisuusilmoitusmenettelyn jatkaminen sekä Suomi-koulujen tuen korottaminen. 
	Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys Kreikassa
	Yhteydenotot tarkempia tietoja varten suoraan liittoon, jossa asiaa ulkosuomalaisten osalta hoitaa Heikki Ekola, heikki.ekola@nkl.fi. Kyselin, onko uutta tietoa Ylen suunnitelmista ja ohjelmantarjonnasta ulkosuomalaisille. Sihteeristön joulukuisessa Ylen tapaamisessa kuultiin, että radiolähetykset voidaan aloittaa uudelleen, mutta vain, jos lisärahoitusta saadaan. TV Finlandin osalta on suunnitelmia kehittää palvelua. Ylen asioissa kannattaa antaa palautetta suoraan Yleen, koska vain siten siellä tiedetään, miten radiolähetysten puute ja TV Finlandin ohjelmantarjonta ulkosuomalaisten ulkomailla koetaan.
	Tapaamisessa maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin kanssa puhemiehistön pääaiheena oli kansalaisuusilmoitusmenettelyn jatkaminen. Kesäkuussa 2003 voimaan astunut kansalaisuuslaki sallii kaksois-kansalaisuuden. Laki myös antoi mahdollisuuden saada menetetty Suomen kansalaisuus takaisin ilmoitusmenettelyllä, jonka viiden vuoden siirtymäaika ulkosuomaisille päättyi kesäkuun alussa 2008. Määräaikaan mennessä Maahanmuuttovirasto sai noin 21 500 kansalaisuusilmoitusta. Kaikki eivät kuitenkaan saaneet tietoa tästä mahdollisuudesta ajoissa. 
	Suomen Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestettiin ulkomailla 27.– 30.5.2009. Kreikassa äänestettiin Suomen Europarlamantiivaaleissa seuraavasti:
	Kansalaisuuslakia ollaan parhaillaan tarkistamassa. Ministeri Thors kertoi ymmärtävänsä asian tärkeyden ulkosuomalaisille ja kannattavansa itse ilmoitusmenettelyn palauttamista ulkosuomalaisille uudessa kansalaisuuslaissa. Asialle on kuitenkin saatava eduskunnan tuki. Puhemiehistö toi esille myös ulkosuomalaisten - ja samalla näiden uusien Suomen kansalaisten merkityksen – Suomelle tulevaisuuden työvoimareservinä. 
	Puhemiehistö käsitteli USP:n sääntöjä ja teki niihin korjauksia ja täsmennyksiä. Sääntömuutosehdotus annettaan aloitteena tulevaan USP:n täysistuntoon.
	Suomi-Seura ja USP tiedottavat
	(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi) 
	Puhemiehistöllä oli myös tapaamiset eduskunnan perustuslakivaliokunnan, opetusministeri Henna Virkkusen sekä maahanmuutto- ja Eurooppa-ministeri Astrid Thorsin kanssa. Näissä tapaamisissa tuotiin esille USP:n näkemyksiä uuteen kansalaisuuslakiin, kansalaisuusilmoituksen jatkamiseen sekä kirjeäänestyksen saamiseen uuteen vaalilakiin. Opetusministeri Virkkuselle painotettiin Suomi-koulujen toiminnan turvaamista ja alle 3-vuotiaiden saamista koulujen piiriin. Ministeri Thorsin tapaamisessa todettiin tärkeäksi saada kansalaisuusilmoitusmenettely sisällytetyksi tarkistettuun kansalaisuuslakiin.
	Varapuhemies viestittää:
	Aluekokous maanantaina 24.08.2009 Helsingissä
	Opetusministeri Henna Virkkusen kanssa puhemiehistö keskusteli maailmalla toimivien noin 150 Suomi-koulun tuen lisäämisestä. Vapaaehtoisvoimin toimivissa kouluissa opiskelee noin 4 000 ulkosuomalaislasta ja –nuorta. Koulujen Suomen valtiolta saama määräraha on pysynyt samalla tasolla vuosikausia, ja siksi kouluissa on materiaalipula, eikä opettajien palkkioita ole voitu nostaa. Koulut tekevät hyvin tärkeää työtä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin ylläpitäjinä. Niiden opetus on hyvin merkittävää Suomeen palaavien lasten ja nuorten kannalta. Myös Espanjan Aurinkorannikon lukion tulevaisuus oli tapaamisessa puheenaiheena.
	Viittaan aikaisemmin lähettämääni kokouskutsuun ja muistutan elokuun kokouksen tärkeydestä, koska siellä mm. valmistellaan tulevaa USP:n täysistuntoa ja sitä edeltävää seuraavaa aluekokousta. Kokouksessa käsitellään myös mahdolliset teiltä tulleet uudet aloitteet sekä pyritään löytämään uudet varapuhemiesehdokkaat 23.5.2010 tehtävää valintaa varten. Aluekokous on siis varsin tärkeä ja toivoisin mahdollisimman monen yhteisön lähettävän siihen edustajansa. Kokouskutsu on luettavissa myös osoitteessa www.usp.fi/alueet ja siellä edelleen Välimeren alue.
	Puhemiehistöllä oli myös keskustelu- ja esittelytilaisuus UM:n vieraana. Tapaamisessa esiteltiin UM:n eri osastojen toimintaa. Kuultiin syksyllä 2008 toimintansa aloittaneen kansalaispalveluyksikön kehittämissuunnitelmista mm. konsulitoimintojen osalta. Konsuliyksikön päällikkö Pasi Tuominen mainitsi vielä, että Malagan uuden varakonsulin nimitys tapahtunee pian.
	Kirjeäänestyksen salliminen ulkosuomalaisille oli esillä tapaamisessa eduskunnan perustuslaki-valiokunnan edustajien kanssa. Ulkosuomalaisten äänestysprosentti on pysynyt hyvin alhaisena, mihin hyvin merkittävä syy on äänestyspaikkojen sijainti kaukana äänestäjistä. Esimerkiksi Australiassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa matkaa äänestyspaikalle voi olla satoja kilometrejä. Kirjeäänestyksen hyväksyy lähes 50 maata, muun muassa Ruotsi, missä siitä on saatu hyviä kokemuksia. Kansalaisuusilmoitusmenettelyn jatkaminen otettiin esiin myös tässä tapaamisessa.
	USP:N seuraava täysistunto pidetään Helsingissä 24.-25.5.2010. Seuraavat päivämäärät on hyvä jo nyt kirjata kalentereihin:
	Passi- ja viisumiyksikön päällikön sijainen Vesa Häkkinen kertoi, että poliisi ei vielä ole aloittanut omaa liikkuvaa passinmyöntämisjärjestelmää. Laitteet on luvattu toimittaa poliisiasemille toukokuussa. UM ottaa laitteet käyttöön vasta, kun poliisi on saanut laitteet ja niistä on saatu käytännön kokemuksia. Edustustojen käyttöön laitteita ehkä saadaan syksyllä tai vuoden 2010 alussa.
	 24.11.2009 Kutsut USP:n täysistuntoon lähetetään. Onhan sihteeristöllä tiedossa yhteisönne ajantasaiset yhteystiedot?
	 24.2.2010 Yhteisöjen viimeinen ilmoittautumispäivä ja uusien aloitteiden viimeinen jättöpäivä
	 12.4.2010 Yhteisöjen ilmoitettava edustajiensa nimet sihteeristölle
	Keväisin terveisin 
	 24.4.2010 Sihteeristö postittaa aloiteyhteenvedon, toimintaraportin ja esityslistan yhteisöjen edustajille
	Ulkoasiainministeriön edustajilta puhemiehistö sai tietoa mm. UM:n kansalais- ja passipalveluista, Suomalaiset ulkomailla –projektista sekä Suomen maabrändihankkeesta.
	Arto Heikkinen
	Välimeren … alueen varapuhemies
	 24.–25.5.2010 USP:N TÄYSISTUNTO
	Ulkosuomalaisparlamentin seuraava istunto järjestetään Helsingissä 24.-25. toukokuuta 
	UUSIA ALOITTEITA KAIVATAAN!!
	2010. USP:n toimintaan osallistuville ulkosuomalaisyhteisölle lähetetään kutsukirje tämän vuoden syksyllä. Aloitteita ne voivat lähettää jo nyt. Uudet yhteisöt (yhdistykset, järjestöt, tiedotusvälineet, Suomi-koulut jne.) voivat tulla mukaan USP:n toimintaan hyväksymällä USP:n säännöt. Lisätietoja on USP:n kotisivulla www.usp.fi. 
	Ulkomailla asuva Suomen kansalainen tai kansalaisuusilmoituksella kansalaisuuden palauttamista hakenut voi päivittää muuttuneet henkilötietonsa joko lähimpään Suomen edustustoon tai viimeisen kotikuntansa maistraattiin Suomessa. Lisätietoja ulkosuomalaisille antaa maistraatti: 
	Suomi-Seuran intensiivinen suomen kielen kurssi 20. - 31.7. 2009 (Sutinat 4/09 – Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Suomi-Seura ry:n intensiivinen suomen kielen kurssi järjestetään Helsingissä 20. – 31.7.2009. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 18 - 45 -vuotiaille ulkosuomalaisille ja/tai heidän puolisoilleen, jotka suunnittelevat muuttoa Suomeen. 
	www.maistraatti.fi 
	Kansalaisuusilmoituksista käsittelemättä noin 5.000 (Sutinat 5/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Maahanmuuttovirasto Internetissä: 
	www.migri.fi 
	Passia ei kannata hakea heti kansalaisuuden saatuaan (Sutinat 4/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Huhtikuun 2009 alussa Maahanmuuttovirastossa (Migri) oli ratkaisematta noin 5 000 entisten Suomen kansalaisten ja heidän jälkeläistensä tekemää kansalaisuusilmoitusta. Lisätietoja käsittelyn etenemisestä löytyy Migrin kotisivulta www.migri.fi, tarkemmin osoitteesta 
	Seminaarissa opiskellaan suomen kieltä 50 tuntia kolmessa tasoryhmässä: (vasta-alkajat, keskiryhmä ja edistyneet). Kurssilla esitellään opiskelu- ja työhakumahdollisuuksia Suomessa ja tutustutaan suomalaisuuteen.  Luennot ja esittelyt pidetään englanniksi. Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Kurssille osallistuvan ei tarvitse osata suomea, mutta englannin kielen taidon on oltava riittävä, jotta opiskelija pystyy seuraamaan luentoja ja osallistumaan opetukseen. 
	Kun hakija, esimerkiksi entinen Suomen kansalainen tai hänen jälkeläisensä, saa ilmoituksesta Suomen kansalaisuuden, kansalaisuus tulee voimaan takautuvasti siitä päivästä, jolloin ilmoitus laitettiin vireille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisuuspäätöksen saadessaan henkilö on jo jonkin aikaa ollut Suomen kansalainen. Suomen passin hän voi kuitenkin saada vasta sen jälkeen, kun tieto kansalaisuudesta näkyy Suomen väestötietojärjestelmässä. 
	http://www.migri.fi/download.asp?id=Kansalaisuusilmoitusten+k%C3%A4sittelyjono+2009;1538;{5F8818B4-EF86-4A4D-9CEF-2FCCD2B6BAAD}, joka päivitetään verkkosivuille joka kuukauden alussa aina siihen saakka, kun ilmoituksia on käsittelemättä.
	Kurssi pidetään Helsingin kristillisellä opistolla, joka sijaitsee Laajasalossa, noin yhdeksän kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Paikalle on hyvät kulkuyhteydet.
	Tavoitteena on, että kaikkiin ilmoituksiin saadaan päätös vuoden 2009 aikana. Entisten Suomen kansalaisten ilmoitukset etenevät nopeammin kuin jälkeläisten, koska jälkeläisten tietoja ei ole aikaisemmin ilmoitettu Suomen viranomaisille.
	Jos kansalaisuuden saaneella on jo ennestään suomalainen henkilötunnus, tieto kansalaisuuden saamisesta voidaan lähettää väestötietojärjestelmään sähköisesti, jolloin tieto näkyy järjestelmässä seuraavana päivänä. Tietoja järjestelmään lähetetään 3–5 kertaa viikossa.  
	Kurssin hinta on 820 euroa, johon sisältyy opetus, opetusmateriaali, majoitus kahden hengen huoneessa, täysihoito, opastettu Helsingin kiertoajelu ja retki Tuusulan Rantatien kulttuurikohteisiin. Ilman majoitusta kurssin hinta on 560 euroa.  
	Kaikkiaan noin 21 500 entistä Suomen kansalaista tai heidän jälkeläistään haki menetettyä kansalaisuutta takaisin viiden vuoden määräaikana, jonka nykyinen kansalaisuuslaki heille tarjosi. Ilmoituksista lähes puolet, 9.100, pantiin vireille viiden viimeisen kuukauden aikana.
	Jos kansalaisuuden saaneella ei ole suomalaista henkilötunnusta, tiedot lähetetään paperilla ja tietojen siirtäminen väestötietojärjestelmään kestää neljästä vuorokaudesta kahteen viikkoon. 
	Hakuaika päättyy 22.4.2009. Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella määräajan jälkeen. 
	Hakulomakkeet voi tulostaa seuran kotisivuilta: www.suomi-seura.fi (seminaarit ja kurssit).
	Alkuvuoden 2008 ilmoitustulva ruuhkautti Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikön sen verran pahoin, että ilmoitusten kirjaaminen rekisteriin venyi pitkälle syksyyn. Tämän vuoksi myös käsittelyajat ovat venyneet.
	Passia hakiessa kannattaa ottaa huomioon tiedonsiirron vaatima aika. Passihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti Suomessa poliisille tai ulkomailla Suomen edustustoon. Jotta turhalta matkustamiselta vältyttäisiin, kannattaa esimerkiksi ulkomailla asuvan hakijan ottaa etukäteen yhteyttä edustustoon ja varmistaa, että tieto kansalaisuuden saamisesta on väestötietojärjestelmässä. 
	Lisätietoja: Suomi-Seura ry, puh. +358-9-684 1210, info@suomi-seura.fi.
	Kansalaisuuslain siirtymäsäännös oli voimassa 1.6.2003–31.5.2008. Sen mukaan henkilö, joka oli menettänyt Suomen kansalaisuuden esimerkiksi saadessaan jonkin toisen maan kansalaisuuden, pystyi hakemaan sitä takaisin ilmoitusmenettelyllä ilman, että hänen täytyi muuttaa Suomeen. 
	Ulkosuomalaisten nuorten leiri 18.7. – 1.8.
	(Sutinat 4/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Metsäkartanon nuoriso- ja luontomatkailukeskus järjestää yhteistyössä Suomi-Seura ry:n kanssa kesäleirin 14 -16 -vuotiaille ulkosuomalaisille nuorille. Leiri pidetään 18.7. – 1.8.2009 Metsäkartanon nuoriso- ja luontomatkailukeskuksessa Rautavaaralla, Pohjois-Savossa. Leiriohjelma sisältää suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen liittyviä työpajoja ja urheiluun ja luontoon liittyviä aktiviteetteja.  Metsäkartanon asiantuntevat, mukavat ja kielitaitoiset oppaat pitävät huolta ohjelman kulusta ja turvallisuudesta koko leirin ajan. 
	www.migri.fi 
	Ulkomailla muuttavan on tehtävä osoiteilmoitus Suomeen (Sutinat 6/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Mahdollisuus tarjottiin myös entisten ja nykyisten Suomen kansalaisten jälkeläisille, vaikka heillä ei kansalaisuutta olisi koskaan ollut.
	Kun ulkosuomalainen muuttaa osoitettaan ulkomailla, hänen pitää itse huolehtia osoitteenmuutoksestaan Suomen viranomaisille. Tämän voi tehdä joko lähimmälle Suomen lähetystölle tai suoraan omaan maistraattiinsa. Osoitteenmuutoksen ulkomailla voi myös tehdä suoraan netissä. 
	Kansalaisuusilmoituspäätöksessä voi näkyä vanha nimi (Sutinat 4/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Osa ilmoitusmenettelyllä Suomen kansalaisuutta takaisin hakeneista entisistä kansalaisista ja heidän jälkeläisistään on saanut päätöksen, jossa heidän nimekseen on kirjattu jo käytöstä poistunut nimi.
	Osallistumismaksu on 888 euroa, ja se sisältää majoituksen kahden - neljän hengen huoneessa, täysihoidon, ohjelmassa mainitut aktiviteetit ja niissä tarvittavien varusteiden lainat sekä ilmaisen kuntosalin käytön. Myös meno-paluu-linja-autokyyditykset Helsinki-Vantaan lentokentältä/ Helsingin keskustasta sisältyvät maksuun. 
	Osoitteessa www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/lomakkeet/maist_muu/index.html
	on muuttoilmoituksen sähköinen asiointipalvelu. Täyttämällä kyseisen kaavakkeen siirtyvät tiedot Suomen viranomaisille helposti ja nopeasti, ja ulkomailla asuvan osoitetiedot säilyvät ajan tasalla. Kannattaa siis käyttää tätä sähköistä ilmoitustapaa!
	Tämä johtuu siitä, että kansalaisuusilmoituspäätös tehdään sen nimen mukaan, joka on merkitty maistraatin ylläpitämään väestötietojärjestelmään. Suomen väestötietojärjestelmän mukainen nimi katsotaan Suomessa viralliseksi nimeksi, joten jos hakijan henkilötiedot ovat järjestelmässä, päätös tehdään kyseiselle nimelle. Kansalliseen passiin merkitty tai muu asiakirjanäyttöön perustuva nimi merkitään sulkeisiin virallisen nimen perään.
	Lisätietoja: 
	Maija Jeskanen, Metsäkartanon Kansainvälinen koordinaattori, puh. +358 40 3564530, maija.jeskanen@metsakartano.com, 
	Nykyään on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, että osoitetiedot ovat kohdallaan, sillä esim. uutta passia ei saa ilman, että tiedot ovat oikein väestötietojärjestelmässä. Noin puolella kaikista ulkosuomalaisista on väärät tai vanhat osoitetiedot Suomen väestötietojärjestelmässä.
	www.metsakartano.com 
	Paluumuuttajan infopäivä Suomi-Seurassa
	(Sutinat 4/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Osallistuminen maksaa vain 75 €. Maksuun sisältyy yöpyminen, ateriat sekä ohjelma.
	Kokoomus sai 23,2 prosenttia äänistä, keskusta jäi 19,1 prosenttiin ja SDP 17,5 prosenttiin. Vihreiden kannatus oli 12,4 prosenttia, Perussuomalaisten 9,8, RKP:n 6,1, Vasemmistoliiton 5,9 ja kristillisten 4,2 prosenttia. Muut puolueet saivat yhteensä 0,5 prosenttia äänistä.  Viime eurovaaleista kannatustaan nosti voimakkaimmin Perussuomalaiset, yli yhdeksän prosenttia. Keskusta oli kovin putoaja, osuus laski yli neljä prosenttia. 
	Kysymyksiä, uteluja ja ilmoittautumisia sähköpostilla veera.jokirinne@gmail.com.
	Suomi-Seuran neuvontapalvelu järjestää 5.6. ja 28.8.2009 ulkomailta Suomeen palaaville ja paluumuuttoa suunnitteleville avoimen infopäivän. Päivien ohjelmaan sisältyy tietoa seuraavista aiheista: maahanmuutto, terveydenhuolto, eläkkeet, verotus, työnhaku ja lasten koulunkäynti. 
	Ilmoittautuminen viimeistään 10.06. mennessä!
	Avoimet ovet Suomi-Seurassa
	(Sutinat 6/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Neuvojamme antavat myös henkilökohtaista paluumuuttoneuvontaa, ja tilaisuuksissa voi tutustua Suomi-Seuran laatimiin oppaisiin (Takaisin Suomeen ja Senioripaluumuuttajan opas) sekä muuhun aiheeseen liittyvään materiaaliin.
	Suomi-Seura ry:ssä on avoimet ovet ulkosuomalaisille ja ulkomaille muuttoa suunnitteleville 21. elokuuta 2009.
	Lähes 10 000 suomalaista äänesti ulkomailla ennakkoon
	Avoimien ovien päivänä Suomi-Seura esittelee toimintaansa, neuvontapalvelun tarjoamaa opastusta ulkomaille muuttajille ja Suomeen palaaville sekä esittelee seuran julkaisemia oppaita ja infomateriaalia. Ovet ovat avoinna klo 10 – 15. Tilaisuus on maksuton.
	Suomi-Seuran neuvontapalvelun ovet ovat avoinna klo 10 -15. Seuran toimisto sijaitsee Helsingin Kruununhaassa, osoitteessa Mariankatu 8 (3. kerros). Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
	 (Suomen Sillan Uutisviikko 23/2009)
	Suomen edustustojen ulkomailla toimittamissa Euroopan parlamentin vaaleissa annettiin 9 795 ennakkoääntä. Määrä on hivenen vähemmän kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2004. 
	Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran neuvontapalvelu: info@suomi-seura.fi, p. +358 9 684 1210.
	Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
	Suomi-Seura ry, p. +358-(0)9 – 684 1210, 
	info@suomi-seura.fi, www.suomi-seura.fi. 
	Vilkkainta äänestys oli Ruotsissa, jossa äänestäjiä oli 1 727. Belgiassa äänestäjiä oli 875, Saksassa 763 ja Espanjassa 497. Yksittäisistä äänestyspaikoista eniten äänestettiin Brysselissä, Tukholmassa ja Lontoossa. 
	Tervetuloa!
	Virtual Finland on nyt thisisFINLAND
	Uutiskatsaus
	POLITIIKKA
	EUROOPAN UNIONI
	TALOUSUUTISET
	KOULUTUS ja KULTTUURI
	URHEILU-UUTISET
	TUTKIMUS JA TERVEYS
	UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
	MUUT UUTISET

	(Sutinat 6/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Eurovaaleissa ulkomailla äänestäneiden määrä on selvästi pienempi kuin eduskunta- tai presidentinvaaleissa. Viime eduskuntavaaleissa 2007 ulkomailla annettiin yli 27.000 ja vuoden 2006 presidentinvaalissa lähes 40.000 ääntä. 
	Suomea laajasti esittelevän ulkoasiainministeriön internetsivuston nimi on nyt thisisFINLAND. Sivusto korvaa vuonna 1995 perustetun ulkoasiainministeriön Virtual Finland -palvelun.
	Suuret puolueet hävisivät Europarlamenttivaaleissa, Perussuomalaiset voittaja
	(Suomen Sillan Uutisviikko 23/2009)
	Vasemmisto oli Europarlamenttivaalien häviäjä, vaikka myös Kokoomus ja Keskusta kärsivät vaalitappioita. Sosialidemokraatit menettivät yhden edustajapaikan ja saivat nyt kaksi edustajaa. Vasemmistoliitto menetti paikkansa. Kokoomus sai uuteen parlamenttiin kolme edustajaa, keskusta kolme, SDP kaksi, vihreät kaksi ja Perussuomalaiset, Kristillisdemokraatit ja Ruotsalainen kansanpuolue kukin yhden edustajan.
	Sivusto tarjoaa kansainväliselle, hyvin koulutetulle yleisölle ja nuorisolle luotettavaa ja ajankohtaista, korkeatasoista tietoa Suomesta ja sen yhteiskunnasta.
	Europarlamentin vaaleissa vakinaisesti EU-maissa asuvat suomalaiset voivat rekisteröityä äänestäjiksi asuinmaissaan. Tällöin heillä ei ole äänioikeutta Suomen europarlamenttiedustajien vaaleissa.  
	Sivuston sisältö ja ilme noudattavat matkailulle luotua uutta Suomi-brändimaakuvaa, joka kiteytyy neljään C:hen: credible, contrasting, creative and cool. Suomi on luotettava (Credible), siinä on myönteistä vastakohtaisuutta (Contrasting) ja luovuutta (Creative), joiden johdosta Suomi on kiva, rento ja samalla 'viileä' maa (Cool). Myös tunnus on maabrändi-ilmeen mukainen.
	Kreikan presidentti saapuu valtiovierailulle Suomeen 
	(Helsingin Sanomat 5.5. ja 6.5.2009)
	Uudet suomalaiset europarlamentaarikot ovat Kokoomuksesta Ville Itälä, Sirpa Pietikäinen ja Eija-Riitta Korhola, Keskustasta Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula ja Riikka Manner, SDP:stä Mitro Repo ja Liisa Jaakonsaari, Vihreistä Heidi Hautala ja Satu Hassi, Perussuomalaisista Timo Soini, Kristillisdemokraateista Sari Essayah ja RKP:sta Carl Haglund. Itälä, Pietikäinen, Korhola, Jäätteenmäki, Takkula ja Hassi olivat edellisessä europarlamentissa ja Hautala on ollut europarlamentaarikkona aiemmin. 
	Kreikan presidentti Karolos Papoulias puolisoineen saapuu tänään valtiovierailulle Suomeen. Vastaanottoseremoniat ja viralliset keskustelut tasavallan presidentti Tarja Halosen kanssa järjestetään Presidentinlinnassa tiistaina.
	thisisFINLANDin julkaisija on Finland Promotion Board. Ulkoministeriön ohella sen toimitusneuvostooon kuuluvat MEK, TEM, Tekes, Sitra, Finnfacts sekä Invest in Finland.
	Lisäksi presidentti Papoulias laskee tiistaina 
	Portaalin uusi osoite on finland.fi, mutta sivuille pääsee myös virtual.finland.fi ja thisisfinland.fi -osoitteilla.
	Ulkosuomalaisten nuorten aikuisten tapaaminen Espoossa 
	(Sutinat 6/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Oletko suomalainen nuori aikuinen maailmalla? Pohditko ulkomaille jäämistä ja perheen perustamista, vai oletko asunut koko ikäsi ulkomailla ja haluat muuttaa Suomeen jossain vaiheessa? Kiinnostavatko monikulttuuriset perheet ja identiteetit?
	Jos vastauksesi on "kyllä", niin olet todella tervetullut ulkosuomalaisten nuorten tapaamiseen 14.–17.8.2009 Espoossa.
	Tapaamisen tarkoituksena on pohtia kulttuurin ja kielen vaikutuksista identiteettiin sekä oppia enemmän monikulttuurisista perheistä - unohtamatta tietenkään nauttia suomalaisesta kesästä Velskolan leirikeskuksessa.
	Stubb tapasi Clintonin Washingtonissa
	Kauniaisissa kirjautumattomia ääniä oli 61, Vihdissa 122 ja Karkkilassa 49.
	seppeleen Hietaniemen haustaalle ja osallistuu Presidentinlinnan juhlaillallisille.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2009)
	Sähköisen äänestyksen ongelmista valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) tehtiin päätöksestä neljä jatkovalitusta, joissa oli kuusitoista valittajaa.
	Keskiviikkona presidentti Papoulias vierailee eduskunnassa ja tapaa pääministeri Matti Vanhasen. Ohjelmassa on lisäksi muun muassa vierailu Helsingin yliopistolla ja valokuvanäyttelyn avaaminen Helsingin kaupungintalolla.
	Suomen ulkoministeri Alexander Stubb ja Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton tapasivat Washingtonissa 11. toukokuuta. Tapaamisessa käsiteltiin odotettuja aihepiirejä, ja muun muassa Afganistan, Pakistan, Lähi-itä ja Venäjä olivat keskustelujen aiheena. 
	KHO:n mukaan kotiin lähetetyssä, vaalien ilmoituskortin liitteenä olleessa sähköisen äänestyksen sanallisessa ohjeessa oli puutteita.
	Kreikan presidentti Karolos Papoulias pitää viime joulukuun nuorisomellakointia Kreikassa kansannousuna ja sanoo olevansa nuorten puolella.
	Stubbin mukaan Suomen Venäjä-tuntemus on yhä asia, jota Yhdysvallat arvostaa Clinton halusi kuulla Stubbin arvion Venäjästä, kun ulkoministerit tapasivat 40 minuuttia kestäneessä tilaisuudessa. 
	Myos äänestysjarjestelmässä oli toimintovirhe. KHO:n mukaan sähköisen äänestyksen valmistelussa toteutetut toimet olivat lainvastaisia, ja vaalit toimitettu virheellisessä järjestyksessä.
	Kreikan poliittisen järjestelmän arvostus on nyt hyvin alhainen ja presidentti Papoulias pitää sitä hyvänä, että nuoret ilmaisivat voimalla inhonsa huonona pitämiään asioita kohtaan.
	Kyseessä oli korkea-arvoisin Suomen ja Yhdysvaltain ministeritapaaminen Obaman hallinnon aikana.
	KHO:n mukaan virheellisyydet ovat saattaneet vaikuttaa vaalien tulokseen, kun lisäksi otetaan huomioon rekisteröitymättömien äänestystapahtumien määrä. Virheellisyydet ovat sellaisia, etteivat vaalien tulokset ole oikaistavissa, sanoo KHO.
	Stubbin mukaan hän ja Clinton vaihtoivat kännykkänumeroitaan ja puhuttelevat toisiaan etunimeltä. Stubb kutsui Clintonin vierailulle Suomeen. 
	Presidentti Karolos Papoulias pitää maansa poliittista tilannetta samalla tavalla haasteellisena kuin muuallakin Euroopassa. Talouskriisi vaivaa Kreikkaa aivan kuten muitakin maita, ei sen vaikeammin.
	Stubb tapasi maanantaina myös useita muita korkeita presidentti Barack Obaman hallinnon edustajia. Brookings-instituutissa Stubb keskusteli johtavien amerikkalaisten ulkopolitiikan asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Isännät oli valittu siten, että heidän asiantuntemuksensa kattaa Venäjän, Lähi-idän ja Turkin. 
	Vihdin, Karkkilan ja Kauniaisten on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin uusien kuntavaalien järjestämiseksi.
	Kreikan presidentin vierailun aikana keskustellaan myös Kreikan vaatimuksesta saada Parthenonin pylväät ja muu historiallinen aarteisto takaisin kotimaahan. Presidentti Tarja Halonen sanoo olevansa hankkeessa Kreikan tukena, mutta arvioi siihen liittyvän vaikeita oikeudellisia kiistoja.
	Karkkila, Kaunainen ja Vihti voivat itse päättää, milloin ne järjestävät kuntavaalit uudelleen.
	Kauniaisten keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Thomas Berg ei usko, että uudet vaalit ehdittäisiin järjestää kesäkuun alussa eurovaalien yhteydessä, eikä se olisi tarkoituksenmukaistakaan.
	Tiistaina Stubb tapasi mm. Yhdysvaltain Lähi-idän erikoislähettilään George Mitchellin ja juhlisti työlounaalla Suomen ja Yhdysvaltojen diplomaattisuhteiden 90 vuotta kestänyttä taivalta.  
	Presidenttien tapaamisessa sivuttiin myös Kypros-kysymystä. Halonen kertoi Suomen tukevan Turkin EU-jäsenyyttä, kunhan maa toteuttaa siltä vaaditut poliittiset muutokset.
	Karkkilan vt. kaupunginjohtaja Jukka Anttila arvioi, että jos kesäkuu tulee liian pian, vaalit voitaisiin uusia syyskuussa.
	Halonen totesi EU:n laajentumiskeskustelun osoittaneen, että sekä Kreikalla että Suomella on kiinnostavia naapurimaita.
	Halonen, Ahtisaari ja Koivisto pitivät presidenttifoorumin (Suomen Sillan Uutisviikko 12/2009)
	Uusintavaaleissa ovat samat äänioikeutetut ja ehdokkaat kuin lokakuisissa vaaleissa. Väestörekisterikeskus lähettää äänioikeutetuille uuden ilmoituskortin, ministeriö kertoo.
	Kreikan presidentti Papoulias esitti Suomen-vierailullaan Haloselle myös vastavierailukutsun Ateenaan.
	Presidentit Tarja Halonen, Martti Ahtisaari ja Mauno Koivisto kokoontuivat tiistaina presidenttifoorumiin Presidentinlinnaan. Yhdeksännen foorumin aiheena on muutosten Suomi. 
	Presidenttipari palaa Kreikkaan torstaina.
	KHO:n ratkaisu syntyi äänestyksen jälkeen. Yksi hallintoneuvos katsoi, että äänestamisestä annetut ohjeet olivat riittävän selkeät ja yksityiskohtaiset.
	YK:n pääsihteeri vieraili Suomessa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 22/2009)
	Presidentit pohtivat, miten Suomi on muuttunut ja minkälaiset Suomen tulevaisuuden näkymät ovat. 
	Lisäksi äänestäjillä oli mahdollisuus käyttää vaaliavustajaa sekä valita, käyttääkä sähköistä äänestystä vai tavanomaista kirjallista menettelyä.
	Suomessa juuri vierailleen YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin tärkeänä tavoitteena on saada vuoden lopulla Kööpenhaminassa kunnollinen ilmastosopimus aikaiseksi. Tavoitteen edesauttamiseksi hän lanseerasi "Seal the Deal" -tunnuslauseen.
	Puheenvuoron käytti myös professori Pekka Himanen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi toimittaja Tarmo Ropponen.  Presidentinlinnassa järjestettyyn tilaisuuteen oli kutsuttu myös nuoria tutkijoita ja muita nuoria vaikuttajia yhteiskunnan eri alueilta. 
	Lex Nokia hyväksyttiin eduskunnassa
	(IT Viikko 4.3.2009)
	Pääsihteeri Ban ja presidentti Tarja Halonen keskustelivat muun muassa ilmastokysymyksistä, kansainvälisestä talouskriisistä sekä YK:n rauhanturvaoperaatioista. Presidentti Halonen tarjosi juhlaillallisen Banin kunniaksi.
	Uusittu sähköisen viestinnän tietosuojalaki meni juuri läpi eduskunnan ratkaisevassa äänestyksessä.
	Halonen ja Ahtisaari ovat puolustaneet voimakkaasti maahanmuuttajien asemaa Suomessa. 
	Eduskunnan äänestystulos oli 96-56. Jopa 47 oli poissa äänestyksestä.
	Halonen totesi foorumin avauspuheenvuorossaan, ettei maahanmuuttajia saa kohdella pelkästään työvoimana. Hän kertoi aina vastustaneensa työvoiman tuontia, mutta ihmisen vapaa muuttaminen on saanut häneltä aina tukea.
	Ban lounasti eduskunnan puhemiehen Sauli Niinistön kanssa ja tapasi pääministeri Matti Vanhasen, suomalaisten kansalaisjärjestöjen edustajia, presidentti Ahtisaaren sekä ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Paavo Väyrysen. Hän myös vieraili Wider-instituutissa.
	Ainakin Jyrki Kasvi piti linjansa ja äänesti lakia vastaan, vaikka hallituspuolueet olivat tiettävästi ohjeistaneet Vihreitä siitä, miten heidän tulee äänestää. Myös Johanna Sumuvuori äänesti ei.
	Halosen mielestä ihmistä ei pidä käsitellä pelkästään työvoimana. Se aiheuttaa ongelmia. 
	Jo etukäteen oli ennakoitu, että laki hyväksytään. Lain on saatava vielä presidentin siunaus.
	Vihti, Karkkila ja Kauniainen uusivat kuntavaalinsa syksyllä 
	- Meidän pitää ajatella kokonaisuutta. Pidämmekö hänestä kun hän on vanha ja sairas ja pidämmekö me hänen perheestään, Halonen muistutti. 
	Laki on aiheuttanut vuosien polemiikin, koska sillä annetaan paitsi työnantajille, myös arviolta yliopistoille tai vaikka taloyhtiöille lupa tarkkailla tietoliikenteen tunnistetietoja rajatuissa tilanteissa.
	(Helsingin Sanomat 9.4.2009)
	Vihdissä, Karkkilassa ja Kauniaisissa pitää järjestää uudet kuntavaalit, päätti korkein hallinto-oikeus. Kunnissa kokeiltiin viime syksyn vaaleissa sähköistä äänestystä. Yli 200 ääntä jäi laskematta äänestysjärjestelmän virheen takia.
	Halonen toi esiin huolensa nuorten jäämisestä koulutuksen ulkopuolelle, kun ikäluokista jopa 14 prosenttia jää ilman ammatillista opetusta ja koulutusta. 
	Lisäksi on esitetty väitteitä, että Nokia olisi painostanut lainsäätäjiä lain valmistelussa. Yhtiö on kiistänyt jyrkästi väitteet.
	EU:n laajentumiskomissaari Olli Rehn on sanonut, että kummankaan osapuolen ei tulisi asettaa "mahdottomia ennakkoehtoja", jotta välitysyritys voisi onnistua.
	Ahtisaaren mukaan Suomen tulevaisuuden haasteita ovat mm. maahanmuuttopolitiikka ja se, kuinka ratkaistaan suurten ikäluokkien siirtyminen pois työmarkkinoilta.  Ahtisaaren mielestä meidän täytyy oppia näkemään maahantulijat voimavarana, ei rasitteena. Siihen pitää valmistautua kaikilla tasoilla.  
	Sama halu erottaa uskonto ja politiikka toisistaan näkyy myös suhtautumisessa muihin uskontoihin. Neljä viidestä hyväksyy sukulaisen avioliiton toisuskoisen kanssa ja yhä monelle sopii, että oman puolueen listoilla on vaaleissa ehdokkaana erilaisten uskontokuntien edustajia. Suomalaiset suvaitsevat arkielämässä erilaisia ihmisiä, mutta uskonnollisia ääriliikkeitä enemmistö selvästi Harri Melinin mukaan vierastaa, jopa pelkää.
	Islannin EU-jäsenhakemus etenee
	(Kauppalehti 7.5.2009)
	- Meidän pitää saada maahanmuuttajat liittymään suomalaiseen yhteiskuntaan hyvin valmistuen. 
	Islannin sosiaalidemokraattinen pääministeri Johanna Sigurdardottir on ilmoittanut, että halli-tus siirtää EU-jäsenyysneuvottelut valtiopäivien päätettäväksi. Valtiopäivät saavat tämänsisältöisen lakialoitteen mahdollisesti jo ensi viikolla.
	Ahtisaari kannusti jokaista suomalaista panemaan uusiksi ajatusrakenteensa. 
	- Ihmiset miettivät uskontoa eri tavalla kun se kohdataan arjen ympäristössä tai kun kuvitellaan, että nähdään suuria joukkoja kadulla vaatimassa jotain asioita. Ääriliikkeet pelottavat, Melin pohtii.
	- Lähinnä meidän pitää ajatella asioita uusiksi. Miksi uusi maailman epäjärjestys jatkuvasti yllättää meidät? Se on se haaste, mikä meidän pitäisi ottaa ajattelussa huomioon, presidentti kehotti miettimään. 
	Sosiaalidemokraatit kannattavat jäsenyysneuvottelujen aloittamista, mutta puolueen hallituskumppanit, vasemmistolais-vihreä allianssi on horjunut kahden vaiheilla.
	Ahtisaaren mukaan finanssikriisissä on ollut hyvääkin. 
	Mielipidetiedustelujen mukaan enemmistö islantilaisista kannattaa jäsenyyskeskustelujen aloittamista. Sen sijaan itse jäsenyyttä kannattaa tässä vaiheessa vain joka toinen islantilainen.
	(europa.eu.int)
	- Finanssikriisin positiivinen puoli on se, että yhteistyö päätekijöiden kesken on parantunut huomattavasti. Transatlanttinen suhde on kohentunut, samoin Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet, ja Venäjä on lähestynyt länttä. Tietenkin Yhdysvaltain uuden presidentin valinta on muuttanut ilmapiiriä, Ahtisaari totesi. 
	Lapin Poron liha sai EU-suojan
	(Kauppalehti 7.5.2009)
	Itse asiassa moni islantilainen haluaisi EMU-jäsenyyden, mutta ei EU:n jäsenyyttä. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.
	EU:n komissio on maistellut suomalaisen poronlihan suojaamisen arvoiseksi. Komissio lisäsi Lapin Poron lihan niiden tuotteiden joukkoon, joilla on suojattu alkuperänimitys. Suomessa vastaavaan kastiin on aiemmin päässyt vain Lapin puikula.
	Jos Islanti käynnistää jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa ja jos neuvottelut johtavat sopimukseen, sopimus alistetaan kansanäänestykseen.
	Presidentti Mauno Koivisto veti foorumin avauspuheenvuorossaan yhteen sen, mihin 40 vuotta kestänyt politiikka on johtanut. 
	Islannin EU-jäsenyyden isoimpana esteenä pidetään Islannin kalastuselinkeinon kilpailukyvyn mahdollista heikentymistä.
	Lapin Poron liha -nimestä huolimatta suojaus koskee kaikkea poronhoitoalueella syntyneistä ja kasvaneista poroista saatua lihaa. Lapin lisäksi hoitoalueeseen kuuluu iso osa Oulun lääniä.
	- Se on johtanut siihen, että me olemme entistä vapaampia tekemään omia ratkaisuja, entistä vapaampia tekemään entistä viisaampia ratkaisuja ja ei niin viisaita ratkaisuja, Koivisto totesi. 
	Jäsenyysneuvotteluja kannattavat tahot Islannissa ovat kuitenkin vihjailleet, että Islanti voisi EU-neuvotteluissa saada kalastukselleen jonkinlaisen poikkeuksen EU:n yhteisestä kalastuspolitiikasta.
	Maa- ja metsätalousministeriön mukaan alkuperämerkintä edellyttää myös, että liha on leikattu ja pakattu poronhoitoalueella. Porotalous tuottaa vuosittain hieman yli kaksi miljoonaa kiloa lihaa.
	- Samalla se on johtanut siihen, että nyt me olemme mukana yhteisöissä, joissa meillä on ääni ja joilla on vaikutusta. 
	Islannin taloudessa näkyy jo merkkejä siitä, että maan talous voi toipua laskettua nopeammin syksyn katastrofista.
	Suomalaiset pitäisivät uskonnon ja politiikan erillään (Helsingin Sanomat 9.3.2009)
	Järjestelmä pyrkii suojaamaan elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja väärennöksiltä. Suojan piiriin otetaan tuotteita, joita on valmistettu perinteisesti tietyllä alueella tai tietyllä valmistusmenetelmällä useamman sukupolven ajan.
	Mobiilidatan EU-hinta laskee euroon megatavulta (Digitoday 22.4.2009)
	Enemmistö suomalaisista haluaa pitää kirkon ja politiikan erillään. Kaksi kolmesta suomalaisesta ajattelee, että uskonnollisten johtajien ei pitäisi yrittää vaikuttaa hallituksen päätöksiin.
	Europarlamentti päätti tänään alentaa matkapuhelinpalvelujen verkkovierailuhintoja ja tekstiviestejä EU-alueella. Hintakatto koskee puheluita, tekstiviestejä ja datasiirtoa.
	Tulokset käyvät ilmi kansainvälisestä yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, joka julkaistiin torstaina Kirkon tutkimuskeskuksen 40-vuotisjuhlassa. Uskonnon ja politiikan välisistä suhteista kysyttiin 2500 suomalaiselta viime syksynä.
	Kroatia hyväksyy Ahtisaaren välittäjäksi rajakiistassa 
	Puheluiden roaming-hinnat, tekstiviestit ja datasiirto halpenevat heinäkuussa huomattavasti nykyisestä. EU-teleministereiden valmistelema ehdotus verkkovierailun hinnoista hyväksyttiin tänään EU-parlamentissa.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 10/2009)
	Kroatia on valmis hyväksymään EU:n komission välitystarjouksen Kroatian ja Slovenian rajakiistassa. Kroatia pitää kuitenkin edelleen kiinni siitä, että kiistan ratkaisee lopullisesti Haagin kansainvälinen tuomioistuin.
	Runsas puolet suomalaisista ajattelee, että kirkolla on sopivasti valtaa. Neljäsosa näkee, että kirkolla on liikaa valtaa. Kirkkoon luotetaan kuitenkin enemmän kuin elinkeinoelämään tai eduskuntaan.
	Päätös tuo ensi kertaa Euroopan laajuisen hintasääntelyn piiriin dataroamingin. Etenkin datan käyttö ulkomailla on voinut tulla käyttäjälle kalliiksi.
	Komissio haluaa perustaa sovittelijaryhmän, jota johtaisi presidentti Martti Ahtisaari. Slovenia on jo aiemmin antanut ryhmälle suostumuksensa.
	Uudet hinnat tulevat voimaan heinäkuun alussa. Datasiirron tukkuhinnan katoksi on määritelty euro megalta. Nykyisin kuluttajalta peritään esimerkiksi Espanjassa ja Saksassa 3,6 euron hinta megatavulta.
	Sosiologian professori Harri Melinin mukaan tulos oli hyvin selkeä.
	- Suomalaiset on hyvin vahvasti sitä mieltä, että uskonto ja politiikka pitää pitää erillään toisistaan. Yli 2/3 suomalaisista on sitä mieltä, että uskonnollisten johjtajien ei pidä puuttua laisinkaan poliitiikan tekemiseen.
	Kiista on jumittanut Kroatian EU-jäsenyysneuvottelut. Slovenia ei halua tukea jäsenyyttä ennen kiistan ratkaisua.
	Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvos Olli-Pekka Rantalan mukaan dataroamingin kattohinta mahdollistaa käyttäjille tarjottavat Euroopassa toimivat datapaketit. Tähän asti hintojen hurjat vaihtelut ovat pitäneet sekä kuluttajat että operaattorit epävarmuuden tilassa.
	Maat kiistelevät melko pienistä maa- ja merialueista Piraninlahdella Adrianmeren pohjukassa.
	Päätöksiin vaikuttamista kannattaa joka kuudes. Melinin mukaan uskonto on yhä enemmän yksityinen asia, jota ei pidä yhdistää laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
	Slovenialle asia on tärkeä, koska se haluaa pääsyn kansainväliselle merialueelle. Nykyisin se ei ole mahdollista, koska välissä ovat Kroatian ja Italian aluevedet. Asiasta on kiistelty Jugoslavian hajoamisesta lähtien eli vuodesta 1991.
	- Toiseksi näen, että suomalaiset vierastavat niitä tapahtumia, joita islamilaisessa maailmassa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on nähty. Suomalaiset haluvat pitää uskonnon alueen erossa yhteiskunnan suurista kysymyksitä, Melin sanoo.
	Toisen operaattorin verkosta soitettu kännykkäpuhelu saa maksaa enintään 0,43 euroa minuutilta ja tekstiviesti 0,11 euroa kappaleelta.
	EU:n mukaan suomalainen kuluttaja on maksanut tähän asti keskimäärin 25–34 senttiä tekstiviestistään ulkomailla.
	Vertailussa mukana olleista Pohjoismaista kaikki joko pitivät sijoituksensa ennallaan tai paransivat sitä. Tanska ja Ruotsi sijoittuivat paremmin kuin Suomi. Tanska paransi sijoitustaan yhdellä pykälällä viidenneksi ja Ruotsi kolmella kuudenneksi, Norja pysyi yhdentenätoista. Vertailussa oli 57 maata, eikä mukana ollut Pohjoismaista Islantia.
	Kahden vuoden kuluttua kattohinnat laskevat entisestään. Silloin datasiirron tukkuhinnan on määrä aleta 50 senttiin megatavulta.
	Ulkomailla soitettujen puheluiden hintakatto puolestaan laskee aikaisemmasta 46 sentistä minuutilta 43 senttiin. Puheluiden vastaanottamisen hintakatto puolestaan laskee 22 sentistä 19 senttiin.
	Vienti ja tuonti supistuivat maaliskuussa
	(Taloussanomat 11.5.2009)
	Tänään hyväksyttyjen sääntöjen mukaan verkkovierailun hintakattoja lasketaan lisää tulevina vuosina.
	IMD huomauttaa, että lista perustuu pääosin viimevuotisiin tilastoihin, varsinkin vuoden 2008 alkupuolen tietoihin. Se oli vielä voimakkaan kasvun aikaa. Talouskriisi myös iski eri maihin eri aikaan.
	Viennin arvo jäi 32 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Tuonti putosi 29 prosenttia.
	Dataverkon vierailumaksujen hintakatto on heinäkuusta lähtien 1,00 euroa per ladattu megatavu. EU:n nykyinen keskimääräinen tukkuhinta on ollut 1,68 euroa megatavulta.
	Tammi–helmikuussa vienti supistui 36 prosenttia, joten lasku oli maaliskuussa hieman vähäisempää. Tuonti laski tammikuussa 33 prosenttia ja helmikuussa 31 prosenttia.
	Suomi on perinteisesti sijoittunut paremmin kilpailevassa vertailussa, jota tekee World Economic Forum.
	Komission ehdotusta verkkovierailun hintakattojen madaltamisesta on hierottu EU-koneistossa viime syksystä lähtien.
	Kauppatase on ollut alkuvuodesta varsin tasapainoinen. Maaliskuussa kauppatase oli ennakkotietojen mukaan 20 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammikuussa alijäämää kertyi 95 miljoonaa euroa. Helmikuussa tase oli 35 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
	Tällä kertaa IMD vertaili myös sitä, millaiset edellytykset eri mailla on selviytyä talouskriisistä ja parantaa kilpailukykyään lähitulevaisuudessa. IMD on nimennyt vertailun stressitestiksi.
	Unionin jäsenmaat ja parlamentti pääsivät ehdotuksesta yksimielisyyteen maaliskuussa.
	Huhtikuussa parlamentti siunasi ehdotuksen.
	Stressitestin kärki
	Vientiä laski maaliskuussa erityisesti sähkökoneiden ja -laitteiden sekä raudan ja teräksen viennin väheneminen. Myös autojen, öljytuotteiden ja paperin viennin arvo jäi selvästi viime vuoden maaliskuun vientiä pienemmäksi. Tärkeistä vientitavararyhmistä vain lääkevienti oli kasvussa.
	Nokia romahti rajusti!
	1. Tanska
	(Iltalehti 16.4.2009)
	2. Singapore
	3. Qatar
	Maailman suurimman matkapuhelinvalmistajan alkuvuoden tulos painui ennen veroja 12 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vuosi sitten yhtiö teki voittoa 1,6 miljardia euroa.
	4. Norja
	5. Hongkong
	6. Sveitsi
	7. Ruotsi
	Tuontia vetivät alaspäin öljyn ja autojen sekä koneiden, laitteiden ja sähköteknisten tuotteiden tuonnin väheneminen. Tuonnin arvo olisi pudonnut lähes kolmanneksen, ellei maaliskuulle olisi ajoittunut kahden, yhteisarvoltaan yli 100 miljoonan euron arvoisen, lentokoneen tuontia.
	Edellisen kerran Nokia teki tappiota vuonna 1993.
	8. Australia
	9. Suomi
	Liikevaihto supistui viime vuoden 13 miljardista eurosta runsaaseen 9 miljardiin euroon.
	10. Malesia
	Tässä vertailussa voittajaksi selviytyi Tanska, ja myös kaikki muut mukana olleet Pohjoismaat pärjäsivät paremmin kuin Suomi. Norjan valmiudet ovat neljänneksi ja Ruotsin seitsemänneksi parhaat. Suomi sijoittui tässäkin listauksessa yhdeksänneksi.
	Yhtiön osakekohtainen tulos tippui 0,10 euroon, kun se aiemmin oli 0,39 euroa. Vaikka analyytikot osasivat odottaa Nokialta kehnoa tulosta, he olivat kuitenkin ennustaneen tuloksen olevan 0,11 euroa osaketta kohden.
	Vienti kaikkiin tärkeimpiin vientimaihin väheni maaliskuussa selvästi. Vienti Venäjälle putosi puoleen vuotta aiemmasta. Vienti Saksaan, Ruotsiin, Britanniaan ja Alankomaihin supistui suunnilleen kolmanneksen.
	Testissä pärjäsivät pienet, joustavat, vientivetoiset valtiot, joissa on vakaa yhteiskuntapoliittinen ympäristö. IMD:n mukaan ne sopeutuvat ja toipuvat nopeammin vaikeista ajoista. Monilla on myös varsin tuoretta kokemusta vaikeista talous- ja asuntomarkkinakriiseistä, joten niissä ollaan oltu myös varovaisempia aiempien kokemusten vuoksi.
	Huonosta tuloksesta huolimatta Nokian osake lähti heti tulosjulkistuksen jälkeen roimaan nousuun: äsken osake oli jo yli yhdeksän prosentin nousussa.
	Tärkeistä tuontimaista Britannia ja Venäjä olivat jyrkimmässä laskussa, mutta tuonti muistakin suurista kauppakumppaneista väheni. Lentokonetoimitus kasvatti tuontia kuitenkin Ranskasta.
	Nokia kertoo tuloksestaan tarkemmin kello 15 järjestettävässä sijoittajapuhelussa.
	Nokian vaikeudet johtuvat matkapuhelinten myynnin globaalista vähenemisestä.
	IMD muistuttaa kuitenkin, että vasta isojen maiden kuten Yhdysvaltojen, Saksan, Kiinan ja Japanin toipuminen antaa riittävän viestin maailmalle siitä, että pahin on ohi.
	Suomi palasi kymmenen kärkeen
	Markkinatutkimusyhtiö Strategy Analyticsin näkemyksen mukaan maailmassa myytiin tammi-maaliskuussa 242 miljoonaa matkapuhelinta, missä on pudotusta vuoden takaiseen 14 prosenttia.
	(Taloussanomat 20.5.2009)
	Suomi nousi kymmenen kilpailukykyisimmän maan joukkoon IMD:n vertailussa. Muilla vertailussa mukana olleilla Pohjoismailla on kuitenkin paremmat edellytykset selviytyä kriisistä ja parantaa kilpailukykyään.
	Yhdysvallat sijoittui tässä vertailussa vasta 28:nneksi. Britannia oli 34:s ja Ranska 44:s. Venäjä on viimeisten joukossa sijoittuen 51:ksi. Venäjällä ei IMD:n mukaan ole luultavasti tarpeeksi talouskasvun vuosia takana, jotta se olisi voinut vahvistaa taloutensa rakennetta ja luoda puskuria tämänkokoisen kriisin varalle.
	Nokian myynti on tippunut arviota enemmän. Yhtiön omien laskelmien mukaan sen alkuvuoden matkapuhelinmyynti tippui 19 prosenttia vuoden takaisesta jääden noin 93 miljoonaan puhelimeen.
	Suomi on parantanut sijoitustaan IMD:n kilpailukykyvertailussa. Nyt sijoitus oli yhdeksäs, kun edelliskerralla Suomi sijoittui 15:nneksi. Kilpailukykyisin oli edelleen Yhdysvallat ja kärkimaat olivat muutenkin samat kuin ennen.
	Myynnin syöksystä huolimatta Nokia laskee alkuvuoden markkinaosuutensa olevan 37 prosenttia. Pudotusta on kaksi prosenttia.
	Kännykän käyttö ulkomailla halpenee
	Puhelimien keskihinta putosi 65 euroon viime vuoden lopun 71 eurosta.
	(Taloussanomat 8.6.2009)
	Singapore ja Hongkong vaihtoivat kuitenkin paikkaa: Hongkong oli nyt toiseksi kilpailukykyisin.
	Euroopan unionin asettamat rajat sille, miten paljon operaattorit saavat veloittaa verkkovierailusta, astuvat voimaan heinäkuussa. EU-maiden hallitukset hyväksyivät uudet säännöt maanantaina.
	Sitra: Suomi elää metsästä myös tulevaisuudessa (Helsingin Sanomat 8.4.2009)
	Kilpailukykyisimmät maat
	1. Yhdysvallat
	2. Hongkong
	Ennen muuta metsään perustuva biotalous on vahvassa roolissa Sitran keskiviikkona julkistamassa kansallisessa luonnonvarastrategiassa. Metsän lisäksi meillä on kuitenkin paljon muitakin luonnonvaroja kuten puhdasta vettä, jonka merkitys kasvaa myös biotalouden käytössä.
	3. Singapore
	Euroopan unionin jäsenmaiden hallitusten muodostama ministerineuvosto on siunannut uudet verkkovierailusäännöt.
	4. Sveitsi
	5. Tanska
	6. Ruotsi
	Uusien sääntöjen myötä matkapuhelinoperaattori saa veloittaa unionin alueella lähettävästä tekstiviestistä korkeintaan 11 senttiä (ilman arvonlisäveroa).
	7. Australia
	8. Kanada
	9. Suomi
	10. Alankomaat
	Kreikka myi valtiollisen lentoyhtiönsä sijoitusyhtiölle (Helsingin Sanomat 8.3.2009)
	Parhaat Työpaikat – tutkimuksen toteuttaa vuosittain Great Place to Work – instituutti, joka kartoittaa vuosittain parhaat työpaikat 40 maassa. Suurimpana valintakriteerinä toimivat omien työntekijöiden mielipiteet. Euroopan tutkimukseen osallistui yli 1350 yritystä.
	Kansallista ympäristöstrategiaa on tehty laajan asiantuntijajoukon voimin jo pitkään ympäristöministeriön entisen kansliapäällikön Sirkka Hautojärven johdolla. Tulos luovutettiin pääministeri Matti Vanhaselle (kesk).
	Kreikka on päättänyt myydä valtiollisen lentoyhtiönsä sijoitusyhtiölle. Luotto- ja rahoitusvaikeuksissa oleva Olympic Airlines myydään maan hallituksen tiedotteen mukaan kreikkalaiselle Marfin Investment Groupille. Kauppahintaa ei kerrottu.
	Tulevassa biotalous-Suomessa tuotetaan työryhmän mukaan biomassoista monipuolisia kuituja ja kemiallisia yhdisteitä eli ilmeisesti jotakin muutakin kuin nykytuotteita, lähinnä paperia ja sellua. Mitä nuo "monipuoliset kuidut ja kemialliset yhdisteet" voisivat olla, on metsäteollisuudelle niin kutsuttu tuhannen taalan kysymys, johon strategiaryhmä ei anna vastauksia.
	Great Place to Work Finlandin toimitusjohtaja Asta Rossi pitää Reaktorin menestystekijänä harvinaisen vahvaa ja yhtenäistä asiantuntijoiden johtamisen osaamista. Organisaatiokulttuurin positiiviset vaikutukset näkyvät hänen mukaansa sekä organisaation sisällä että liiketoiminnan tuloksissa. Reaktor on toiminut koko olemassaolonsa ajan voitollisesti ja tulorahoituksella.
	Kehitysministeri Costis Hadzidakisin mukaan MIG valittiin lentoyhtiön ostajaksi kolme viikkoa kestäneiden neuvottelujen jälkeen.
	Neuvottelut MIGin kanssa alkoivat sen jälkeen, kun maan hallitus tammikuussa vetosi julkisesti sijoittajiin yhtiön pelastamiseksi. Sitä ennen hallitus oli yrittänyt peräti kuusi kertaa myydä kaatumisen partaalla olleen yhtiön.
	Sen sijaan työryhmä esittää konkreettisena toimena biojalostamoja, joissa jalostetaan orgaanista ainesta ja tuotetaan energiaa ja uusia raaka-aineita.
	Reaktor Innovationilla on Helsingin ohella toimipisteet Jyväskylässä, Seinäjoella ja Buenos Airesissa.
	Kauppahintaa ei kerrottu, MIG oli tarjonnut Olympic Airlinesin lentotoiminnoista 45,7 miljoonaa euroa ja 16,7 miljoonaa kunnossapidosta.
	Joissakin osissa Suomea – kuten Sotkamon Talvivaarassa – arvoon arvaamattomaan nousseet kaivoshankkeet eivät sen sijaan saa raportissa erikoiskäsittelyä. Kansallisen mineraali- ja kiviainesstrategian laatiminen on kuitenkin yksi jatkotoimi, johon olisi syytä ryhtyä perustettavan Luonnonvarastrategian koordinaatioelimen johdolla.
	Kysely: Helsinki on Euroopan yrittäjien suosikkikaupunki 
	Kauppa vaatii vielä Euroopan unionin kilpailuviranomaisten hyväksynnän.
	(Helsingin Sanomat 31.3.2009)
	Laivanvarustaja Aristotle Onassiksen aikanaan perustama Olympic Airlines toimi vuoteen 2003 nimellä Olympic Airways. Silloin siihen liitettiin kaksi muuta yhtiötä ja sille annettiin sen nykyinen nimi.
	Eurooppalaiset yrittäjät ovat valinneet Helsingin suosikkikaupungikseen, jossa on maanosan parhaat olosuhteet luoda uutta liiketoimintaa.
	Nokia kiipesi taas Greenpeacen listan parhaaksi (Taloussanomat 1.4.2009)
	Tiistaina Brysselissä julkistettuun ECER Banque Populaire Ranking -kyselyyn vastasi lähes 2 400 eurooppalaista yrittäjää 37 eurooppalaisesta kaupungista.
	Nokia on palannut Greenpeacen kulutuselektroniikkayhtiöiden vihreiden listan kärkeen. Philips ja Apple ovat parantaneet asemiaan tuoreimmalla listalla.
	Suomalaiskomitea esittää Elginin marmorien palauttamista Ateenaan
	Helsingin kaupungin elinkeinojohtajan Eero Holstilan mukaan Helsinki on tottunut olemaan kolmen kärjessä monissa kansainvälisissä vertailuissa koko 2000-luvun ajan.
	(Helsingin Sanomat 8.4.2009)
	Greenpeace seuraa 17 suuren kulutuselektroniikkayrityksen ympäristöystävällisyyttä. Se mittaa sitä useilla kriteereillä ja laittaa yritykset mittaustulosten mukaan paremmuusjärjestykseen.
	Parthenonin marmorien palauttaminen Ateenaan Lontoon olympialaisten yhteydessä 2012 olisi luontevaa ja osoittaisi urheiluhenkeä, vetoaa suomalainen Parthenonin veistosten palauttamiskomitea. Lordi Elginin 1800-luvun alussa anastamia marmoreja säilytetään lontoolaisessa British Museumissa.
	"Olemme kuitenkin surkutelleet sitä, että emme ole pärjänneet ulkomaisissa investoinneissa. Siitä syystä uusi tunnustus tuli yllätyksenä", Brysseliin saapunut Holstila kertoi tiistaiaamuna.
	Perinteisesti Nokia on sijoittunut listan kärkeen tai ainakin kärkisijoille.
	ECER Banque Populaire Ranking -kyselyn tulokset julkistettiin edellisen kerran kaksi vuotta sitten. Silloin kärkisijat menivät Göteborgiin, Tukholmaan ja Birminghamiin. Pohjasijaa piteli Pariisi.
	Philips nousi sijalta 11 sijalle neljä. Apple kiipesi neljä sijaa listan kymmenenneksi ja pc-valmistajien parhaaksi.
	Komitea kuuluu kansainväliseen tukiverkostoon, jonka ryhmiä on perustettu pian 20 maahan Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Australiassa.
	Kännykkävalmistajat pitävät hallussa kolmea ensimmäistä sijaa. Samsung nousi kakkoseksi ja Sony Ericsson tipahti kolmanneksi Guide to Greener Electronics –raportissa (pdf).
	Helsinki ei ollut mukana vuoden 2007 kyselyssä.
	Toukokuun alussa Helsingin yliopistossa pidetään Parthenonin marmoreita ja uutta Akropolis-museota käsittelevä seminaari, johon osallistuu myös Suomessa tuolloin vieraileva Kreikan presidentti Karolos Papoulias.
	Tutkimuksen tarkoitus on auttaa kaupunkeja tajuamaan, miten yrittäjyyttä voidaan tukea.
	Greenpeace rankaisi Hewlett-Packardia, Lenovoa ja Delliä, koska ne luistivat vinyylimuovi PVC - ja BFR (brominated flame retardants) -sitoumuksistaan. Vain Apple ja Acer pitivät kiinni lupauksistaan luopua näiden aineiden käytöstä.
	Holstilan mukaan eurooppalaisella yrittäjätunnustuksella on merkitystä myös tavalliselle helsinkiläiselle.
	Monikulttuuristen koulujen tulee tähdätä korkealle 
	"Se luo suomalaista itsetuntoa. On kiva olla paras", Holstila sanoi.
	Acer oli sijalla 11, Dell 13, Lenovo 14 ja HP sijalla 16.
	(Sisäasiainministeriön tiedote 3.3.2009)
	Takuueläke käyttöön vuonna 2011
	Kouluissa, joissa on paljon maahanmuuttajaoppilaita, on tärkeää, että koulutuksen laatuun panostetaan, todetaan tänään pidetyssä Etnisten suhteiden foorumissa. Monikulttuurisuuden lisääntyminen kouluissa edellyttää toimenpiteitä ja antaa samalla mahdollisuuden katsoa toimintamalleja uudesta näkökulmasta.
	(Suomi,fi 2.2.2009)
	Reaktor Innovations toiseksi Euroopan paras työpaikka –tutkimuksessa.
	Niin kutsuttu takuueläke otetaan käyttöön vuoden 2011 maaliskuun alusta lähtien, valtioneuvoston viestintäyksikkö kertoo.
	(Good News from Finland, 28.5.2009)
	Vaativiin tietojärjestelmähankkeisiin erikoistunut helsinkiläinen ohjelmistoyritys Reaktor Innovations on sijoittunut toiseksi Euroopan paras työpaikka –tutkimuksessa. Reaktor on tottunut menestykseen. Viime vuonna yhtiö valittiin Euroopan parhaaksi.
	Takuueläkkeen rahoitukseen käytetään vuositasolla 111 miljoonaa euroa. Tämän päivän rahassa takuueläke olisi 685 euroa kuukaudessa.
	Maahanmuuttajaväestön asumisen keskittyminen luo haasteita kouluille
	Takuueläkkeellä turvataan pienimpien eläkkeiden kohtuullinen taso. Takuueläkkeen saajia olisi noin 123 000.
	Maahanmuuttajien osuus perusopetuksen oppilaista on noin 3 %. Suurimmissa kaupungeissa maahanmuuttajaoppilaiden osuus on kuitenkin huomattavasti suurempi, paikoin noin puolet oppilasmäärästä. Tyypillisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrät ovat suuria pääkaupunkiseudulla, 
	Aiemmin tänä vuonna Reaktor palkittiin toistamiseen Suomen parhaat työpaikat 2009- tutkimuksen yleisen sarjan voittajana. Yksikään suomalaisyritys ei ole aiemmin yltänyt vastaavaan menestykseen Parhaat työpaikat –tutkimuksessa.
	Takuueläkkeen mukaista lisää maksetaan henkilöille, joiden kokonaiseläke jää takuueläkkeen tason alle.
	Sähköinen haku yliopistoihin yllätti suosiollaan (Suomen Sillan Uutisviikko 18/2009)
	esimerkiksi Länsimäen koulussa Vantaalla, jossa määrä on noin 40 % sekä Helsingin Meri-Rastilan ala-aste, jossa suomea toisena kielenä opiskelevien oppilaiden määrä on 45 %.
	Ensimmäisen kerran toteutettu yliopistojen sähköinen hakujärjestelmä on osoittautunut suosituksi. Hakijamäärä kasvoi viime vuodesta 16,2 prosenttia 64 000:een.
	Suuret yksittäisten koulujen luvut ovat osaltaan seurausta asuntomarkkinoiden jäykkyydestä ja sen seurauksena maahanmuuttajien päätymisestä asumaan tietyille asuinalueille kaupungin vuokra-asuntoihin.
	Helsingissä opetusta annetaan myös kiinaksi ja viroksi. Kiinankielinen opetus alkoi viime syksynä Meilahden koulussa. Kiinaa voi opiskella joko ensimmäisenä vieraana kielenä, kolmantena vieraana kielenä tai kokonaan kaksikielisessä opetuksessa. Opetus toteutetaan mandariinikiinan kielellä. Viron kielellä opetusta annetaan kaksikielisille koululaisille Roihuvuoren ala-asteella.
	Lähes kaikki yliopistoihin pyrkineet eli 99,7 prosenttia jätti hakemuksensa uuden palvelun kautta sähköisessä muodossa. Muuten hakeneita oli siten vain vajaat 200. 
	Maahanmuuttajien asumisen liialliseen keskittymiseen liittyy kielteisiä ilmiöitä, kuten kantaväestön hakeutuminen pois alueelta, kun maahanmuuttajien osuus väestöstä lähentelee 20 prosenttia. Tämä kierre uhkaa lopulta johtaa yleiseen palvelujen laadun heikkenemiseen alueella. On kuitenkin tärkeätä, että opetuksen laatu säilytetään korkeana kaikissa kouluissa.
	Yliopistokoulutusta koskeva sähköinen hakusivusto oli avoinna kolme kuukautta. 
	Ruotsin suosio yo-kokeissa hiipuu
	(Suomen Sillan Uutisviikko 22/2009)
	Kalevala täyttää 160 vuotta
	MTV3:n selvityksen mukaan vain 68 prosenttia ylioppilastutkinnon suomenkielisessä päivälukiossa suorittaneista kirjoitti toisen kotimaisen kielen. Ruotsi on ollut vapaaehtoinen aine ylioppilaskirjoituksissa keväästä 2005.
	(Helsingin Sanomat 8.4.2009)
	Oppimisen edellytysten ja laadun turvaaminen lukeutuvat myös parhaisiin keinoihin estää alueellisen eriytymisen kierteen jatkumista. Alueilla, joissa maahanmuuttajien määrä on kasvussa, koulut voivat eri keinoin parantaa valmiuksiaan.
	Kansalliseepoksemme juhlapäivää vietetään helmikuussa, mutta torstaina 9.4. on se historiallinen päivä, jolloin Kalevala oikeasti täyttää 160 vuotta. Silloin Elias Lönnrot päiväsi ja allekirjoitti eepoksen laajennetun ja uuden version esipuheen.
	Viime vuosina ruotsin suosio on ollut selvässä laskussa. Vielä neljä vuotta sitten 90 prosenttia kirjoitti ruotsin. Viime vuonna kirjoittajia oli 73 prosenttia. MTV3:n lukiovertailusta selviää, että peräti 98 prosenttia kevään päivälukioiden ylioppilaista kirjoitti englannin. 
	Keskeinen tekijä maahanmuuttajakeskeisten koulujen menestymisessä on toimiva yhteistyö koulun johdon ja muun henkilökunnan välillä sekä riittävä tiedonkulku. Toinen tärkeä osatekijä on koulun ja kotien välinen aktiivinen yhteistyö, millä luodaan perustaa avoimuuteen, haasteiden tunnistamiseen ja niiden kohtaamiseen koko yhteisön taholta.
	Uudeksi Kalevalaksi kutsuttu teos eli lyhyesti Kalevala oli vihdoin painokunnossa.
	Mauri Kunnas Taloustaito-lehden lukijoiden rakkain nykytaiteilija
	Ulkomailla opiskeleville taas alennusta VR:ltä
	(Helsingin Sanomat 10.3.2009)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 15/2009)
	Mauri Kunnas äänestettiin rakkaimmaksi suomalaiseksi nykytaiteilijaksi Taloustaito-lehden taidesivuston kyselyssä. Tammikuussa 2009 tehtyyn kyselyyn vastasi 764 lehden lukijaa.
	Ulkomailla opiskelevat suomalaiset saavat jälleen alennusta VR:n junalipuista. 
	Helposti ajatellaan, että laadun parantamiseksi kouluissa, joissa on runsaasti maahanmuuttajaoppilaita, pitää painottaa lähinnä maahanmuuttajaperheiden ja koulun välistä vuorovaikutusta. Koulujen ja kotien välisessä yhteistyössä kuitenkin kaikkien osapuolien tulisi olla vuorovaikutuksessa. Tämä on avainasemassa myös kun rasismin ja kiusaamisen nollatoleranssia toteutetaan kouluissa.
	VR poisti alennusoikeuden viime vuonna, koska yhtiö piti sitä kansalaisuuden perusteella syrjivänä. 
	Kunnaksen jälkeen suosikkilistalla sijoittuivat Heljä Liukko-Sundström, Kaj Stenvall, Miina Äkkijyrkkä, Outi Heiskanen ja Rafael Wardi.
	Alennusten poistamista vastustivat voimakkaasti opiskelijajärjestöt ja liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk.). 
	Kaikkiaan ehdolla oli 45 elävää suomalaista taiteilijaa. Lisäksi lukijat saivat esittää omia suosikkinimiään listan ulkopuolelta. Eniten tällaisia mainintoja sai Soile Yli-Mäyry.
	Vuoden kestäneiden neuvottelujen jälkeen VR taipui palauttamaan alennusoikeuden kaikille suomalaisille, jotka saavat suomalaista eli Kelan opintotukea. 
	Lähtökohtana tulisi olla myös monikulttuurisen kouluympäristön tuomat mahdollisuudet ja niiden erityislaatuisuus oppimisympäristönä. Suomessakin on käytännön esimerkkejä siitä, miten tavoitteissa voidaan onnistua. Toimintatapojen ja toimintakulttuurien uudistamisella monikulttuurisista kouluista voidaan tehdä oppimista edistäviä ja arvostettuja, kuten Tukholman Rinkebyn lähiön koulun menestystarina osoittaa. Kyseiseen kouluun hakeudutaan opiskelemaan pitkienkin matkojen takaa.
	Vastaajista 59 prosenttia oli naisia ja 41 prosenttia miehiä. Puolet vastanneista (48 %) käy taidenäyttelyissä useamman kerran vuodessa. 15 prosenttia kertoi harrastavansa itse taiteen keräilyä. Taiteen keräilijöiden ykkössuosikki oli Kaj Stenvall.
	Opiskelija-alennus on VR:n junissa 50 prosenttia.
	Espanjankielinen peruskoulu aloittaa syksyllä Helsingissä (Sutinat 3/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Säännöllisesti taidenäyttelyissä käyville aktiiviharrastajille mieluisimpia olivat Rafael Wardi, Kuutti Lavonen, Outi Heiskanen ja Nanna Susi.
	Kaksikielinen suomi – espanja -opetus aloitetaan lukuvuonna 2009 - 2010 Käpylän peruskoulussa. Ykkösluokkalaisille tulee kaksi linjaa: toinen on tarkoitettu espanjaa kotikielenään puhuville lapsille ja toinen espanjantaidottomille suomenkielisille. Koulussa opiskellaan suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 
	- Monikulttuurisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja avaa uusia näkökulmia jokapäiväiseen todellisuuteen. Monikulttuurisuus on rikkaus. Se lisää Suomen kansainvälisyyttä. Muiden kulttuurien tuntemus ja ymmärtäminen on elinehto globalisoituvassa maailmassa ja se on Suomen menestykselle avainasia. On tärkeätä, että myös koululaitos on aktiivisesti mukana monikulttuurisessa työssä, toteaa Etnisten suhteiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansliapäällikkö Ritva Viljanen.
	Variety hehkuttaa suomalaiselokuvaa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 12/2009)
	Elokuvamaailman vaikutusvaltaisimpiin julkaisuihin kuuluva amerikkalainen Variety-lehti kehuu vuolaasti Klaus Härön elokuvaa Postia pappi Jaakobille.
	Espanjankieliselle luokalle hakeville järjestetään kielikoe, jossa arvioidaan lapsen kielitaitoa ja kielellistä lahjakkuutta. Kaksikielisille lapsille tarjotaan opetusta sekä suomeksi että espanjaksi. Espanjantaidottomat puolestaan aloittavat espanjan opiskelun vieraana kielenä heti koulun alkaessa, mutta opiskelevat muuten kokonaan suomeksi. 
	"Ohjaajan taianomainen ote elokuvaan tuottaa jotain todella raikasta ja sydäntä riipaisevaa. Festivaalien ja tv-ostajien tulisi välittömästi vastata Postia pappi Jaakobille –elokuvan kutsuun", kirjoittaa Varietyn toimittaja Alissa Simon. Simon näki elokuvan Göteborgin elokuvafestivaalilla tammikuun lopussa. 
	Valtakunnallisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNO:n järjestämässä foorumissa "Koulu lapsen hyvinvoinnin edistäjänä" luennoi ja osallistui keskusteluun opetusalan asiantuntijoita ja maahanmuuttajien kanssa käytännön koulutyötä tekeviä henkilöitä sekä maahanmuuttajaoppilaita.
	www.kapyla.edu.hel.fi/espanja.htm 
	Suomessa on jo ennestään peruskouluja, joissa annetaan myös muun kuin suomen- tai ruotsinkielistä opetusta. Laajin monikielinen opetustarjonta on Helsingissä. Englantia opetuskielenä käyttäviä kouluja on pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi Kokkolassa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Turussa ja Tampereella on kaksikielistä opetusta englannin lisäksi muun muassa saksaksi ja ranskaksi ja Turussa lisäksi venäjäksi. Venäjänkielistä opetusta annetaan myös useissa Itä-Suomen kaupungeissa. 
	Simon kiittää elokuvan pääosanesittäjiä Kaarina Hazardia ja Heikki Nousiaista aidoista ja todentuntuisista suorituksista.  Kehuja saa
	vat myös kuvaaja Tuomo Hutri, leikkaaja Samu Heikkilä ja säveltäjä Dani Strömbäck.
	Toiseksi sijoittui Islanti ja kolmanneksi Azerbaidzhan. 
	Vuonna 2005 julkaistu Star Wreck nousi pian julkaisunsa jälkeen kansainväliseksi ilmiöksi, kun tekijät julkaisivat elokuvansa netissä.
	Iron Sky tähtää kansainvälisille elokuvamarkkinoille (Good News from Finland 27.5.2009)
	On mahdollista, että Suomen toisen laulusolistin Karoliina Kallion äänen pettäminen ratkaisevissa perjantain harjoituksissa vei Suomelta asiantuntijoiden pisteet, sillä ammattilaisraadit tekivät päätöksensä nimenomaan harjoitusnauhojen perusteella, ja juuri tuolloin Karoliinan yskäinen ääni petti ratkaisevalla hetkellä. Asiantuntijaäänten osuus oli tänä vuonna puolet pisteistä, ja katsojien äänet toisen puolen.  Waldo’s Peoplen keulahahmo on laulaja Marko Reijonen.
	Ilmainen levitys siivitti merkittävästi elokuvan DVD-myyntiä, ja vuonna 2006 Universal Pictures nappasi elokuvan pohjoismaiseen levitykseen.
	Iron Sky on tamperelaisen tuotantoyhtiö Energian tuleva tieteiselokuva. Energia tuli tunnetuksi vuonna 2005 harrastelijavoimin valmistuneen ja suuren suosion saavuttaneesta Star Wreck: In The Pirkinning – tieteisparodiasta. Star Wreckiä on ladattu netissä jo lähes yhdeksän miljoonaa kertaa.
	Star Wreck -DVD:itä on myyty liki 20 000 kappaletta pelkästään Suomessa ja elokuva on sittemmin julkaistu kaupallisesti muun muassa Japanissa, jossa se dubattiin Japaniksi.
	Elokuva kertoo toisen maailman sodan jälkeen kuun pimeälle puolelle paenneista natseista, jotka ovat vuonna 2018 palaamassa takaisin maapallolle.
	- Onhan se kiva saada Tampereen murre pärisemään rapakonkin taakse, linjaa tuottaja Samuli Torssonen.
	- Tämä on uusi nousu Star Wreckille, ja enteilee entistä vahvemmin myös jatko-osaa, josta ensimmäiset tarinahahmotelmat ovat jo valmistumassa alkuperäistiimin voimin.
	Käsikirjoituksen elokuvaan on tehnyt Finlandia-palkittu kirjailija Johanna Sinisalo. Ohjauksesta vastaa Timo Vuorensola. Iron Sky tähtää kansainvälisille markkinoille, joten se kuvataan englanniksi.
	Pääkaupunkiseudulla kaksi sikainfluenssatapausta (Taloussanomat 12.5.2009)
	Suomessa on löytynyt kaksi vahvistettua sikainfluenssatapausta, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön tiedottaja. Molemmat potilaat tulivat samalla lentokoneella Meksikosta vajaa viikko sitten.
	Star Wreckin tekijät valmistelevat parhaillaan seuraavaa pitkää elokuvateatterilevitykseen tulevaa elokuvaansa, vuoteen 2018 sijoittuvaa kuunatseista kertovaa Iron Skytä, yhdessä muun muassa Jadesoturi- ja Miehen Työ -elokuvat tehneiden tuottajien Tero Kaukomaan ja Petri Jokirannan kanssa.
	Iron Sky tuotetaan tiiviissä yhteistyössä internet-yhteisön kanssa. Tätä varten on rakennettu oma www.wreckamovie.com nettipalvelu.
	Kyseessä on kaksi pääkaupunkiseudulla asuvaa nuorta aikuista, jotka ovat saaneet influenssa A(H1N1) -viruksen. Potilaat ovat olleet kotihoidossa.
	- Yhteisöllisyys on elementti, joka nykyään uupuu elokuvatuotannoista. Ottamalla elokuvasta kiinnostuneet konkreettisesti mukaan tuotantoon päästään yhteisöllisyyden juurille – tilanteeseen, jossa joukko ihmisiä työskentelee yhdessä saavuttaakseen jotain elämää suurempaa, ohjaaja Vuorensola toteaa.
	Mukana on myös saksalainen tuotantoyhtiö 27 Films Production. Noin neljän miljoonan euron budjetilla tehtävä elokuva on tulossa ensi-iltaan vuonna 2011.
	Ministeriö kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa aamupäivällä, joka alkoi kello 10.00 Helsingissä.
	Iron Sky:n on käsikirjoittanut Nebula-ehdokkuudella ja Finlandia-palkinnolla palkittu kirjailija Johanna Sinisalo.
	Samalla lennolla (KL 1161) 6. toukokuuta klo 18.15–21.45 Amsterdamista Helsinkiin tulleita STM pyytää ottamaan puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen, jos heillä ilmenee kuumeisia hengitystieinfektion oireita viikon kuluessa lentopäivästä.
	Elokuva on saanut rahoitusta tähän mennessä EU:n Media-ohjelmasta ja Suomen Elokuvasäätiöltä. Vast ikään Cannesin elokuvafestivaaleissa elokuvalle varmistui rahoitusta vielä 1,85 miljoonaa euroa.
	Kaamea pettymys! USA lähetti Leijonat kesä-lomalle! (Yle.fi 6.5.2009)
	Iron Skyn kokonaisbudjetti on noin 4,2 miljoonaa euroa. Elokuva kuvataan alkuvuodesta 2010, ja valmista pitäisi olla tammikuussa 2011.
	Täysksylitolin terveysvaikutukset hyväksyttiin koko EU:ssa 
	Suomen jääkiekkomaajoukkueen urakka Sveitsin MM-kisoissa päättyi puolivälieriin. Leijonien toisen erän jäähyily kävi kalliiksi, kun välieriin edennyt USA ratkaisi ottelun edukseen vajaassa neljässä minuutissa.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 18/2009)
	Star Wreck lähtee USA:n valloitukseen
	EU:n pysyvä elintarvikekomitea on hyväksynyt täysksylitolia koskevan terveysväitteen. Yhdenmukainen käytäntö helpottaa täysksylitolituotteiden markkinointia Euroopassa. 
	(Ilta-sanomat 5.3.2009) 
	Suomi aloitti ottelun pirteästi. Maalittomaksi jäänyt avauserä oli Leijonien hallintaa, kun mm. Niklas Hagman hääräsi aktiivisesti USA-vahti Robert Eschen maalilla.
	Kaikkien aikojen katsotuin suomalainen elokuva, tamperelaisnörttien nollabudjetilla rakentama Star Wreck, lähtee Pohjois-Amerikan- ja Ison Britannian markkinoille.
	Suomessa ksylitolin hyödyt on tunnettu jo pitkään. Tähän asti sallitut terveysväitteet on määritelty kansallisesti. 
	Toisessa erässä Leijonat siirtyi heti erän alkuun 1-0-johtoon. Niko Kapasen osuma jäi kuitenkin laihaksi lohduksi, kun vain muutama minuutti myöhemmin alkoivat suomalaisten vaikeudet.
	Englantilainen levittäjä Revolver julkaisee Star Wreckin DVD:llä samaan aikaan toukokuussa alussa leffateattereissa ensi-iltaansa tulevan uuden Star Trek -elokuvan kanssa.
	Vuonna 2006 EU:ssa tuli voimaan uusi terveysväiteasetus, johon liittyen laaditaan parhaillaan eri tuoteryhmiä koskevia hyväksyttyjen terveysväitteiden luetteloa. 
	Revolver tunnetaan ennakkoluulottomana levittäjänä, joka on napsinut leffamarkkinointi- ja innovaatiopalkintoja Briteissä vuosittain.
	Hyväksytty ksylitoliväite on seuraavanlainen: "Täysksylitolipurukumin on osoitettu vähentävän hammasplakkia. Hammasplakin korkea pitoisuusmäärä on riskitekijä karieksen kehityksessä lapsilla." 
	Suomi otti tyhmiä jäähyjä, joiden seurauksena USA rynni pikavauhtia kolmen maalin karkumatkalle. Hannes Hyvönen onnistui toisen erän loppuun vielä kaventamaan lukemat 2-3:een, mutta päätöserässä Leijonien kiri ei riittänyt. USA voitti ottelun maalein 3-2.USA eteni neljän parhaan joukkoon. Suomen turnaus päättyi.
	Heidän listoiltaan löytyy elokuvia muun muassa Terry Gilliamilta, Werner Herzogilta ja Beastie Boysilta.
	EU:n pysyvän elintarvikekomitean hyväksyntää edelsi Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSA:n antama lausunto makeisyritys Leafin sille toimittamasta terveysväitteestä. 
	- Olemme erittäin innoissamme päästessämme tekemään työtä Star Wreckin kanssa, kertoo Revolver Entertainmentin DVD puolen markkinointipäällikkö Tom Clark.
	Suomelle tuttu jumbosija Euroviisuissa
	- Koko jengimme on vankkoja Wreckereitä ja odotammekin Star Wreckista samanlaista menestystarinaa kuin aiemmin julkaisemastamme Robot Chicken: Star Warsista.
	Sepelvaltimotauti tappaa enemmän naisia kuin syövät yhteensä (Helsingin Sanomat 12.4.2009)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2009)
	Suomi jäi Eurovision laulukilpailuissa viimeiseksi 22 pisteellä. Waldo's Peoplen tanssipoppi ei iskenyt eurooppalaiseen yleisöön, vaikka useissa vedonlyönneissä Suomelle luvattiin keskivälin sijoitusta. Voittajaksi selviytyi Norja, jonka Aleksandr Rybak voitti kisan ylivoimaisesti kappaleellaan Fairytale. Hän keräsi enemmän pisteitä kuin Lordi vuonna 2006, ennätysmäiset 387.  
	- Revolver on täydellinen kumppani Star Wreckille. Heidän ennakkoluulottomuutensa markkinointi- ja levitystraditioihin on hyvin kunnioitettavaa voimakkaasti muuttuvassa levitysympäristössä, jossa valtaosa pelureista vielä roikkuu perinteissä kynsin ja hampain, sopimuksen sorvannut Tero Kaukomaa Blind Spot Picturesista sanoo.
	Sepelvaltimotauti on syynä yli neljännekseen naisten kuolemista. Tuoreen Duodecim-lehden mukaan naisia kuolee sepelvaltimotau-tiin enemmän kuin syöpiin.
	Aterian tilaus kosketuksella palkittiin Vaasassa (ITViikko 11.5.2009)
	Sepelvaltimotauti iskee naisiin yleensä kymmenen vuotta myöhemmin kuin miehiin. Varsinkin iäkkäät naiset sairastuvat siihen. Aiemmin sepelvaltimotautia pidettiin lähinnä keski-ikäisten miesten sairautena.
	Vaasa Science Parkin Business Road -ohjelman järjestämään Chance-liikeideakilpailuun osallistui tänä vuonna ennätykselliset 250 opiskelijaa 74 liikeidealla. Parhaan tuoteidean 2200 euron palkinnon saivat Vaasan yliopiston opiskelijat Johannes Vähätalo, Matti Syväpuro, Juuso Pakkala, Saara Vaahtoniemi ja Sonia Savonen.
	– Meillä infrastruktuuri on luotu sähköiseen asiointiin, kun syksyllä tehtiin laajakaistaratkaisu. Pullonkaulat ovat liittyneet palveluiden saatavuuteen.
	Nykyisin myös taudin hoitotulokset ovat yhtä hyvät sekä miehillä että naisilla. Sen sijaan kohtauksen saanut nainen pääsee sepelvaltimokuvaukseen harvemmin kuin mies.
	Sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi hallitus käynnistää hankkeet, joissa suomi.fi- ja yrityssuomi.fi-portaalit muuttuvat vuorovaikutteisiksi asiointiportaaleiksi.
	Diabetes ja tupakointi kasvattavat taudin riskiä erityisesti naisilla. Muista riskitekijöitä ovat esimerkiksi ylipaino, verenpainetauti, raskausmyrkytys, korkea kolesteroli ja masennus.
	Ryhmän liikeideana on kehittää ja valmistaa kosketusnäytöllinen tilausjärjestelmä, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi ravintoloissa. Ravintola voi sisällyttää tilausjärjestelmään myös omaa markkinointiviestintäänsä sekä muita lisäpalveluita, tiedotteessa hahmotetaan.
	Pehmeä paikkatieto toi Naiset ja tekniikka –palkinnon (IT Viikko 5.3.2009)
	Kaikkiaan kuolleisuus sepelvaltimotautiin on saatu pienentymään 1970-luvun synkistä lukemista. Suomalaiset ovat muuttaneet elintapojaan terveellisemmiksi ja hoidot ovat kehittyneet.
	Järjestyksessään neljäs Naiset ja tekniikka –palkinto myönnettiin torstaina TKK:n yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa toimivalle PehmoGIS-tiimille.
	– Tuotteella on suuret markkinat ja selkeä asiakastarve, kommentoi arviointiraadin jäsen, innovaatioasiamies Anssi Hakala Vaasa Science Parkista.
	1500 euron palkinnon vastaanottaa FT Marketta Kytän johdolla työskentelevä tiimi, johon kuuluvat FM Maarit Kahila, FM Anna Broberg, tekn. yo Kristoffer Snabb sekä arkkitehti Pilvi Nummi.
	Tällainen teknologia on jo näköpiirissä. Esimerkiksi Microsoftin kosketusnäytöllistä Surface-tietokonetta on povattu samantapaiseen käyttöön.
	Valtio siirtyy konsernitason it-johtamiseen
	(Digitoday 6.3.2009)
	PehmoGIS-tiimi on vuodesta 2004 lähtien kehittänyt pehmoGIS-metodologiaa, jonka avulla asukkaiden kokemuksellista ja arkikäyttäytymiseen liittyvää tietoa kerätään paikkatietopohjaisesti.
	Valtion tietoyhteiskuntahanke alkaa vihdoinkin tuottaa palveluita, jotka helpottavat tavallisten kansalaisten asiointia.
	Kilpailussa oli kolme eri palkintokategoriaa: paras tuoteidea, paras palveluidea sekä erityismaininta. Alueen liike-elämän asiantuntijoista koostunut raati päätti palkita yhteensä viisi liikeideaa, ja parhaan palveluidean palkinto jaettiin kahden idean kesken.
	Hallitus on pistänyt arvovaltansa peliin, jotta pitkään vireillä ollut tietoyhteiskuntahanke alkaisi tuottaa tulosta.
	Paikkatietojärjestelmien hyödyntämisen mahdollisuudet osana osallistuvaa, vuorovaikutteista suunnittelua ja päätöksentekoa ovat TKK:n mukaan herättäneet kasvavaa kiinnostusta.
	Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta paalutti tänään tavoitteeksi, että vuoteen 2013 mennessä kaikki kansalaisten ja yritysten kannalta keskeiset palvelut ovat sähköisessä muodossa.
	Toinen palkituista palveluideoista on Li Zhouyanin "kynsiprintteri", jolla asiakas voi koristaa kyntensä tai vaikkapa lahjakukat tuhansien eri kuvien avulla. Saman palvelupalkinnon sai myös "Drop-in hammashoitola", jota luonnehditaan kauneushoitolan ja hammashoidon yhdistelmäksi.
	Tuomalla asukkaiden "pehmeää" palautetietoa käytössä oleviin paikkatietojärjestelmiin osaksi "kovaa" viranomaistietoa, voidaan asukkaiden tuottamaa kokemuspohjaista tietoa kiinnittää osaksi suunnittelua, sen arviointia, päätöksentekoa ja ympäristön kehittämistä.
	Valtio potkii vauhtia etenkin verkkolaskutuksen yleistymiseen. Julkinen valta aikoo toimia asiassa tienraivaajana. Valtionhallinto aikoo luopua tämän vuoden aikana paperilaskujen vastaanottamisesta.
	Erityismaininnan parhaasta, kansainvälisestä tiimitoiminnasta sai idea kaakaovoin maahantuonnista, ja "Sisupalkinnon" arvoiseksi katsottiin idea etiopialaisen kahvin maahantuonnista ja oheispalvelujen tuottamisesta.
	Käytännössä kysymys on internet-pohjaisista kyselyistä, joiden avulla tavallisten kansalaisten kokemuksia ympäristöstään saadaan kartoitettua. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää hyväksi vaikkapa kaupunkisuunnittelussa.
	Sähköinen tunnistaminen nytkähtää viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan tänä keväänä kunnolla liikkeelle.
	Vaasa Science Park on perustanut Business Road -ohjelman yhdessä alueen korkeakoulujen kanssa. Business Road on tiedepuiston yksi toimintamalli, jossa opiskelijoiden ideoista luodaan uutta liiketoimintaa.  Chance-liikeideakilpailu on osa Business Roadia.
	– Maaliskuun aikana teemme periaatepäätöksen sähköisestä tunnistamisesta niin, että voidaan luoda markkinat tunnistamispalveluille. Syksyllä lähtee liikkeelle mobiilivarmenne, Lindén sanoi talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen jälkeen.
	– Jokainen asukkaan kokemus paikallistetaan johonkin kohtaan ympäristöstä, eli sille annetaan osoite. Internetin karttapohjaisissa kyselyissä ihmiset klikkailevat heille merkityksellisiä paikkoja, ja tällä tavalla kootaan kokemuksellista paikkatietoa, Marketta Kyttä avaa.
	Kilpailun palkintorahoja sponsoroivat Oy Merinova Ab, Vasek, Vaasan Yrittäjät, Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan Liitto.
	Lindén miettii, minkälaisia porkkanoita valtio voisi löytää, jotta kuluttajat ryhtyisivät suosimaan verkkolaskuja.
	– Televisiomaksusta lähtee miljoona laskua vuodessa. Tämäntapaisiin suurien massojen maksuihin voisi löytää porkkanan. Verkkolaskujen käyttö toisi säästöä, Lindén suunnittelee.
	Kyselyjä on tehty muun muassa Järvenpäässä, Keravalla ja Nurmijärvellä. Turussa jo 1900 lasta ja nuorta ovat merkanneet 12.000 paikkaa ympäri kaupunkia, Kyttä kertoo.
	Suomalaisteknologiaa vuosikymmenen tärkeimmälle avaruusmatkalle
	(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2009)
	Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tänään, että valtio ryhtyy edistämään avoimia tietojärjestelmiä ja avointa lähdekoodia.
	Suomalaisteknologiaakin kuljettavat Planck- ja Herschel-satelliitit on laukaistu onnistuneesti avaruuteen. Satelliiteilta toivotaan paljon uutta tietoa muun muassa tähtien synnystä ja maailmankaikkeuden alkuhetkistä. Yhtä tarkkoja mittalaitteita ei ole koskaan lähetetty avaruuteen. 
	Vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien kehitystyö on Suomessa ollut hyvin naisvaltaista. Marketta Kytän tiimin kehittämät internet-osallistumisen mahdollistavat menetelmät ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi tavoittamaan työssä käyviä naisia, jotka perinteisillä osallistumismenetelmillä jäävät aliedustetuiksi.
	Koko julkisessa hallinnossa on tarkoitus siirtyä yhteensopiviin tietojärjestelmiin. Valmistelutyö valtion, kuntien ja Kelan tietojärjestelmien yhteensopivuudesta lähtee käyntiin kevään aikana.
	Euroopan avaruusjärjestön ESA:n satelliitit laukaistiin avaruuteen kantoraketti Ariane 5:llä Kourousta Ranskan Guayanasta. 
	– Siirrymme konsernitasoiseen it-johtamisjärjestelmään. Johto on valtiovarainministeriössä, kuntaministeri Mari Kiviniemi kertoo.
	Marja-Terttu Tanttisen rahastosta jaettavan Naiset ja tekniikka -palkinnon tarkoituksena on edistää eri tavoin naisten tekniikan opintoja. Samalla korostetaan naisen roolia ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksessa sekä tutkimuksen ja palvelujen kehittämisessä.
	VTT:n erikoistutkija Jussi Varis ei säästele ylisanoja kuvaillessaan suomalaisteknologiaa, joka matkaa avaruuteen satelliittien mukana. Planckin matkassa on huippuherkkiä 
	Valtion it-johtamisjärjestelmän periaatteista ja voimavarojen siirrosta on tarkoitus tehdä linjaus ennen kesälomia.
	Suomi on viime vuosina jäänyt terävimmästä kärjestä mitattaessa sähköisen tietoyhteiskunnan kehittymistä. Suvi Lindén näkee, että asioiden kehittämisessä suurimmat pullonkaulat ovat liittyneet valtion hallintoon.
	radiolaitteita, Herschel taas kuljettaa Suomessa hiottua mittauspeiliä. 
	– Ehkä se on merkki siitä, että rupeaa olemaan enemmän suomalainen kuin venäläinen.
	Helvi Sipilä on kuollut
	Herschel-satelliitti ottaa infrapunakuvia, joiden avulla voidaan saada tietoa esimerkiksi tähtien synnystä. Kurki-Suonio pitää kuitenkin Planckia vielä kiinnostavampana. Planck mittaa hyvin kaukaista kosmista säteilyä. Näin tehdessään se itse asiassa katsoo miljardien vuosien taakse menneisyyteen. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2009)
	Ministeri Helvi Sipilä kuoli perjantaina Helsingissä 94-vuotiaana. Hänen monipuolinen kansainvälinen uransa on yksi merkittävimmistä, jonka suomalainen nainen on tehnyt. Sipilä oli ensimmäinen nainen YK:n apulaispääsihteerinä ja Suomen ensimmäinen naispresidenttiehdokas.
	Sisäasiainministeriö täyttää tänä vuonna 200 vuotta 
	(Sisäasiainministeriön tiedote 8.5.2009)
	Sisäasiainministeriö täyttää tänä vuonna 200 vuotta. Sisäasiainministeriö aloitti toimintansa vuonna 1809 senaatin kansliatoimituskuntana, vuonna 1869 nimi muuttui siviilitoimituskunnaksi ja vuonna 1918 sisäasiainministeriöksi.
	Suomalaispelille parhaan mobiilipelin palkinto (Tekes.fi 25.3.2009)
	Sipilä (o.s. Maukola) syntyi Helsingissä 15. toukokuuta vuonna 1915. Hän oli edelläkävijä jo nuorena aloittaessaan tuolloin naiselle harvinaiset oikeustieteen opinnot. Kun Sipilä vuonna 1943 perusti oman asianajotoimiston, hän oli vasta toinen asianajajan ammattiin ryhtynyt nainen.
	Independent Games Festival on valinnut suomalaisen Secret Exitin Zen Bound -pelin parhaaksi iPhone-peliksi viiden finalistin joukosta. Zen Boundia luonnehditaan rauhoittavaksi ja jopa meditatiiviseksi taitopeliksi, jossa korkein pistemäärä ei ole päätavoite.
	Jo vuonna 1809 ministeriön tärkein tehtävä oli huolehtia sisäisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Muut tehtävät ovat 200 vuoden aikana vaihdelleet paljonkin.
	Työnsä ohella Sipilällä riitti aikaa kansalaisjärjestöille ja vapaaehtoistoiminnalle. Hän oli muun muassa naisjuristien kansainvälisen liiton presidentti vuosina 1954-56 ja Kansainvälisen Naisliiton varapresidentti vuosina 1970-72. Vuonna 1965 hän perusti Suomen Pakolaisavun.
	Secret Exit on Jani Kahraman ja Jetro Lauhan vuonna 2006 perustama helsinkiläinen mobiilipeleihin keskittyvä yritys. Tekesin Verso - Vertical Software Solutions -ohjelma on rahoittanut yrityksen tuotekehitystä.
	Sisäasiainministeriön vastuulla ovat olleet muun muassa lääkintälaitos, kuntahallinto, kaavoitustoimi, maastamuuton ehkäisy ja kansliatoimituskunnan aikana jopa sensuuri. Sisäasiainministeriö on ohjannut lääninhallintoa ja aluehallinnon kehittämistä. Sisäasiainministeriö vastasi myös karjalaisten asuttamisesta sodan jälkeen.
	"On hienoa, että pienillä itsenäisillä pelintekijöillä on mahdollisuus tuoda myyntiin kekseliäitä pelejä, jotka kilpailevat tasavertaisesti suurempien julkaisijoiden tuotteiden rinnalla. Voittomme oli upea yllätys ja uskomme, että se vahvistaa Secret Exitin mainetta laadukkaana pelinkehittäjänä sekä iPhone-käyttäjien että mahdollisten yhteistyökumppanien keskuudessa", iloitsee Game Developers Conferencessa palkinnon vastaanottanut Jani.
	Kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä saamansa kokemuksen ansiosta Sipilä valittiin yhä vaativampiin tehtäviin. Hänet pyydettiin vuonna 1972 YK:n apulaispääsihteeriksi. Sipilä toimi tehtävässä vuosikymmenen loppuun saakka.
	Tänä päivänä sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, joka toiminta-ajatuksensa mukaisesti rakentaa turvallista, vastuullista ja välittävää Suomea edistämällä moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa.
	Kaksoiskansalaiset suhtautuvat asevelvollisuuteen suomalaisia myönteisemmin.
	Sisäasiainministeriö juhlistaa 200 vuoden taivaltaan monin eri tavoin. Ministeriö on julkaissut ylitarkastaja Heikki Jokipiin kirjoittaman lyhyen historiikin ministeriön värikkäistä vaiheista. Historiikki mm. paljastaa, että ministeriö on toiminut Suomen kenraalikuvernöörin "sotakabinettina" ja alkoholin salakuljettajien jahtaajana kieltolain aikana 1920- ja 1930-luvuilla. Sisäasiainministeri Heikki Ritavuoren murha vuonna 1922 on Suomen historian ainoa ministerimurha.
	(Yle.fi 28.2.2009)
	"Secret Exit on jälleen erinomainen osoitus siitä, ettei menestyminen kansainvälisessä pelimaailmassa ole kiinni pelkästään yrityksen koosta. Kun yrityksellä on voittajan asenne, innostunut ja osaava tiimi sekä omaperäinen innovaatio, on tuloksena voittajatuote", sanoo Verson päällikkö Keith Bonnici niin ikään GDC:stä.
	Hameen Rykmentissä palvelevat kaksoiskansalaiset suhtautuvat asevelvollisuuteen suomalaisia myönteisemmin. Kahden maan kansalaiset parantavat muun muassa suomenkielen taitojaan armeijapalvelun aikana.
	Hämeen rykmentin alokkaat vannoivat perjantaina uskollisuutta isänmaalle Lahden Ristinkirkossa. Mukana oli myös puolenkymmentä nuorta miestä, joiden vanhemmista toinen on ulkomaalainen. Kutsu palvelukseen oli kolahtanut myös italialaisesta postiluukusta.– Olen asunut yli puolet elämästäni Italiassa. Olen voinut päättää, tulenko tänne vai jäänkö Italiaan. Ajattelin, että onhan tämä kuitenkin kiva kokemus, toteaa Simone Braga.
	Secret Exit on osannut hyödyntää Applen digitaalista jakelu- ja markkinointikanavaa hyvin. Pelien jakelussa on käynnissä selkeä murros kohti digitaalista jakelua. Sen suurimpia etuja perinteiseen "hyllyjakeluun" verrattuna ovat olemattomat jakelukulut sekä paikasta ja ajasta riippumaton mahdollisuus shoppailuun. Lisäksi suomalaiset peliyritykset pyrkivät luomaan enemmän omia IP-oikeuksia ja itse rahoittamaan kehitystoimintaa pidemmälle ilman perinteisiä julkaisijoita.
	Sisäasiainministeriön historiikki on saatavilla verkkosivuilta www.intermin.fi/julkaisu/142009 
	Brittiselvitys: Suomi viidenneksi paras maa lapsille Euroopassa
	(Helsingin Sanomat 21.4.2009)
	Tuore selvitys sijoittaa Suomen viidenneksi parhaaksi maaksi Euroopassa, kun mittarina ovat lasten hyvinvointi ja köyhyyden torjuminen.
	Puolet elämästään Suomessa asunut Jooel Gueissaz kokee Suomen armeijan sopivan hänelle paremmin kuin Sveitsin.
	"Molemmat asiat ovat erittäin kannatettavia. Uskon, että jatkossa näemme yhä enemmän samankaltaisia kansainvälisen tason suomalaisia menestystarinoita. Uuden toimintamallin myötä peliyritysten liiketoiminta on entistä skaalautuvampi. Tämä herättänee myös pääomasijoittajien kiinnostuksen pelialaa kohtaan uudelleen. Sopivalla yhdistelmällä Tekesin rahoitusta ja palveluja sekä pääomasijoittajien rahaa pystymme synnyttämään uusia läpimurtoja", Keith kertoo.
	– Olisihan sieltä saanut sen sveitsiläisen linkkarin, naurahtaa Gueissaz.
	Suomen ohella myös muut Pohjoismaat sijoittuvat vertailussa korkealle. Ruotsi on toinen, Norja kolmas, Islanti neljäs ja Tanska kuudes.
	Jos kaksoiskansalainen suorittaa asepalveluksen toisessa kotimaassaan, voi hän hakea vapautusta suomalaisesta armeijasta. Hämeen rykmentin esikuntaeskadroonan päällikkö, kapteeni Sami Liukkonen muistaa muutaman varusmiehen, jotka ovat suorittaneet asepalveluksen sekä Suomessa että toisessa kotimaassaan.
	Paras maa lasten kasvulle on selvityksen mukaan Hollanti.
	Selvityksessä vertailtiin 27 EU-maan sekä Norjan ja Islannin lapsiystävällisyyttä. Mittareina käytettiin muun muassa terveyttä, lasten käsitystä omasta hyvinvoinnistaan, suhteita aikuisiin ja toisiin lapsiin, aineellista hyvinvointia sekä koulutusta ja elin- ja asuinympäristöä.
	– Armeijan suorittamista Suomessa motivoi kansalaisuuden säilyttäminen.
	Independent Games Festival järjestetään maailmanlaajuisesti merkittävimmän vuosittaisen pelitapahtuman, Game Developers Conferencen, yhteydessä. Tapahtuma on käynnissä San Franciscossa 23–27.3.2009.
	Somalia-taustainen Yusuf IBrahim valitsisi Suomen kansalaisuuden ja armeijan.
	Suomi sijoittui parhaiten aineellista hyvinvointia sekä asuin- ja elinympäristöä vertailtaessa. Molemmissa Suomi ylsi neljännelle sijalle.
	– Loppujen lopuksi täällä on hyvät varusteet ja ruoat.
	Lisätietoja: www.secretexit.com 
	Palvelu Suomen armeijassa voi myös vahvistaa kaksoiskansalaisen suomalaisuutta. Venäläinen Pavel Merkurjev tunnustaa viime aikoina alkaneensa ajattelemaankin suomeksi.
	Samalla Wulff kuitenkin muistuttaa, että suurin osa työstä on vielä edessä. Suuremmat muutokset alkavat näkyä vasta 30 - 50 vuoden kuluttua.
	- Sanoin hänelle, että Jackie O. piti Marimekosta ja teki sen Amerikassa tunnetuksi, Stubb kertoi IS:lle tapaamisen jälkeen.
	Huonoimman sijoituksensa Suomi sai lapsiterveydestä, jossa sijoitus oli kahdestoista.
	Selvitys tehtiin Yorkin yliopistossa brittiläisen Child Poverty Action Groupin tilauksesta. Selvityksen tiedot ovat vuodelta 2006.
	Ulkoministeri antoi Clintonille myös kirjansa Naked Truth, ja nimi sai maailman mahtavimman maan ulkoministerin nauramaan.
	Helsinki-Vantaa luopuu koti- ja ulkomaanterminaaleista
	Britannia jäi selvityksessä sijalle 24. Maa sijoittui samaan kastiin Romanian, Bulgarian, Latvian, Liettuan ja Maltan kanssa.
	Clintonin saama laukkumalli nousi Suomessa otsikoihin helmikuussa, kun eduskunnan puhemiehen Sauli Niinistön vaimo Jenni Haukio oli valinnut samanlaisen keltaisen laukun valtiopäivien avajaisiin.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 18/2009)
	Selvityksen teettänyt kansalaisjärjestö piti tulosta heikkona. Järjestö vaatii Britannialta kolmen miljardin punnan panostusta köyhien lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseen.
	Helsinki-Vantaalla tapahtuu 5. elokuuta merkittävä muutos, kun jakoa kotimaan- ja ulkomaanterminaaliin ei enää ole. Lentoasemalla siirrytään kansainväliseen käytäntöön, jossa lähtö- ja tuloterminaalit määräytyvät lentoyhtiön mukaan.
	Hillary Clinton ei suinkaan ole Washingtonissa ainoa nainen, jolla on Marimekon kirjekuorilaukku kokoelmissaan. Suomen ulkoministeri paljasti, että samanlainen, toki erivärinen, meni myös Yhdysvaltain ykkösnaiselle Michelle Obamalle.
	Välimerenmaiden sijoituksia:
	Kypros, sija 12
	Lentoasemalla tehdään myös paljon rakennus- ja saneeraustöitä. Hankkeilla kohennetaan odotus- ja matkatavaratiloja sekä parannetaan palveluja. Tutut kulkureitit muuttuvat, ja osa palvelupisteistä siirtyy ainakin väliaikaisesti uusiin tiloihin.
	Espanja, sija 13
	Italia, sija 19
	Portugali, sija 21
	Pohjoisen äideillä maailman parhaat elinolot
	Kreikka, sija 23
	(Taloussanomat 10.5.2009)
	Malta, sija 29
	Nykyisessä kotimaanterminaalissa tehdään muutostöitä, jotta tilat ja palvelut vastaisivat kansainvälisen liikenteen tarpeita.  Elokuussa valmiina ovat tullialue, matkustajien vastaanottotilat kahviloineen ja laajentunut lähtöselvitysalue. Syksyllä porttialueella avataan nykyistä monipuolisempi kauppakeskittymä ja uusi rajatarkastuspiste. 
	Äitien hyvinvoinnin tilastoissa pohjimmaisina ovat Afrikan valtiot Niger, Sierra Leone ja Tshad.
	Loputkin ravintolat savuttomiksi
	(Suomi.fi 1.6.2009)
	Pelastakaa Lapset Ry on verrannut kymmenettä kertaa maailman äitien ja alle 5-vuotiaiden lasten hyvinvointia 158 maassa. Vertailun tulokset on koottu Maailman Äidit –raporttiin.
	Tupakkalain siirtymäaika on loppunut kaikissa ravintoloissa, Työterveyslaitos kertoo.
	Kesäkuussa 2007 voimaan tullut tupakkalain muutos kielsi tupakoinnin ravintoloissa, mutta salli siirtymäajan osalle ravintoloista, jotka olivat tehneet parannuksia tupakansavulle altistumisen vähentämiseksi.
	Suomi sijoittuu listauksessa seitsemänneksi. Kärkikolmikossa ovat Ruotsi, Norja ja Australia. Suomea kiitetään muun muassa oppimisvaikeuksista kärsivien lasten sopeuttamisesta tavallisiin koululuokkiin.
	Terminaalin vanhojen osien korjaustyöt alkavat loppukesällä. Ensimmäisenä remontoidaan lähtöaula 3, joka on suljettuna maaliskuulle 2010 asti. Sen jälkeen saneeraus jatkuu terminaalin muissa osissa lähes parin vuoden ajan.
	Nyt siirtymäaika on loppunut. Jatkossa tupakointi on sallittu ravintoloissa vain erillisissä tupakkatiloissa, joihin ravintoloitsijan tulee hakea lupa rakennusvalvonnasta.
	Äitien hyvinvointia tarkasteltiin tutkimalla muun muassa äitien riskiä kuolla raskauden aikaisiin komplikaatioihin, naisten mahdollisuutta ehkäisyvälineiden käyttöön ja mahdollisuutta synnyttää koulutetun henkilökunnan avustamana.
	Työterveyslaitoksen ravintola-alalle tekemän valtakunnallisen kyselyn mukaan ravintolatyöntekijöiden altistuminen tupakansavulle on vähentynyt tiukemman tupakkalain seurauksena.
	Finavia avaa tänä vuonna kaukolentojen laajennetut matkustajatilat sekä ottaa käyttöön viisi uutta laajarunkokoneiden matkustajasiltaa. Laajennusosaan tulevan matkatavarakeskuksen koekäyttö aloitetaan loppuvuodesta. Elokuun lopulla avattavaan osaan tulee kansainvälisen tason kauppa-alue sekä 400-paikkainen ravintolamaailma. Joulukuussa otetaan käyttöön lisää tilaa sekä ylellinen kylpylä kaukolentojen matkustajille.  www.helsinki-vantaa.fi 
	Lisäksi vertailussa otettiin huomioon äitiyteen liittyvät tulonsiirrot ja naisten koulutustaso. Häntäpäähän sijoittuneissa maissa ongelmat johtuvatkin pitkälti alueiden köyhyydestä ja riittämättömistä koulujärjestelmistä.
	Perheen sisäinen adoptio tulee mahdolliseksi
	(Suomi.fi 1.6.2009)
	Rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä on jatkossa mahdollisuus adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsi, oikeusministeriö kertoo.
	Maailmanpankin taloustieteilijöiden arvion mukaan jokainen vuosi peruskoulussa lisää henkilön tulevaa tuottavuutta maasta riippuen 10–30 prosentilla. Tiedot ilmenevät Maailman Äidit -raportista.
	Helsinkiläinen cocktailbaari valittiin maailman parhaaksi 
	Perheen sisäisen adoption jälkeen lasta pidetään parin yhteisenä lapsena. Laki tulee voimaan syyskuun alussa.
	(Ruokatideon uutiset 23.4.2008)
	Itämeri alkaa viimein puhdistua
	Ennen kuin adoption vahvistamista voidaan hakea, osapuolten tulee saada ottolapsineuvontaa. Sitä antaa kotikunnan sosiaalitoimi tai Pelastakaa Lapset ry.
	Pari vuotta toiminut A21-cocktailbaari Helsingistä on voittanut Worldsbestbars.com-verkkosivuston kävijöiden äänestyksessä maailman parhaan baarin tittelin. Viime syksynä A21 voitti Viisi Tähteä -lehden kotimaisen Best Bars -äänestyksen.
	(Good News from Finland 13.5.2009)
	Uusimmat tutkimukset osoittavat, että rehevöityminen Itämerellä on vähentynyt hitaasti 2000-luvulla. Itämerta saastuttavien typpi- ja fosforipäästöjen määrä on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa 1970-luvun jälkeen, kirjoittaa Svenska Dagbladet -lehti .
	Rekisteröidyt parit, jotka suunnittelevat perheen sisäistä adoptiota, voivat hakeutua ottolapsineuvontaan jo ennen lain voimaantuloa.
	Suomalaiset ylpeitä osaamisestaan
	(Good News from Finland 14.5.2009)
	Laskelmat on tehnyt Tukholman yliopiston professori Fredrik Wulff Itämeren suojelukomissiolle eli Helsinki-komissiolle.
	Hillary Clinton: Rakastan Marimekkoa
	(Iltalehti 12.05.2009)
	Suomalaiset ovat erittäin ylpeitä suomalaisesta koulutuksesta. Kansallista ylpeyttä tunnetaan yleisesti myös suomalaisten tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta sekä suomalaisesta osaamisesta. Tämä selviää Suomalaisen Työn Liiton kyselytutkimuksesta, Suomi-barometrista. Tutkimuksessa haastateltiin hieman yli viittä sataa 15-79 –vuotiasta suomalaista.
	Hapeton pohja osassa Itämerta jatkuu kuitenkin vielä useita vuosia. Itämeren vuosittaisen kuormituksen on arvioitu olevan 30.000 tonnia fosforia ja 641.000 tonnia typpeä. Nyt arvioidaan, että fosforipäästöt ovat vähentyneet 3.000 tonnilla ja typpipäästöt 50.000 tonnilla vuodessa.
	Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton sai eilen mieluisan lahjan, kun Alexander Stubb ojensi hänelle Marimekon paketin.
	Clinton huomasi paketin, ja ennen kuin Stubb ehti sanoa mitään, hän huudahti:
	- Rakastan Marimekkoa! Kiitos Alex, Clinton iloitsi.
	Vähentymistä on auttanut erityisesti puhdistamoiden rakentaminen Puolassa ja Baltian maissa. Lannoitteiden käsittelyssä myös on tapahtunut edistystä Tanskassa ja Ruotsissa.
	Hän oli pelkän paketin perusteella arvannut, että tuliainen on Marimekon tuote.
	Eniten kiitettäviä arvosanoja Suomelle antavat 35-49 -vuotiaat suomalaiset, joista peräti 36 prosenttia antaa kotimaalleen arvosanan 
	Stubb valisti Clintonia, että jo Jacqueline Kennedy käytti aikoinaan Marimekkoa.
	Aurora  794
	9 tai 10. Tämä ikäryhmä on myös muuttanut käsitystään kotimaastaan selvästi positiivisemmaksi verrattuna edelliseen mittaukseen kaksi vuotta sitten. Ikäryhmittäin vähiten arvostusta maamme saa eläkeläisiltä. Heistä alle 20 prosenttia antaa kiitettävän numeron.
	Matilda  752
	Helmi  744
	Ilona  697
	Paahtimoyhdistyksen mukaan suomalaiset suosivat edelleen vaaleapaahtoista kahvia. Suomessa myydystä kahvista 97 prosenttia on vaaleapaahtoista ja loppu tummapaahtoisia tai erikoiskahveja.
	Vuosina 1899–2008 
	MIEHET 
	Lähes 60 prosenttia barometrin vastaajista sanoo olevansa erittäin ylpeitä suomalaisesta koulutuksesta. Vahvimmin tätä mieltä ovat yli 25-vuotiaat. Nuorison suhtautumisen on hieman kriittisempää. Yli puolet vastaajista tuntee erityistä ylpeyttä suomalaisten tuotteiden turvallisuudesta ja peräti 83 prosenttia arvioi kotimaisten tuotteiden turvallisuuden ulkomaisia paremmaksi.
	Juhani  334.011
	Paahdettua kahvia vietiin Suomesta ennätykselliset 8,6 miljoonaa kiloa eli 11,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vienti suuntautui lähinnä Baltiaan ja Venäjälle. Paahdetun kahvin tuonti Suomeen kasvoi 40 prosenttia edellisvuodesta nousten 3,5 miljoonaan kiloon. Sitä tuotiin pääasiassa Hollannista ja Saksasta.
	Johannes  238.033
	Olavi  219.020
	Antero  181.596
	Tapani  152.793
	Kalevi  141.765
	Tapio  134.715
	Matti  127.047
	Mikael  110.887
	Suomalaiset ymmärtävät myös globalisaation pienelle maalle tarjoamat mahdollisuudet. Yli 60 prosenttia vastaajista pitää Suomen menestyksen kannalta tärkeämpänä yritysten menestymistä kansainvälisesti kuin yksin Suomessa.
	Raakakahvia tuotiin Suomeen vuonna 2008 eniten Väli- ja Etelä-Amerikasta. Tärkeimmät tuontimaat olivat Brasilia, Kolumbia, Nicaragua ja Guatemala, joiden osuus oli 77 prosenttia Suomen koko raakakahvituonnista. Afrikan maista eniten kahvia tuotiin Keniasta ja Etiopiasta.
	Ilmari  110.658
	NAISET 
	Maria  357.988
	Helena  166.779
	Anneli  143.699
	- Suomalaisen työn kannalta Suomi-barometrin tuloksissa on paljon positiivista. Talouskriisin globaalista luonteesta huolimatta kuluttajat ymmärtävät voivansa vaikuttaa paljon suomalaisten hyvinvointiin ostamalla suomalaisia tuotteita, summaa barometrin tuloksia Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Lars Collin.
	Johanna  143.488
	Raakakahvin tuonnin arvo oli 150 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksesta raakakahvin hinta on ollut laskusuunnassa. Ostovaluuttana käytettävän dollarin vahvistuminen on kuitenkin merkinnyt euromääräisesti pienempiä hinnanmuutoksia.
	Kaarina  130.203
	Marjatta  122.770
	Anna  112.038
	Liisa  100.720
	Annikki  96.983
	Hannele  91.676
	Etunimien lukumäärissä ovat mukana kaikki väestötietojärjestelmään merkityt, myös kuolleet, henkilöt. Tilastoissa on mukana ensimmäisten etunimien lisäksi myös muut annetut etunimet.
	Kosmetiikan raaka-aineiden eläinkoekielto alkaa tänään EU:ssa
	Vanhojen reseptien kirja oli viime vuoden kaunein (Helsingin Sanomat 12.3.2009)
	(Helsingin Sanomat 11.3.2009)
	Vuoden 2008 kaunein kirja on Jouni Kuurneen teos Louhisaaren linnan talousreseptit, joka on syntynyt 1700- ja 1800-lukujen reseptimateriaalista. Graafisesta suunnittelusta vastasi Pekka Krankka. Kirjan on julkaissut SKS.
	Eläinkokeilla testatun kosmetiikan tai kosmetiikan raaka-aineiden myyminen on tästä päivästä alkaen kiellettyä EU:ssa, kertoo unioni verkkosivuillaan.
	Kreikkalaisten yksityisyys ei siedä Googlen kameroita (Digitoday 13.5.2009)
	Valmiiden kosmeettisten tuotteiden testaaminen on ollut kiellettyä jo syyskuusta 2004 lähtien.
	Kreikan valtion yksityisyydensuojaelin on kieltänyt Googlea lähettämästä kuvausautojaan Ateenan ja muiden kaupunkien kaduille. Google Maps kuvaa Street View -palveluunsa kattavasti katunäkymiä.
	Suomen kirjataiteen komitea oli valinnassaan yksimielinen: "Se on kirjakaunotar, josta on vaikea löytää virhettä. Kirjan formaatti on perinteinen ja typografia hengeltään tasapainossa aiheen kanssa."
	Kielto ei koske kolmea eläinkoetta, jotka liittyvät tuotteiden tai raaka-aineiden myrkyllisyyden testaamiseen. Nämäkin kokeet kielletään kuitenkin viimeistään maaliskuussa 2013.
	Kreikan tietosuojaelin vaatii lisäselvityksiä. Se haluaa tietää muun muassa sen, mitä Google aikoo tehdä alkuperäiskuvilla, kuinka se käsittelee ja tallentaa niitä ja miten se takaa, ettei kreikkalaisten yksityisyyden suojaa loukata.
	Louhisaaren linnan arkistossa säilyneessä, käsinkirjoitetussa talousreseptikirjassa on reseptejä ja ohjeita taloudenpitoon vuosilta 1770–1850. Kirjaan ovat tehneet merkintöjä linnan asukkaat, muun muassa kreivi Carl Erik Mannerheim – siis marsalkan isoisän isä – ja hänen vaimonsa.
	Asiasta kertoi varhain keskiviikkona Yleisradio.
	Suosituimmat etunimet Suomessa 
	Googlen vakuuttelut siitä, että ihmisten kasvot hämärretään tunnistamattomiksi ja autojen rekisterikilvet peitetään, kaikuivat kuuroille korville.
	(www.vaestorekisterikeskus.fi) 
	Vuoden kauneimmat kirjat 2008 –kokoelmaan on valittu voittajan lisäksi kaikkiaan 29 teosta tai teossarjaa. Määrä on huomattavasti suurempi kuin viime vuonna. Vuoden onnistuneimmat kirjankannet -kunniakirjan sai 12 kirjaa.
	Vuonna 2008
	Viranomainen vaatii Googlelta myös selvitystä siitä, kuinka asukkaille tiedotetaan etukäteen, että kuvausauto on tulossa.
	MIEHET 
	Juhani  1.861
	Johannes  1.652
	Mikael  1.542
	Komitean mukaan kirjojen kokonaissuunnittelu on parantunut. Suomessa julkaistaan vuosittain lukuisia kirjoja, joiden sisältöön ja ulkoasuun suhtaudutaan äärimmäisen kunnianhimoisesti.
	Ruokapalsta
	Matias  1.439
	Onni  1.222
	Suomalaiset juovat kahvia eniten maailmassa (Ruokatieto 14.2.2009)
	Olavi  1.154
	Elias  1.018
	Oskari  970
	www.kauneinkirja.fi
	Kotimaiset paahtimot toimittivat vuonna 2008 kaupalle ja suurkeittiöille paahdettua kahvia 49,3 miljoonaa kiloa, mikä on prosentin edellisvuotta enemmän. Paahdetun kahvin kokonaistoimitukset tuonti mukaan luettuna kasvoivat kolme prosenttia päätyen 52,8 miljoonaan kiloon.
	Ilmari  936
	Aleksi  841
	Nälkäpäivän ruokareseptit kertovat mitä Suomi syö katastrofissa (Ruokatiedon uutiset 19.5.2009)
	NAISET 
	Maria  2.585
	Emilia  1.957
	Katastrofin aineksista saa valmistettua kasvislettuja, sosekeittoa, soija-juurespataa ja omenapiirakkaa. Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto ennakoi syyskuun Operaatio 
	Sofia  1.863
	Kahvi kuuluu olennaisena osana suomalaiseen ruokakulttuuriin, ja suomalaiset pitävät kahvinjuonnissa hallussaan maailman kärkisijaa. Paahdetun kahvin kulutus henkeä kohden oli lähes kymmenen kiloa vuonna 2008. Keski-Euroopassa kulutus on viitisen kiloa henkeä kohti vuodessa.
	Olivia  990
	Aino  886
	Amanda  818
	inkivääri, tuore 1 tl raastettuna
	Nälkäpäiväkeräystä perinteisesti julkaisemalla neljä ruokareseptiä, joiden raaka-aineita kansainvälinen järjestö voisi lähettää Suomeen ruoka-avuksi, jos Suomessa sattuisi mittava katastrofi.
	soijarouhe 2,5 dl
	öljy 1 rkl
	Matkaoppaiden Suomi on oudon virallinen maa, jossa pääosissa ovat teollisuus ja huippuosaaminen, porot ja joulupukki sekä koskematon luonto. Mutta onko sellainen Suomi todellinen? Suomi hop! on matkaopas kokonaan toisenlaiseen maahan, aitoon ja hulluttelevaan.
	Kuori juurekset ja paloittele lohkoiksi. Laita punajuuret ja porkkanat uunivuokaan ja lisää vesi ja mausteet. Anna hautua 180 asteisessa uunissa 20 minuuttia. Lisää loput juurekset ja purjosipuli. Anna hautua noin 40 minuuttia ja lisää soijarouhe. Kääntele hyvin ja anna olla uunissa vielä viisi minuuttia. Lisukkeeksi voit keittää täysjyväriisiä. Ohjeesta tulee 8 annosta.
	Hädän hetkellä noudatetaan paikallista ruokakulttuuria. Punainen Risti kertoo pyrkivänsä aina valitsemaan ravitsevat raaka-aineet paikallisen ruokakulttuurin mukaisesti. Ruoka-ainekset hankitaan avustuskohteen läheltä. Näin apu saadaan nopeasti perille ja samalla tuetaan lähialueen ruoantuotantoa.
	Markkanen ja Hannula esittelevät matkailijalle vauhdikkaan Suomen aina ilmakitaran soiton ja pallogrillauksen SM-kisoista traktorijazzeille ja siirrettävien saunojen kokoontumisajoihin. Matkan varrelta löytyy toinen toistaan omaperäisempiä nähtävyyksiä.
	Jos mittava katastrofi sattuisi Suomessa, kotimaiset ravinteikkaat kasvikset ja juurekset sekä proteiinipitoiset pavut ja soija voisivat olla meille jaettavan ruoka-avun perusta. Lisäksi spelttijauhoista saa runsaasti B-vitamiineja ja kivennäisaineita. Rypsiöljyssä taas on runsaasti terveydelle välttämättömiä rasvahappoja. Ruokajuomana maito on hyvä kalsiumin ja D-vitamiinin lähde.
	Punajuuri-perunasosekeitto
	www.atenakustannus.fi 
	punajuuri 1 kg
	peruna 800 g
	Katso sivut, jonne Suomesta ei pääse!
	porkkana 300 g
	Koskenkorvaa markkinoiva sivusto on Suomen alkoholimainontaa säätelevän lainsäädännön vastainen, joten sinne pääsy on estetty suomalaisista ip-osoitteista.
	punasipuli 100 g
	vesi 2,5 l
	kasvisliemijauhe 1 rkl
	Punainen Risti haastaa suomalaiset kutsumaan ystäviä kylään ja tarjoamaan heille Nälkäpäivän tunnusruokia. Edullisesta ruoasta säästyvät rahat järjestö ehdottaa lahjoitettavaksi Operaatio Nälkäpäiväkeräykseen 17.–19. syyskuuta. Ne päätyvät ruoka-avuksi sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan.
	rosmariini 1 tl
	(IP-osoite, "Internet Protocol" – osoite, on numero, joka yksilöi jokaisen Internet-verkkoon kytketyn tietokoneen).
	suola 0,5 tl
	ripaus mustapippuria
	kevytkermaa 2 dl (tai soijakermaa)
	www.koskenkorva.com 
	Kuori juurekset. Laita punajuuret ensin kiehumaan. Lisää porkkanat, perunat ja punasipuli ja keitä kypsäksi. Soseuta keitto ja lisää kasvisliemijauhe, suola ja mausteet. Lisää kevyt ruokakerma tai soijakerma. Tarkista maku. Annoksia tulee 8–10.
	Uusi HS.fi/Ruoka sisältää noin 4 700 ruokaohjetta. Ruokaohjeet ovat ilmestyneet testattuina ja maistettuina Helsingin Sanomien ruokasivuille. Lisää reseptejä palveluun lisätään joka viikko. www.hs.fi/ruoka 
	Punaisen Ristin Operaatio Nälkäpäivän reseptit 2009:
	Valkopapu-kasvisletut
	www.pyöräillensuomessa.fi-sivustolle on koottu alueittain pyörämatkailijoille sopivia palveluja ja palveluntarjoajia. Sivuilta löytyy vinkkejä retken suunnitteluun ja toteutukseen, ja voit jo ennen retkeä tarkistaa millaisia palveluja pyörämatkailijoille on tarjolla valitsemasi reitin varrella.
	Omenapiirakka
	valkopavut 2,5dl
	peruna 3 kpl
	piimä 6 dl
	herneet 2,5 dl
	sokeri 3 dl
	pinaatti 1 dl
	sooda 1,5 tl
	sipuli 3 kpl
	vehnäjauhot 4 dl
	kananmuna 3 kpl
	spelttijauhot 3,5 dl
	spelttijauho 2 dl
	www.muinaispolut.fi-sivuilla esitellään ulkoilureittejä, joiden varrella on muinaisjäännöksiä sekä kulttuuriperintö- ja luontokohteita. 
	öljy 1,5 dl
	maito tai kasvisliemi 2 dl
	kaneli 1 tl
	suola 1 tl
	vaniljasokeri 1 tl
	tilli 1 rkl
	Polkuja, joilla on viitoitukset ja opasteet, on yli 40, ja ne sijaitsevat eri puolilla Suomea, ja ne soveltuvat omin neuvoin kuljettaviksi. Sivuilta löytyvät ajo-ohjeet, kuvaukset reiteistä, nähtävyyksistä ja varustuksesta. 
	öljy 1 rkl
	Piirakan pinnalle:
	mustapippuria, muskottia
	omenakuutiot 600 g
	öljyä paistamiseen
	kaneli 1,5 rkl
	sokeri 1,5 rkl
	Valkopavut huuhdotaan ja liotetaan yön yli, noin kymmenen tuntia. Papuja keitetään noin tunnin, 1 osa papuja 2 osaa vettä. Liotusvettä ei käytetä keittämiseen. Kuoritut keitetyt perunat, sulatetut herneet ja sipuli jauhetaan monitoimikoneella. Lisätään joukkoon pavut, hienonnettu pinaatti, maito, kananmunat ja mausteet. Jos seos tuntuu liian paksulta, lisätään nestettä. Sekoitetaan. Paistetaan paistinpannulla letuiksi. Tarjotaan puolukan kera.
	Sivusto on Museoviraston ylläpitämä. www.museot.fi-sivuilta löydät yli 1 000 Suomessa toimivan museon yhteystiedot, museokaupat, näyttelyt ja tapahtumat ja viimeisimmät museouutiset. Museot.fi on Suomen museoliiton ylläpitämä sivusto kaikille museoista kiinnostuneille.
	Sekoita kuivat aineet keskenään. Lisää piimään kuivat aineet hyvin sekoittaen.
	Laita taikina leivinpaperin päälle uunipannulle. Kuori ja kuutioi tai lohko omenat. Laita omenat piirakan pinnalle. Lisää omenoiden päälle kaneli ja sokeri. Paista 180 asteessa noin 30 minuuttia.
	Toimitus surffaili Internetissä
	Ulkosuomalaisen kesähoroskooppi
	Laatinut: Sipsu Suomalainen, Italia
	Ohjeesta tulee noin 20 lettua.
	OINAS 
	Wild Taiga on vihreitä metsiä, puhdasta vettä ja rikas eläimistö, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet matkailulle. Täällä Kainuussa Taiga koostuu havumetsistä ja soista. Jääkaudella syntyneet harjujaksot tuovat oman lisänsä maaston monipuolisuuteen. Itäinen Kainuu on paras paikka metsän nisäkkäiden, etenkin petoeläinten tarkkailuun. Laajoissa metsissä ja soilla on tilaa myös hirville ja rikkaalle linnustolle. Vaeltajille on tarjolla erilaisia reittejä niin kesällä kuin talvellakin.
	Hutikuun puolenvälin jälkeen syntyneille oinaille on tiedossa rikas rakkauselämä tänä kesänä. Muutenkin elämä näyttää positiiviselta. Tämän vilkkaan kesäelämän jälkilasku yllättää syksyllä: varovasti kännykän käytön kanssa. Minuutit maksavat. Muilla oinailla taas saattaa olla ärtymystä ja väsyneisyyttä, varsinkin loppukesästä ja alkusyksystä. Olikohan liian aktiivinen loma?
	Soija-juurespata
	porkkana 500 g
	palsternakka 250 g
	purjosipuli 100 g
	selleri 200 g
	punajuuri 800 g
	vesi 8 dl
	rosmariini 1 tl
	kirveli 1 tl
	HÄRKÄ
	Wild Taiga valittiin Suomen vuoden 2008 nousevaksi, paikallista kulttuuria ja elämäntapaa hyödyntäväksi matkailukohteeksi Destination of Excellence in Finland (DEEF) – kilpailussa. www.wildtaiga.fi/fi/ 
	soijakastike 2 rkl
	Onnettomuusalttiutta liikenteessä. Eritoten niillä, jotka ovat syntyneet 15.5 kieppeillä. 
	kasvisliemijauhe 2 tl
	hunaja 1 rkl
	Epämiellyttävä viesti voi pilata osan lomaa ja eripura kumppanin kanssa voi jopa päätyä (väliaikaiseen) eroon. Huhtikuun puolella syntyneillä härillä on huomattavasti helpompaa ja jopa onnekas rakkauselämä.
	Vitsejä
	Palveluhakemisto
	Fysioterapeutti Päivi Voutilainen
	Melina Merkouri 33, Sikies
	VESIMIES
	KAKSOSET
	(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
	Kesäkuun suulaasta ja vilkkaasta vesimiehestä saattaa tulla kurja kiukkupussi juuri ennen lomia. Nopeasti ohimenevästä känkkäränkän tuhkasta nousee kuitenkin naisten hurmuri/ viehkeä seuralainen. Vauhtina 200km/h. Koittakaa pysyä kyydissä.
	Juoruja selän takana, ja työpaikalla kiusataan. Onneksi kaksosten hyväntuulinen elämänasenne hajoittaa ampiasenpesän ja saadaan taas rauha maahan. Odotettivissa liikenne- sakot: ylinopeudesta, pysäköintirikosta tms. mahdollisesti heinä-elokuussa.
	Puh. 2310–206096
	Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
	Terapia-ajat vain ajanvarauksella. 
	Hammaslääkäri Yannis Koutsouridis
	Kivelis 2 ja Delfon 37 kulmauksessa 
	(bussipysäkki: Kivelia, bussit 7 ja 39)
	KALAT
	Puh. 2310–854482
	Itsekuri, määrätietoisuus ja hyvä ulosanti ovat kalan valttikortit. Ainoa tumma pilvi taivaalla saatta olla kumppanin vähäinen huomio (leijona kauris, vesimies), varsinkin heinäkuussa, jota romanttinen kalat ei voi ymmärtää. Ylimääräisiä menoja kesäkuussa. Elokuussa vietettävä loma rentouttaa.
	RAPU
	Yksityisvastaanotto avoinna arkisin klo 9–13 ja 17.30–21, hätätapauksissa sovi tapaamisesta (kännykkä: 6972-649143)
	Flirttiä, e-maileja, puheluita, ja muutenkin vilkasta seuraelämää sekä positiivinen elämänasenne takaa ikimuistoisen kesän. Suuri rakkaus kolkuttaa vapaiden rapujen ovelle vasta syksyllä. Kesäkuun puolella syntyneillä ravuilla voi ilmetä haluttomuutta seksielämään.
	Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi
	Vuokralle tarjotaan
	Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapiirissä. 
	Voit tilata ilmaisen luonnehoroskooppisi osoitteesta:
	LEIJONA
	sipsu.astro@gmail.com 
	Puhujan korokkeella olemiseen tottunut leijona osaa olla myös miellyttävää seuraa, jos ei joudu seinää vasten tai koe muutenkaan tappioita. Hyvä taustatuki, kuten perhe tai työkaverit, auttavat pääsemään näiden kriisien ylitse. 
	Ajalla 1.4. – 31.10.2007. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
	Rentouttavaa kesää kaikille ulkosuomalaisille 
	Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö, makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta.
	Toivoo
	Lisätietoja:
	54m: Satu Vuorinen, puh. +30 2310 841136 e-maili panagoudis@yahoo.gr, 
	Sipsu
	NEITSYT
	64m: Asta Koskela-Dimitriadou, puh. +30 2310 344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr
	Tarkka neitsyt saa näpäyksen sormilleen rästiin jääneen laskun vuoksi. Heinäkuussa saattaa pinna palaa ihan pienestäkin, ja varsinkin, jos kumppani (mm. leijona, kauris, vesimies) ei osoita tarpeeksi huomiota. Joillakin neitsyillä paineita töissä tai työhön liittyvissä seikoissa. Uuden oppimiseen olisi hyvät pohjat, eli niille, jotka harkitsevat opiskelua, nyt olisi hyvä ja otollinen aika. Muille mielenkiintoisia kirjoja lomalle mukaan. 
	Vaimoni aloitti viikko sitten laihdutuskuurin oikein lääkäreiden ohjauksessa.
	Tapahtumakalenteri
	- Paljonko hän on keventynyt?
	Tapahtumakalenteri kesä-2009
	- 200 euroa.
	4.6 Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
	Jos sinulla on velkaa miljoona, sinulla on ongelma. Jos sinulla on velkaa miljardi, pankilla on ongelma.
	7.6 Europarlamenttivaalit Suomessa ja Kreikassa
	8.6 Kreikassa vietetään helluntaita, pyhäpäivä
	Mies tuli kadulla vastaan ja huikkasi jo kaukaa, että nyt ovat kaikki huolet ohi.
	VAAKA
	13.6 Suomi-koulun kevätjuhlat
	- Ihanko totta, kuinka niin?
	Flirrtiä kesäkuussa, tulisia viestejä heinäkuussa, vilkas ja seurallinen loma elokuussa sekä rento töihin paluu syyskuussa. Mahdollinen uusi rakkaussuhde vakiintuu vasta syksyllä.
	14.6 Food for Good ruokafestivaalit Aretsoun rannalla klo 20.30
	- No, pankista tuli kirje, ja siinä sanottiin, että tämä on viimeinen muistutus
	20.6 Juhannuspäivä, seuran johtokunta vetäytyy kesälomalle
	- Oletko jo unohtanut ne minulta lainaamasi tuhat euroa?
	21.6 Kesäpäivänseisaus
	6.7 Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä
	- En vielä, mutta anna minulle vielä aikaa unohtaa.
	SKORPPIOONI
	Älä jätä huomiseen sitä, minkä voit tehdä tänään! Kaikki se, mitä olit ajatellut siirtää syksyyn, tulee vaatimaan kaksinkertaisen energian. Tee se heti ja nyt. Tämän hetken hyvä harkintakyky ja järjestyksen taju takaa erinomaisia tuloksia. 
	20.–26.7 vko 30/09 Suomessa vietetään naistenviikkoa
	Pankinjohtaja soitti menestyvän yrityksen toimitusjohtajalle ja kysyi:
	27.7 Unikeonpäivä
	15.8 Neitsyt Marian taivaaseen astumisen päivä, pyhäpäivä Kreikassa
	- Kuule,§ mitä mieltä olet? Pitäisikö minun lainata rahaa tyttäresi miehelle?
	Syyskuu Seuran johtokunta palaa lomalta
	- Kyllä,( ehdottomasti.
	 Suomi-koulu alkaa, tarkistakaa päivämäärä vielä Suomi-koulun opettajilta
	- Voisitko perustella?
	JOUSIMIES
	- Jos et lainaa, hän tulee minun luokseni.
	Ylitöitä, stressiä ja muita työhön liittyviä paineita. Ei huolta. Se on vain hetkellistä ja kannattaa hoitaa homma alta pois, sillä palkkio on runsas. Varsinainen seuraelämä alkaa vasta heinäkuun lopulla, kun työpaineet hellittävät, ja syksyllä on tiedossa matkoja, sekä uusia tuttavuuksia. Kenties jopa uusi rakkaus.
	 Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen kokous syyskuun alussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
	Taantuma on silloin, kun muija karkaa toisen miehen mukaan, lama on se kun se tulee takaisin.
	23.9 Syyspäiväntasaus
	Jos joku kertoo koonneensa omaisuutensa kovalla työllä, niin häneltä kannattaa kysyä että kenen työllä.
	---------------------------------------------------
	Seuran seuraava tiedote ilmestyy syyskuussa 2009. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 
	KAURIS
	- Rakkaat ystävät, sanoi pappi seurakunnalle. Olen aina rukoillut, että köyhät tulisivat kirkkoon. Kun nyt* katson kolehtia, niin huomaan, että rukoukseeni on vastattu!
	Vilkkainta kauriilla on loppukeväästä, eli juuri nyt, tai elokuun lopulla. Taitaa olla niin väsynyt, että tarvitsee rauhaa ja hiljaisuutta kerätäkseen voimavaroja. Mökin ulkomaalaus mm. on verenpainetta alentavaa puuhaa, jos Suomen kesä antaa siihen mahdollisuuden. Muussa tapauksessa kevyttä kirjallisuutta, ja pitkiä kävelyjä kauniissa maastossa. 

