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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvät lukijat, 
 
Kevään pitäisi jo olla täällä Pohjois-Kreikas-

sakin, mutta kylmä ilma sen kun jatkuu, vi-
rusepidemia on pahimmillaan ja lapset ja 
aikuiset makaavat kilpaa sängyn pohjalla. 
Seuran toiminta käynnistyi alkuvuodesta 
keilailukilpailulla ja tässä kuussa olleella 
yleiskokouksella. Yleiskokouksen päätök-
sistä voitte lukea kohdasta ”Seuran ja jä-
senten toimintaa”. 
Haluan puolestani kiittää kaikkia yleisko-
koukseen osallistuneita sekä onnitella kaik-
kia eri toimitehtäviin valittuja henkilöitä, 
vai pitäisikö sanoa, ”kiittää kaikkia” valittu-
ja henkilöitä siitä, että suostuivat tehtäviin. 
Seuramme uudet internetsivut ovat valmis-
tuneet. Jotkut osiot ovat kuitenkin vielä 
työn alla, mutta uskomme niiden olevan 
pian kaikkien käytettävissä.  
Toivotan teille omasta, ja seuramme johto-
kunnan puolesta, oikein hyviä lukuhetkiä 
tiedotteemme parissa ja hyvää alkanutta 
kevättä, missä sitten olettekaan! 
 
Marko Suomalainen 
Puheenjohtaja 
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Merkkivuosi 1809 alkoi 
 
Suomessa muistetaan vuonna 2009 yhtä maamme historiallisen kehityksen merkkipaa-
lua, Suomen autonomisen ajan alkamista. Merkkivuoden teemaksi on valittu "Kansakun-
taa rakentamaan". Teeman tarkoituksena on korostaa ajankohdan merkitystä Suomen 
myöhemmälle kansalliselle ja valtiolliselle kehitykselle. 
Merkkivuoden päätapahtumia ovat Porvoon valtiopäivien 200-vuotistilaisuus 28. maalis-
kuuta 2009 Porvoon tuomiokirkossa ja valtioneuvoston 200-vuotistilaisuus 2. lokakuuta 
2009 Turun historiallisessa keskuksessa. Haminassa järjestetään 27.-28. elokuuta Itä-
meren tulevaisuutta käsittelevä asiantuntijakonferenssi ja Haminan rauhan vuosipäivän 
yhteydessä 17.-18. syyskuuta historiatutkijoiden symposiumi. Lisäksi syksyllä Suomen 
ministeriöt ja valtion laitokset järjestävät kansalaisille tarkoitettuja avointen ovien päi-
viä. 
Merkkivuoden tavoitteena on edistää uusimpaan tutkimukseen perustuvan kuvan muo-
dostumista autonomian kauden alkutaipaleella. Suomelle Ruotsin ja Venäjän ajat muo-
dostivat maamme historiassa toisiinsa liittyvät vaiheet ja niiden vaikutus tuntuu yhä. 
Vuoden aikana järjestettävien tilaisuuksien kautta kansalaisilla on mahdollisuus syven-
tää tietoja ja ymmärrystä maamme historiasta ja itsenäisyyskehityksestä osana Euroo-
pan historiaa. Historian ohella pohditaan erilaisissa tilaisuuksissa Suomen paikkaa ja tu-
levaisuutta nykymaailmassa. Valtiollisten tapahtumien rinnalla on rohkaistu kuntia, yh-
teisöjä sekä paikallisia toimijoita oma-aloitteisuuteen merkkivuoden aikana. 
Kotimaan tapahtumien lisäksi toteutetaan laaja yhteistyö Ruotsin ja Venäjän kanssa. 
Ruotsin kanssa toteutetaan tapaamisia parlamenttien ja hallitusten kesken ja laaja kah-
denvälinen kulttuuriohjelma. Merkkivuosi on esillä myös Venäjän kanssa toteutuvissa 
poliittisen tason tapaamisissa. Lisäksi Suomi toteuttaa Pietarissa laajan lähes koko vuo-
den kestävän kulttuuriohjelman. Pietarin kulttuuritapahtumat huipentuvat lokakuussa 
järjestettävään Suomi-viikkoon, jonka yhteydessä vihitään käyttöön Pietarin Suomi-talo. 
Merkkivuosi 1809 -verkkosivuille on koottu laajasti merkkivuoden historiaan liittyvää ai-
neistoa sekä tapahtumakalenteri merkkivuoden tilaisuuksista. Kalenteria täydennetään 
koko merkkivuoden ajan ja merkkivuoden alkaessa se sisältää jo satoja tapahtumia ym-
päri Suomen. www.1809.fi  
 

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  

Suomen kesätyöpaikat  
haettavissa 

 
Kesätyöpaikkojen haku on käynnistynyt 
Suomessa. Kesällä 2009 tarjolla olevia 
työpaikkoja löytyy esimerkiksi 
seuraavilta sivuilta: 
http://www.kesatyo.fi 
http://www.kesatyopaikat.fi 
http://kesatyot.jorkki.com 

Europarlamenttivaalien ennakko-
äänestys Thessalonikissa lauantaina 
30.5. klo. 10.00 – 14.00, paikka: Taver-
na 1901, Katouni 9, Ladadika, 54625 
Thessaloniki, puh. 2310 553141. Muut 
ennakkoäänestyspaikat Kreikassa, katso 
kohta ”Ateenan suurlähetystö tiedottaa” 
 
 

mailto:seura@suomi-seura.gr
http://www.suomi-seura.gr/
http://www.1809.fi/
http://www.suomikauppa.fi/?a_aid=pksuomi
http://www.suomikauppa.fi/?a_aid=pksuomi
http://www.suomikauppa.fi/?a_aid=pksuomi
http://www.kesatyo.fi/
http://www.kesatyo.fi/
http://www.kesatyopaikat.fi/
http://www.kesatyopaikat.fi/
http://kesatyot.jorkki.com/
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Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Keilailukilpailu 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 7. vuosittai-
nen keilailukilpailu järjestettiin sunnuntaina 
25. päivä tammikuuta. 
Kilpailuun oli perinteisesti kutsuttu kaikki 
Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen sekä 
kreikkalaisia, jotka olivat ilmaisseet haluk-
kuutensa osallistua seuran toimintaan.  
Paikalle olikin saaput kuusitoista henkilöä, 
jotka suorittivat harjoituskierroksen. Varsi-
naiseen kilpailuun otti tänä vuonna osaa 15 
henkilöä. 
Kaikki pelaajat suorittivat siis harjoituskier-
roksen jälkeen yhden pelikierroksen, jonka 
pistetulos ratkaisi voittajat. 
Lastensarjan voitti Arianna Suomalainen pis-
temäärällä 102. Toiseksi tuli Alexia Suomalai-
nen pistemäärällä 73. Lasten sarjassa ei tänä 
vuonna ollut muita pelaajia. Lastensarjan 
voittaja sai makeispussin ja molemmat 
osanottajat saivat sijoituksistaan kunniakirjat. 
Nuortensarjan voitti Elisa Vlahopoulou piste-
määrällä 79. Toiseksi tuli Jonna Asimoglou 
pistemäärällä 72 ja kolmanneksi Nikos Bre-
zas pistemäärällä 41. 
Aikuistensarjan voitti tänä vuonna Päivi Vou-
tilainen pistemäärällä 137. Toiseksi tuli Nikos 
Georgopoulos pistemäärällä 112, sekä kol-
manneksi Jaana Karhunen pistemäärällä 
107. 
Aikuisten- ja nuortensarjojen voittajille luovu-
tettiin kiertopalkintoina puiset keilat, aikuis-
ten sarjan voittajalle normaalikokoinen ja 
nuorten sarjan voittajalle pienempi. Lisäksi 
molempien sarjojen kolme parasta saivat si-
joituksistaan kunniakirjat. 
Kiertopalkintokeiloihin poltettiin taas kolvilla 
voittajien nimet. Voittajat luovuttavat kierto-
palkinnot ensi vuoden keilailukilpailuissa uu-
sille voittajille. Jos sama henkilö voittaa kei-
lan kolme kertaa peräkkäin, hän saa sen 
omakseen. 
 

Euroopan Unionin kulttuurienvälisen vuoro-
puhelun teemavuosi 2008 
 
Seuramme jäsen Eleanna Breza osallistui 
tammikuussa Italian Altamurassa, Euroopan 
Unionin kulttuurienvälisen vuoropuhelun tee-
mavuosi 2008 - puitteissa järjestetyille kou-
lutuskursseille.  
Kurssien aiheena oli ”Kulttuurienvälisen vuo-
ropuhelun edistäminen videon avulla”, ja sen 
tarkoituksena oli opettaa Euroopan eri mai-
den nuoria käyttämään audiovisuaalista tek-
niikkaa. 
Eleanna Breza ohjasi kursseilla videon ”Shots 
of Dialogue - 4.18”, jossa hän myös itse 
näytteli. 
Video on nähtävissä You Tube:ssa osoittees-
sa www.youtube.com/watch?v=gFVFxcqfydg  
 
 

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen 
sääntömääräinen yleiskokous 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran sääntömää-
räinen säännöllinen yleiskokous pidettiin 
15.2.2009, alkaen klo 18.00, hotelli Classical 
Makedonia Palacen tiloissa Thessalonikissa. 
Läsnä oli 11 maksanutta jäsentä. 
Kokouskutsu postitettiin kaikille jäsenille, joi-
ta vuoden 2008 lopussa oli 29. Kokouskut-
sun mukaan yleiskokous oli kutsuttu koolle 
8.2.2009, mutta tarvittavaa jäsenmäärää ei 
oltu saatu paikalle (1/3 maksaneista jä-
senistä). Näin ollen 15.2.2009 pidetyssä 
yleiskokouksessa päätösvaltaisuus ei ollut si-
doksissa paikalla olleiden jäsenten määrään. 
Yleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan Suomi-
Seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen, 
joka totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
Edelleen seurasi kreikkalainen perinne, eli  

 
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  
 

 
 
 
 

 

Keilailukilpailun parhaimmistoa (kuvassa vasemmalta): Nikos Georgopoulos, Arianna Suomalainen, 
Päivi Voutilainen, Alexia Suomalainen, Jaana Karhunen, Nikos Brezas ja Elisa Vlahopoulou. 

http://www.youtube.com/watch?v=gFVFxcqfydg
http://www.pansalt.gr/
http://www.pansuola.fi/
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”vasilopitan leikkaus”. “Flouri”, eli onnenko-
likko, löytyi seuran varapuheenjohtajan pul-
laviipaleesta, joten perinteen mukaan seura 
toivottaa onnekasta vuotta kolikonomistajal-
le, Outi Holopaiselle! 
Seuraavaksi yleiskokoukselle valittiin pu-
heenjohtajaksi Päivi Voutilainen ja sihteeriksi 
Marjut Katoniemi-Kutsuridis. Yleiskokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
valittiin Outi Holopainen ja Sari Asimoglou. 
Kokouksessa käsiteltiin seuran toimintaker-
tomus kaudelta 2008–2009, ja edelleen kä-
siteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti pienin 
muutoksin kauden 2009–2010 toimintasuun-
nitelma, jonka mukaan: 
- Seuran ja koulun tilaisuuksista ja tapaa-

misista päätettiin seuraavat: 
1. Kuukausitapaamiset jatkuvat kierto-

luontoisina jäsenten kesken – jäse-
net vastuussa paikasta, kellonajasta 
ja tapahtumasta. Jäsenille ilmoite-
taan tapaamisesta sähköpostilla 
viimeistään viikkoa ennen. 
Kuukausitapaamiset ovat viisi kertaa 
vuodessa, maalis-, huhti-, touko-, 
loka- ja marraskuun ensimmäisenä 
sunnuntaina. Maaliskuun kuu-
kausitapaaminen pidetään poikkeuk-
sellisesti sunnuntaina 8.3.2009, ja 
tarkka aika sekä paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 

2. Suomi-koulun karnevaalijuhlat 
pidetään  lauantaina 28.2.2009. 

3. Osallistutaan Thessalonikin kansain-
välisille ruokafestivaaleille 

4. Suomi-koulun kevätjuhlat. 
5. Adventtikirkko yhteistyönä Pireuksen 

Merimieskirkon kanssa. 
6. Pikkujoulut 
7. Suomi-koulun joulujuhlat 
8. Keilailukilpailut 
9. Harrasteteatteriryhmän tapaamiset 

- Seuran Venttiili-tiedote ilmestyy 4 kertaa 
toimikauden aikana (helmi-, touko-, syys- 
ja marraskuussa). 

- Varaventtiili-kuukausitiedotetta toimite-
taan vain jäsenille (10 kertaa vuodessa, 
poikkeuksena heinä- ja elokuu ) 

- Seuran tiedotustoimintaan voidaan sisäl-
lyttää myös mahdolliset artikkelit muissa 
julkaisuissa. 

- Anotaan apurahoja seuraavasti : 
1. Anotaan seuralle helmikuun apura-

haa Suomi-Seura ry:ltä 
2. Anotaan Suomi-koululle helmikuun 

apurahaa Suomi-Seura ry:ltä 
3. Anotaan helmikuun ulkosuomalais-

media-apurahaa ja erityisapurahaa 
Suomi-Seuralta tiedotteelle 

4. Anotaan helmikuun ulkosuomalais-
media-apurahaa ja erityisapurahaa 
Suomi-koulun joulu-lehdelle 

5. Anotaan seuralle syyskuun apurahaa 
Suomi-Seuralta 

6. Anotaan Suomi-koululle syyskuun 
apurahaa Suomi-Seuralta 

Käytiin läpi rahastonhoitaja Päivi Pulkki-
Georgopouloun laatima tilivuoden 2008 tilin-
päätös. Valvova toimikunta vahvisti seuran 
tilinpäätöksen tarkistetuksi. Kokous myönsi 
tili- ja vastuuvapauden seuran johtokunnalle 
koskien vuoden 2008 tilinpäätöstä. 
Edelleen hyväksyttiin tulo- ja menoarvioesi-
tys vuodelle 2009. Seuran liittymis- ja jäsen-

maksut päätettiin pitää samana, eli liittymis-
maksu on € 30 ja jäsenmaksu € 20. Jäsen-
maksu tulee maksaa seuran pankkitilille 
ALPHA BANK: 703-00-2310-010761 tai valin-
naisesti maksun voi hoitaa suoraan rahas-
tonhoitajalle Päivi Pulkki-Georgopouloulle. 
Jäsenmaksut on maksettava 30.4.2009 men-
nessä ja pankkiin maksettaessa on ehdotto-
masti mainittava maksajan nimi. 
Hyväksytyn työjärjestyksen mukaan valittiin 
seuralle uusi johtokunta kaudelle 2009–
2011: 
- Puheenjohtaja, Marko Suomalainen 
- Varapuheenjohtaja, Outi Holopainen 
- Rahastonhoitaja, Päivi Pulkki-Georgopou-

lou 
- Sihteeri, Marjut Katoniemi-Kutsuridis 
- Jäsen, Kirsikka Soustiel 
- Varajäsen, Päivi Voutilainen 
Seuraavaksi valittiin seuran valvovan toimi-
kunnan jäseniksi kaudelle 2009–2010: 
- Jäsen, Noora Heiskanen 
- Jäsen, Asta Koskela-Dimitriadou 
- Varajäsen, Satu Vuorinen 
Edelleen seuran ulkosuomalaisparlamentin 
vastaavaksi valittiin jäsen Jaana Karhunen. 
Lisäksi kokouksessa valittiin tiedotteiden toi-
mituskunnat kaudelle 2009–2010: 
- Venttiili-tiedotteen toimituskunnan jäseni-

nä jatkavat Marko Suomalainen ja Marjut 
Katoniemi-Kutsuridis. Venttiilin varajäse-
neksi valittiin Outi Holopainen.  

- Vastaavasti Varaventtiili-kuukausitiedot-
teen toimituskunnan jäseninä jatkavat 
Marko Suomalainen ja Päivi Pulkki-Geor-
gopoulou. 

Venttiili-tiedotteen oikolukijana jatkaa Outi 
Holopainen kaudella 2009–2010. 
Seuraavaksi oli vuorossa mahdollisten aloit-
teiden käsittely. Määräaikaan (31.12.2008) 
mennessä ei jäsenkunnalta ollut saapunut  
aloitteita. Kokousväki keskusteli tiedottami-
sesta ja ehdotettiin aloitteena, että seuran 

tilaisuuksista ja tapaamisista voidaan rapor-
toida tuoreeltaan Varaventtiili-kuukausitie-
dotteen sivuilla. Toivottavasti em. aloite in-
nostaa seuran jäseniä tarttumaan kynään ja 
kommentoimaan seuran sekä tilaisuuksia et-
tä tapaamisia. 
Edelleen Suomi-koulun taholta on tiedusteltu 
mielenkiinnosta osallistua yhdessä keväällä 
Kerkini-järven retkelle. Kaikki retkestä kiin-
nostuneet voisivat matkata yhdessä tilaus-
bussilla pientä korvausta vastaan ja alusta-
vaksi päivämääräksi sovittiin lauantai 16. 
toukokuuta 2009. Retkelle voi siis ilmoittau-
tua sähköpostitse jasen@suomi-seura.gr tai 
soittamalla Suomi-koulun opettajille. 
Kokouksen edetessä päästiin myös muihin 
asioihin. Päivi Voutilainen tiedotti, että Kuo-
pion seudulta saapuu 9 opettajaa EU- ope-
tusvaihdon kautta teeman “Safe and Sound 
School” puitteissa tutustumaan Pohjois-
Kreikan opetustyöhön. Opettajien edustaja 
on ottanut seuraan yhteyttä ja mahdollisesti 
suomalais-opettajat ovat halukkaita 
tapamaan seuralaisia Thessalonikissa 
matkansa aikana ajalla 29.3–4.4.2009. 
Jäsen Noora Heiskanen kaipaili seuran web-
sivuille linkkiä keskustelupalstalle, jossa eri 
puolella Pohjois-Kreikkaa asuvat esim. Suo-
mesta saapuneet opiskelijat voisivat solmia 
kontakteja. Seuran puheenjohtajan mukaan 
seuran tuota pikaa valmistuville kotisivuille 
tulee vieraskirja, johon voi kuka tahansa 
käydä laittamassa kommentteja ja juttuja-
kin. Keskustelupalstan kehittäminen 
siirretään johtokunnan mietittäväksi. 
Yleiskokous päättyi klo 20.40.  
Seuran johtokunta kiittää kaikkia yleisko-
koukseen osallistuneita jäseniä ja Hotelli 
Classical Makedonia Palacen toimitusjohtajaa 
hra Asimogloua hotellin kokoustiloista. 
 

Suomalaiset Euroopassa 
Siirtolaisuuden Historia – sarja on valmistunut! 
Suomalaiset Euroopassa on viimeinen osa Suomen siirtolaisuuden 
historiaa käsittelevästä kuuden kirjan sarjasta. Suomalaisia on kautta 
aikojen liikkunut Euroopassa ja asettunut asumaan eri maihin, mutta 
vasta 1960-luvulla muutto lisääntyi merkittävästi. Opiskelu, avioituminen 
ja työ ovat olleet keskeisiä muuton syitä ja suurin osa muuttajista on ollut 
naisia. Suomen liityttyä Euroopan Unioniin vuonna 1995, työperäinen, 
usein määräaikainen, eurosiirtolaisuus on tullut entistä tavallisemmaksi, ja 
tasannut osaltaan sukupuolijakaumaa. Viime vuosikymmeninä myös 
tuhannet eläkeläiset ovat vaihtaneet Suomen talvet etelän lämpöön. 
1960-luvulta lähtien Ruotsiin menneiden yli puolen miljoonan suomalaisen 
lisäksi arviolta 150 000 suomalaista on muuttanut muihin Euroopan 
maihin. Kirja kattaa Ruotsia ja Venäjää lukuun ottamatta koko Euroopan 
siirtolaisuuden keskiajalta vuoteen 2008 saakka. 
 
Kirjassa on kuvia myös Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran arkistosta. 
 
Lisätietoja Suomen siirtolaisuuden historia – kirjasarjasta: 
Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, 20100 Turku 
Puh. +358 2 2840443 
shaalto@utu.fi  
www.migrationinstitute.fi  

mailto:jasen@suomi-seura.gr
mailto:shaalto@utu.fi
http://www.migrationinstitute.fi/
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Suomi-koulun karnevaalijuhlat 
 
Lapset ja vanhemmat ottivat osaa leikkeihin 
ja kilpailuihin opettajien ohjauksella 28. hel-
mikuuta pidetyissä Thessalonikin Suomi-kou-
lun karnevaalijuhlissa. 
 
Suomalaistapahtumia Kreikassa  
 
Megaro Mousikis Ateena 
www.megaron.gr  
 
Sarjassa Suuret orkesterit, suuret johtajat 
 
Suomen radion sinfoniaorkesteri 3-4.4.2009 
Johtaa Sakari Oramo 
Solistit: Spyros Mourikis ja Jannis Vakarelis 
Teoksia: C.Debussy, J.Francais, J.Sibelius, A. 
Buckner, S.Prokofiev 
 
Sarjassa Aikamme suuret laulajat 
 
Karita Mattila 24.4.09 
Esittää Richard Straussin "Vier letzte Lieder" 
yhdessä BBC:n sinfoniaorkesterin kanssa, 
johtaa Jiri Belohlavek 
 
Ohjelma suomalaisesta koulusta 
 
Kreikkalainen Mega tv-yhtiö lähetti tammi-
kuussa ohjelman, joka vertaili suomalaista ja 
kreikkalaista koulutusta. 
Kreikkalainen yksityinen tv-kanava Mega oli 
käynyt kuvaamassa suomalaisen koulun 
arkea viikoittaista Tutkimus-nimistä 
ohjelmaa varten. Ohjelma oli otsikoitu 
fraasilla "Onnetonta olla oppilas" (viittaus oli 
Kreikan opetusjärjestelmään). 
Ohjelmassa vertailtiin yhden suomalaisen ja 
yhden kreikkalaisen lukiolaisen koulupäivää. 
Suomalaisen oppilaan koulupäivä näytti suh-
teellisen löysältä verrattuna kreikkalaisen op-
pilaan koulupäivään, joka sisälsi oppituntien 
lisäksi läksyjen lukemista ja illan preppaus-
kursseja. Suomalaisella lukiolaisella oli aikaa 
harrastaa iltaisin, mitä kreikkalaisella op-
pilaalla ei ollut johtuen preppauskursseista.  
Toimittaja kysyy, olisiko tästä kuvauksesta 
vedettävä sellainen johtopäätös, että 
Kreikassa opittaisiin enemmän, kun 
oppimiseen käytetään enemmän aikaa, 
mutta toteaa, että tilanne onkin 
päinvastainen. Hän kertoo Pisa-tutkimuksien 
osoittaneen, että suomalaisen 
koulutusjärjestelmän kasvatti pärjää monta 
kertaa paremmin Pisa-testeissä kuin 
kreikkalaisen koulutusjärjestelmän kasvatti. 
Kreikassa todetaan käytettävän liikaa ulkolu-
kua ja samojen asioiden toistoa vuodesta 
vuoteen syventämällä vain aihealueiden tie-
toja yksityiskohdilla. 
Toisessa osiossa haastateltiin Lauttasaaren 
yhteiskoulun oppilaita ja opettajia ja kuvat-
tiin oppimistilannetta orgaanisen kemian la-
boratoriotunneilla sekä musiikin ja englannin 
tunneilla. Toimittaja kuvaili näkemänsä ja 
kuulemansa perusteella suomalaista koulua 
oppilaita itsenäistävänä, hyvin toimivana 
kouluna, jossa opettajien ja oppilaiden välillä 
vallitsee luottamus. Oppilaiden mahdollisuus 
valita toivomiaan aineita laajasta 
valikoimasta herätti myös toimittajan 
mielenkiinnon. Toimittaja totesi 
suomalaisten oppilaiden nauttivan oppi-

tunneistaan ja koulustaan, ja heitti ilmaan 
kysymyksen, eikö Kreikassa voitaisi tavoitella 
samaa eli oppilaiden viihtymistä koulussa ja 
halukkuutta oppia uutta. 
Ohjelmassa haastateltiin myös Helsingin yli-
opiston kasvatustieteellisen tiedekunnan 
rehtoria. Hänen esittämänsä faktat suoma-
laisen koulun tasa-arvoisuudesta, opettajien 
koulutuksen tavoitteista jne. antoivat hyviä 
vinkkejä paikallisille toimijoille. Hänen retori-
set kysymyksensä opetettavien aineiden tar-
peellisuudesta ja niiden tuntimääristä luulisi 
herättävän kreikkalaiset opetusviranomaiset 
ajattelemaan asiaa tarkemmin.  
Osa tunnin pituisesta ohjelmasta käsitteli en-
tisten Kreikan opetusministereiden haastat-
teluja, joissa analysoitiin syitä siihen miksi 
Kreikassa suunniteltuja reformeja ei ole 
saatu edistettyä alkua pidemmälle. 
Haastateltavina olivat mm. ex-
opetusministeri Arsenis ja ex-opetusministeri 
Marietta Yiannakou, joka selosti 
haastattelussaan, miten Suomessa opetus-
järjestelmän reformista käytiin vuosia laajo-
jen piirien välistä keskustelua ilman drama-
tiikkaa. 
Kreikan entisten opetusministereiden viesti 
oli, että Kreikassa tarvittaisiin vähintäänkin 
kahden suurimman puolueen konsensus 
opetusjärjestelmän uudistuksen 
peruspilareista, jotka eivät muuttuisi 
hallitusten vaihtuessa, jos reformissa 
halutaan onnistua. 
Toimittajan vetämän johtopäätöksen 
mukaan suomalainen opetusjärjestelmä on 
periaatteiltaan suhteellisen yksinkertainen ja 
antaa itsenäisiä valintamahdollisuuksia oppi-
laille. Koulujen tilat ovat modernit ja opetuk-
sessa korostetaan yhteyttä käytäntöön. 
Vaikka toimittaja totesi, ettei täydellistä jär-
jestelmää ole olemassa, hän ehdotti, että 
Kreikka tutustuisi lähemmin suomalaiseen 
järjestelmään ottaen mallia joistakin 
sopivista elementeistä. 
Kreikassa on käynnistetty mellakoiden jäl-
keen uudestaan keskustelu lukio-opetukses-
ta ja yliopistojen pääsykoejärjestelmästä. 
Nykyinen järjestelmä on hyvin stressaava 
oppilaille, ja lukion opetuksen päätarkoituk-
sena on ollut valmistaa oppilas kolmannen 
vuoden lopussa järjestettäviin ja samalla 
yliopiston pääsykokeina toimiviin ylioppilas-
kirjoituksiin. Lukion yleissivistävä rooli on 
heikentynyt huomattavasti tässä prosessissa 
oppilaiden panostaessa pääasiassa kirjoitta-
miinsa aineisiin, joten muut oppiaineet ovat 
jääneet vähän köyhän sukulaisen rooliin.  
Suurin osa kreikkalaisista oppilaista osallis-
tuu iltaisin (2-3 tuntia per ilta) preppaus-
kursseille koulutuntiensa lisäksi, vähintään 
1-2 vuoden ajan, joten ilmaisesta julkisesta 
opetuksesta ei voi puhua kuukausittaisten 
preppauskurssien maksujen liikkuessa € 
300–400 paikkeilla. 
 
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministe-
riö tiedottavat 
 
Sormenjäljet lisätään passeihin 
(www.finland.gr)  
 
EU edellyttää, että jäsenvaltiot lisäävät sor-
menjäljet kansallisiin passeihin viimeistään 
28. kesäkuuta 2009. Passin siruun lisättävillä 

sormenjäljillä parannetaan passin turvalli-
suutta ja luodaan luotettavampi yhteys mat-
kustusasiakirjan ja sen haltijan välille. 
Sormenjäljet on tarkoitus lisätä Suomen pas-
seihin ja ne on tarkoitus rekisteröidä. Halli-
tus päätti torstaina 29. tammikuuta passilain 
muuttamista koskevan lakiesityksen sisällös-
tä. Passilain muutoksen on tarkoitus tulla 
voimaan keväällä 2009. 
Sormenjäljen rekisteröinnillä pyritään passin 
myöntöprosessin turvallisuuden ja henkilön 
tunnistamisen luotettavuuden takaamiseen. 
Siruun lisättävät sormenjäljet on toinen bio-
metrinen tunniste, joka otetaan Suomessa 
käyttöön. Digitaalinen kasvokuva sisällytet-
tiin siruun vuonna 2006. 
Lisätietoja Sisäasiainministeriö 
 
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 
Kreikassa 
 
Ateena 
Suomen suurlähetystö 
Osoite: Hatziyianni Mexi 5, 11528 Ateena 
Puh: +30 210 7255860-3 
Fax: +30 210 72 55 864 
Ennakkoäänestysaika: 
27.–29.5.2009 (ke-pe) klo 10.00–15.00 ja  
30.5.2009 (la) klo 10.00–14.00 
 
Hania 
Kunniakonsulaatti 
Osoite: Efedron Polemiston 1, 3 krs. 3100 

Hania 
Puh: +30 6974 467670 
Ennakkoäänestysaika: 
29.5.2009 (pe) klo 11.00–14.00 ja  
30.5.2009 (la) klo 10.00–13.00 
 
Kos 
Kunniakonsulaatti 
Osoite: V-Tours Travel Agency head office 
 Marmaroto, 85300 Kos 
Puh: +30 22420 22340 
Fax: + 30 22420 56729 
Ennakkoäänestysaika: 
27.–29.5.2009 (ke-pe), klo. 9.00–14.00 
 
Rhodos 
Kunniakonsulaatti 
Osoite: Hotel Manousos, G. Leon 25, 

85100 Rhodos 
Puh: +30 22410 35780 
Fax: +30 22410 28834 
Ennakkoäänestysaika: 
28.–29.5.2009 (to-pe), klo. 10.00–15.00 
 
Thessaloniki 
Suurlähetystön toimipaikka 
Osoite: Taverna 1901, Katouni 9, 

Ladadika, 54625 Thessaloniki 
Puh: +30 6944 766010 
Fax: +30 23103 14400 
Ennakkoäänestysaika: 
30.5.2009 (la) klo. 10.00–14.00 
 
10 hyvää syytä äänestää 
(http://www.europarl.europa.eu/elections20
09/default.htm?language=FI)  
 
1. Kyllä, sinä. Sinä päätät. Äänestämällä. 
EP:n vaaleissa äänestämällä valitset, kuka 
vaikuttaa tulevaisuuteesi ja melkein 500 mil-
joonan muun eurooppalaisen päivittäiseen  

http://www.megaron.gr/
http://www.finland.gr/
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/PFBD/F0408B15BA9F4D77C225754D0040DD16?opendocument
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=FI
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=FI
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elämään. Jos et vaivaudu äänestämään, jo-
ku toinen päättää, kuka edustaa sinua aino-
assa suoraan valitussa yleiseurooppalaisessa 
edustajakokouksessa. Valitut jäsenet muo-
vaavat Euroopan tulevaisuutta seuraavat vii-
si vuotta. Vaikuta haluamaasi Eurooppaan! 
Jos et äänestä, älä myöskään valita. 
 
2. EP:n jäsenet – äänesi Euroopassa 
EP:n jäsenesi on äänesi Euroopassa – miksi 
siis jättäisit tilaisuuden käyttämättä? Viiden 
vuoden välein valittu Euroopan parlamentti 
on keskeinen ja vahva vaikuttaja Euroopan 
unionin päätöksenteossa. Sen äänet muo-
vaavat yhteisön lopullisen lainsäädännön, jo-
ka vaikuttaa päivittäiseen elämääsi, olipa ky-
se jokapäiväisestä ruoasta, ostoskärrysi hin-
nasta, hengittämäsi ilman laadusta tai lastesi 
lelujen turvallisuudesta. 
 
3. Äänestäminen on oikeutesi! 
EU:n kansalaisena Euroopan parlamentin 
vaaleissa äänestäminen on perusoikeutesi ja 
paras keino vaikuttaa EU:n toimintaan. Ää-
nestämällä määrittelet osaltasi, kuka edus-
taa kaltaisiasi tavallisia ihmisiä, perhettäsi, 
ystäviäsi, naapureitasi ja työtovereitasi 
EU:ssa. EU:n kansalaisena voit äänestää (ja 
asettua ehdokkaaksi) siinä EU:n valtiossa, 
jossa asut, vaikka et olisikaan kyseisen 
maan kansalainen. Ja äänestäminen on kai-
ken lisäksi ilmaista! 
 
4. Ihmisten, maailman ja vaurauden puoles-
ta! 
Olitpa nuori tai vanha, opiskelija tai eläkeläi-
nen, mies tai nainen, työntekijä tai yrittäjä, 
valtavirtaa tai vaihtoehtoja kannattava, kau-
pungissa tai maalla asuva, EU koskee meitä 
kaikkia, vaikka emme aina sitä huomaakaan. 
EU:n ansiosta voimme helposti matkustaa, 
opiskella ja työskennellä ulkomailla. EP tekee 
väsymättä työtä puhtaamman ympäristön, 
turvallisempien kemikaalien sekä parempien 
palveluiden ja työpaikkojen puolesta. Se 
puolustaa innokkaasti kuluttajien oikeuksia, 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja ihmisoi-
keuksia sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. 
 
5. Yhdet vaalit – 375 miljoonaa äänestäjää 
Sinulla on kesäkuussa 2009 ainutlaatuinen 
tilaisuus äänestää 375 miljoonan muun eu-
rooppalaisen äänestäjän kanssa. Mistä? Sekä 
maailman ainoan suoraan valitun monikan-
sallisen ja monikielisen parlamentin että 
EU:n ainoan suoraan valitun toimielimen va-
litsemisesta. Kansa on valinnut Euroopan 
parlamentin vuodesta 1979 lähtien ja se 
edustaa nykyään melkein puolta miljardia 
kansalaista. 
 
6. Raskaan sarjan mepit 
EP:n jäsenillä eli mepeillä on useimmissa ta-
pauksissa yhtä paljon painoarvoa EU:n pää-
töksenteossa kuin jäsenvaltioilla. Mepit ja 
ministerit säätävät useimmat jokapäiväistä 
elämäämme koskevat lait yhdessä EU:n ta-
solla. Monet, jollei melkein kaikki, maassasi 
säädetyt lait ovat täytäntöön pantuja eu-
rooppalaisia säädöksiä, joista EP:n jäsenet 
ovat – edustajinasi – äänestäneet. Kyse ei 
ole ainoastaan laeista, vaan myös rahoituk-
sesta uusia teitä, puhtaampia rantoja, tutki-
musta, koulutusta tai kehitysapua varten, sil-

lä EP:n jäsenet päättävät myös EU:n rahan-
käytöstä. 
 
7. Suunnitteilla: lisää vaikutusvaltaa mepeille 
Kun uusi Lissabonin sopimus voidaan panna 
täytäntöön, EP:n jäsenten vaikutusvalta 
EU:n asioista päätettäessä lisääntyy entises-
tään. Sopimuksen myötä parlamentista tulee 
jäsenvaltioiden ministerien kanssa tasaver-
tainen lainsäätäjä lähes kaikilla EU:n politii-
kan aloilla. Parlamentti valitsee silloin myös 
komission puheenjohtajan, mikä vahvistaa 
sen harjoittamaa EU:n toimeenpanovallan 
valvontaa. EU:n kansalaisena sinulla tulee 
olemaan oikeus tehdä aloite eurooppalaisiksi 
laeiksi. 
 
8. Äänestä moninaisuuden puolesta 
EU valitsee uudet meppinsä kesäkuussa 
2009. Koska EP:n jäsenet tulevat 27 maasta, 
he edustavat lukuisia kansallisia poliittisia 
puolueita, vaalipiirejä ja näkemyksiä. Parla-
mentissa useimmat jäsenet ryhmittyvät po-
liittisten kantojensa mukaisiin ryhmiin. Täten 
parlamentissa, kuten EU:ssa, on moninai-
suutta, jota se arvostaa ja johon se mukau-
tuu – parlamentissa jopa puhutaan 23 kieltä. 
 
9. Politiikkaa! Demokratiaa! 
Kannatatko EU:ta? Vihaatko sitä? Haluatko 
kääntää sitä oikealle? Vai vasemmalle? Onko 
jokin asia sinulle erityisen tärkeä? Haluatko 
joitakin tiettyjä muutoksia? Onko mielessäsi 
jokin kiireellinen teko? Tarvitaanko inves-
tointeja? Valitse EP:n jäsen, joka on kanssasi 
samaa mieltä, ja voit saada tahtosi läpi. Täs-
tä on kyse demokratiassa. Vaikuta asiaan. 
 
10. Pienellä vaivalla suuri tulos 
Äänestys vie vain muutaman minuutin, ja 
voit ehkä yhdistää sen ulkoiluun tai kahvilla 
käyntiin. Tahtosi kertominen EU:lle on varsin 
vaivatonta. Sen jälkeen on helppoa seurata, 
mitä valitut jäsenet tekevät hyväksesi – käy 
vain www.europarl.europa.eu -sivulla! 
 
Suomi-Seura ja USP tiedottavat 
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)  
 
Suomi-Seuran vuosikokous 
 
Suomi-Seura r.y:n vuosikokous pidetään 
24.3.2009 klo 18.00 alkaen Säätytalossa, 
Snellmaninkatu 9, Helsinki. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. 
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. 
Johtokunta toivottaa Suomi-Seura r.y:n jäse-
net tervetulleeksi. 
 
Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Kimmo Kiljusesta tulossa Kreikan hallituksen 
erityisedustaja  
(Helsingin Sanomat 20.2.2009) 
 
Sdp:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen on 
saamassa erikoisen tehtävän. Kreikan halli-
tus on nimittämässä hänet erityisedustajaksi 
vaalitarkkailuun liittyvissä kysymyksissä. 
Neuvottelut asiasta ovat loppusuoralla. 
”Tätä on valmisteltu kuukausi”, Kiljunen vah-
visti Helsingin Sanomille perjantaina. 

Kreikka on Euroopan turvallisuus- ja yhteis-
työjärjestön Etyjin tämänhetkinen puheen-
johtajamaa. Kiljusen mukaan tehtävässä olisi 
eräällä tavalla kyse viime vuodesta, jolloin 
Suomi ulkoministeri Alexander Stubbin (kok) 
johdolla toimi Etyjin puheenjohtajana. 
Kiljusen mukaan hänen tehtävänsä ei ole 
pystyttää koko vaalitarkkailujärjestelmää 
kulloinkin Etyjin tarkkailussa oleviin vaalei-
hin, vaan hän laatii puheenjohtajamaa Krei-
kalle raportin siitä, kuinka vaalit on järjestet-
ty. 
”Tehtävä on katsoa, että Etyjin suorittama 
vaalitarkkailu on kuosissa. Olen Kreikan 
edustajana katsomassa, että vaalitarkkailu 
toimii sovittujen pelisääntöjen mukaan”, Kil-
junen sanoo. Hänen mukaansa työ tulee 
vaatimaan matkustamista pari päivää ennen 
vaaleja ja ehkä muutaman päivän vaalien 
jälkeen. 
”Ensimmäiset vaalit ovat Makedonian presi-
dentinvaalit, sitten Montenegron parlament-
tivaalit ja huhtikuussa parlamenttivaalit 
Moldovassa”, Kiljunen listaa tulevia tehtävi-
ään. Kaiken kaikkiaan tarkkailtavia vaaleja 
tulee tänä vuonna olemaan kymmenkunta. 
Hän on selvityttänyt eduskunnan puhemies 
Sauli Niinistöltä (kok) ja pääsihteeri Seppo 
Tiitiseltä, että hän voi ottaa vastaan tehtä-
vän Suomen ulkopuolisen maan hallitukselta. 
”Estettä ei ole”, hän sanoo. Hyväksyntä on 
tullut myös ulkoministeri Stubbilta. 
Kiljunen on eduskunnan ulkoasiainvaliokun-
nan jäsen. 
Kimmo Kiljunen saa palkkaa tehtävästään. 
Sen suuruutta hän ei kuitenkaan vielä pal-
jasta. 
”Se on yksi yhä neuvoteltavana olevista asi-
oista”, hän sanoo. 
Kiljunen toimii myös järjestön parlamentaari-
sen yleiskokouksen varapresidenttinä. 
Kimmo Kiljunen on myös ehdolla kesäkuussa 
järjestettävissä EU-parlamenttivaaleissa. 
 
Tanja Karpela on vuoden Vihreä Yllättäjä 
(Taloussanomat 5.12.2008) 
 
Vihreä Lanka -lehti jakoi ensimmäistä kertaa 
Vihreä Lanka -palkinnot vuoden henkilöille ja 
ilmiöille. Kansanedustaja Tanja Karpela on 
vuoden vihreä yllättäjä. 
Lehti kirjoittaa, että Karpela on yllättävä kes-
kustalainen. Hän vastustaa tehomaataloutta, 
Vuotoksen rakentamista, turpeenpolttoa ja 
ydinvoimaa. Karpela kannattaa sen sijaan 
luonnonsuojelua, luomuruokaa ja eläinten 
oikeuksia. 
Tänä syksynä Karpela teki eduskunnassa il-
mastolakialoitteen, jossa Suomi sitoutuisi vä-
hentämään päästöjään viisi prosenttia vuo-
dessa, Vihreä Lanka kertoo. 
Palkinnon saaneiden joukossa ovat muun 
muassa suomalaisen sähköauton kehittäjät. 
 
Venäjä ehdotti kriisinhallinnan yhteisharjoi-
tuksia, Suomi ei innostu 
(Helsingin Sanomat 12.12.2008) 
 
Venäjän puolustusministeri Anatoli Serdju-
kov tarjoaa Suomelle vanhojen neuvosto-
aseiden modernisointia Naton standardien 
mukaisiksi ja ehdottaa samalla yhteisiä rau-
hanturvaamisen harjoituksia. 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.suomi-seura.fi/
http://www.ups.fi/
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"Olemme valmiita modernisoimaan mitä ta-
hansa Suomen puolustusvoimien käytössä 
olevaa venäläistä aseistusta ja sotilaallista 
kalustoa", sanoo Serdjukov suomalaiselle 
Maanpuolustus-lehdelle antamassaan kirjalli-
sessa haastattelussa. Perjantaina julkaistun 
haastattelun mukaan Venäjän ja Suomen 
yhteisiin rauhanturvaamisen ja terrorismin 
vastaisen toiminnan harjoituksiin voisivat 
osallistua laivasto ja maavoimat. 
Serdjukovin ehdotukset eivät saaneet erityi-
sen innostunutta vastaanottoa Suomen puo-
lustusministeriössä. Suomella on aika vähän 
vanhaa Neuvostoliitolta ostettua kalustoa jäl-
jellä, terrorismin vastainen toiminta kuuluu 
sisäministeriölle ja rauhanturvaharjoitukset 
järjestetään monen maan kesken, kuten 
operaatiotkin, kerrottiin ministeriöstä. 
Venäjä tosin on aiemmin auttanut vanhan 
kaluston uusimisessa, kun Mi-8 –helikopte-
reiden käyttöikää onnistuttiin jatkamaan. 
Serdjukovin haastattelua on luettu tarkkaan 
ehdotusten painoarvosta riippumatta, koska 
hän antaa hyvin harvoin haastatteluja. Venä-
jän puolustusministerin yleissävy haastatte-
lussa on aika uhmakas, joskin hän myös sa-
noo Venäjän pyrkivän hyviin suhteisiin erityi-
sesti EU:n kanssa. 
Venäjä ei suostu Serdjukovin mukaan Yh-
dysvaltain kanssa tasasuuriin supistuksiin 
ydinaseistuksessa kun strategisia aseita ra-
joittava Start 1 -sopimus umpeutuu ensi 
vuonna, koska Yhdysvalloilla on muuten ase-
ylivoima. 
Naton laajenemisaikeista Georgiaan ja Ukrai-
naan Serdjukov sanoo, että "me emme uh-
raa pelinappuloitamme, meillä on jotain millä 
muuttaa kaikki nämä toiveet illuusioksi." 
Venäjän asevoimista yleisemmin Serdjukov 
sanoo, että "jos joku järkensä menettänyt 
saa päähänsä testata Venäjän kestävyyttä 
tai vaurautta, niin hän saa vastaansa ansait-
semansa vastarinnan, tulee lyödyksi. Kuten 
meillä Venäjällä on ikiajoista ollut." 
"Pitää vain muistaa, että mekään emme ole 
mitään pikkupoikia tappelussa", Serdjukov 
vielä alleviivaa. 
 
EUROOPAN UNIONI 
(europa.eu.int) 
 
Kumpi murtuu, rahaliitto vai sen jäsenet? 
(Taloussanomat 5.2.2009) 
 
Rahoitusmarkkinoiden kuuma kysymys on, 
murtuuko Euroopan unionin rahaliitto vai 
jonkun eurovaltion talous. Kumpi tahansa on 
mahdollista, sen verran ahtaalle taantuman 
ja pankkikriisin kulut ajavat velkaisimpia eu-
romaita. Rahaliitolle kyse olisi erittäin kovas-
ta iskusta. 
Euroopan talouspulmia käsittelevät markki-
nakatsaukset ja analyysit ovat viime viikkoi-
na keskittyneet joko Euroopan pankkien kas-
vaviin ongelmiin tai velkaisimpien eurovalti-
oiden rahoitusvaikeuksiin. 
Eurovaltioiden ja samalla Euroopan unionin 
rahaliiton haasteet ovat yhä useammassa ai-
hetta käsittelevässä markkinakatsauksessa 
kiteytyneet kahteen kysymykseen: voiko eu-
rovaltio ajautua vararikkoon tai vararikkoa 
enteileviin maksuhäiriöihin, ja voiko euroval-
tio erota rahaliitosta. 

Jatkokysymys kuuluu, kumpi tapahtuma on 
todennäköisempi, eurovaltion vararikko vai 
rahaliiton osittainenkin hajoaminen. Ja toi-
nen jatkokysymys, mitä eurovaltiot voivat 
yhdessä ja erikseen tehdä välttääkseen tu-
hoisat onnettomuudet. 
Kumpi tahansa onnettomuus – eurovaltion 
sortuminen maksuhäiriöihin tai yhdenkin jä-
senvaltion eroaminen rahaliitosta ja samalla 
luopuminen eurosta – tuntui vielä muutama 
kuukausi sitten mahdottomalta. 
Ainakaan rahoitusmarkkinat eivät hinnoitel-
leet kummallekaan tapahtumalle minkään-
laista todennäköisyyttä vielä vuosi sitten. Eu-
rovaltioiden valtionobligaatioiden markkina-
korot olivat hyvin lähellä toisiaan. 
Markkinoiden mielestä eurovaltioihin liittyvis-
sä riskeissä ei ollut juuri eroa. Saksa tai 
Kreikka, aivan sama. 
Nyt ääni on täysin muuttunut kellossa. 
Rahoituskriisin ja taantuman aiheuttamat vä-
littömät ja välilliset tulonmenetykset ja valti-
oille nopeasti kasautuvat ylimääräiset kus-
tannukset ovat jo varsin jyrkästi jakaneet 
eurovaltioita jyviin ja akanoihin. 
Velkaisimpien ja vakavaraisimpien eurovalti-
oiden väliset korkoerot ovat nopeasti kasva-
neet suuremmiksi kuin kertaakaan sitten ra-
haliiton perustamisen runsaat kymmenen 
vuotta sitten. 
Eurovaltioiden korkoerot ovat nyt niin suuria, 
että ne kiistattomasti kertovat markkinoiden 
pitävän jonkinasteisia häiriöitä jo varsin to-
dennäköisinä. Markkinoiden mielestä velkai-
simpien eurovaltioiden ajautuminen onnetto-
miin välikohtauksiin on todennäköisempää 
kuin onnettomuuksien välttäminen. 
Mahdoton on taas kerran hyvin lyhyen ajan 
kuluessa muuttunut markkinoilla todennäköi-
seksi, joidenkin tarkkailijoiden mielestä jo 
väistämättömäksi. 
Eurovaltioiden velkaisimmat ovat jo nyt vel-
kaloukussa tai ajautuvat nopeasti pahenevan 
taantuman paineesta tuohon viheliäiseen ja-
maan, jossa vanhoista veloista ja niiden ko-
roista selvitäkseen valtion on otettava uutta 
velkaa. 
Italian valtiolla on vanhastaan velkaa hieman 
yli maan vuotuisen bruttokansantuotteen 
verran. Kreikka on hyvin lähellä samaa tilan-
netta, sen valtionvelka on noin 95 prosenttia 
vuotuisesta bkt:sta. 
Varsinkin taantuman aikana talouden ja sa-
malla verotulojen supistuessa on helppo tul-
kita Italian ja Kreikan olevan velkaloukussa. 
Supistuva talous ei tuota näille valtioille riit-
tävästi tuloja edes korkomenojen kattami-
seen, lainojen lyhennyksistä puhumattakaan. 
Vaihtoehdoiksi jäävät velkamäärien jyrkke-
nevä kasvattaminen – tai yllättävämmät rat-
kaisut. 
Ilmeisesti Kreikka on kaikista eurovaltioista 
pahimmassa pinteessä. Maan tilanne on jo 
nyt apea, mutta tulevaisuuden näkymät ovat 
vielä paljon ankeammat. 
Sijoituspankki Goldman Sachs laski tuorees-
sa katsauksessaan yhteen eurovaltioiden 
velkoja ja niiden kontolla olevia lakisääteisiä 
eläkevastuita ja muista väestön nopeaan 
ikääntymiseen liittyviä vastuita. Vuoteen 
2050 ulottuva visio nostaa – tai ehkä parem-
minkin pudottaa – Kreikan aivan omaan ru-
pusarjaansa. 

Nykyisillä julkisen talouden eväillä ja nyt voi-
massa olevilla lakisääteisillä sitoumuksilla 
Kreikan valtion vastuulla oleva velkataakka 
on Goldmanin mukaan vuonna 2050 peräti 
550 prosenttia Kreikan sen aikaisesta vuotui-
sesta bruttokansantuotteesta. 
Velkasuhde on tolkuton. Goldmanin ja lu-
kuisten muidenkin sijoituspankkien ja ana-
lyysiyhtiöiden mukaan on päivän selvää, että 
jokin kohta pettää jo hyvissä ajoin ennen 
kuin yhdenkään eurovaltion velka kasvaa 
moninkertaisesti maan taloutta suuremmak-
si. 
Korkomarkkinat kertovat samaa viestiä. No-
teeraukset vihjaavat jo nyt, että tuollaisia 
velkamääriä ei vapailta markkinoilta kerta 
kaikkiaan löydy. 
Eurovaltioiden velkaantuminen tyssää jossa-
kin vaiheessa rahoitusmarkkinoiden asetta-
miin rajoihin. Liika on liikaa. 
Sen jälkeen vaihtoehdot ovat pelkästään 
epätavallisia ja euroaikana ennen kokemat-
tomia. 
Kreikalla tai Italialla niin kuin monella muul-
lakin eurovaltiolla on vuosisatojen monipuoli-
nen kokemus liian suuriksi lipsuneiden val-
tionvelkojen hoitamisesta niin sanotusti koti-
konstein. 
Tuiki tavallisia keinoja ovat olleet velkojen 
hoitaminen yksinkertaisesti rahaa painamalla 
eli inflaatiolla, valuuttaa heikentämällä eli 
devalvoinnilla tai näiden erilaisilla yhdistel-
millä. 
Rahaliiton jäseninä Kreikalla, Italialla tai 
muillakaan eurovaltioilla ei ole käytettävis-
sään kumpaakaan näistä valtioiden ikiaikai-
sista silmänkääntötempuista. Nyt euromai-
den yhteisestä rahapolitiikasta päättää euro-
alueen keskuspankki EKP ja 16 maan yhtei-
nen valuutta saa arvonsa valuuttamarkkinoil-
la. 
Devalvaatio-vaihtoehdon ja ikiomien seteli-
painojen puuttuminen sitoo Kreikan ja Itali-
an kaltaisten velkaisten valtioiden kädet kiu-
sallisen tiukalle. 
Kun rahoitusmarkkinatkin painavat jarrua, 
jää kotimainen reaalitalous ainoaksi jousta-
vaksi osaksi monimutkaista talouden koko-
naisuutta. Etelä-Euroopan maat ovat euroai-
kana päästäneet kilpailukykynsä heikkene-
mään, ja nyt taantumassa tarvittava sopeu-
tuminen revitään väkisin työllisyydestä. 
Työttömyyden kasvu kasvattaa myös poliitti-
sia paineita – Kreikassa ovat jo polttopullot 
lentäneet. Poliittiset houkutukset omapäisiin 
ratkaisuihin kasvavat. 
Velkaisten maiden eroaminen rahaliitosta 
toisi vanhan kunnon devalvaation ja ikioman 
inflaation näiden ulottuville. Esimerkiksi uusi-
en drakmojen määrästä päättäisivät kreikka-
laiset yksin ilman Brysselin tai Frankfurtin 
herrojen määräilyä. 
Eron seuraukset voisivat kuitenkin olla karu-
akin karummat. 
Analyysiyhtiö GaveKal Researchin arvostettu 
ekonomisti Anatole Kaletsky puntaroi keski-
viikkoisessa analyysissään laajasti rahaliitos-
ta eroamisen ja eurovaltion vararikon mah-
dollisia seurauksia hyvine ja huonoine puoli-
neen. 
Kaletskyn mukaan hyvin velkaiselle euroval-
tiolle voisi olla monessakin suhteessa edullis-
ta lähteä omille teilleen ja ottaa käyttöön 
uusi, ikioma valuutta. Tällaisesta sooloilusta 

http://europa.eu.int/
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koituisi hänen mielestään kuitenkin hyvin 
suurella todennäköisyydellä vielä enemmän 
haittaa kuin hyötyä, joten hän ei pidä eroa 
todennäköisimpänä vaihtoehtona. 
Eron ja oman valuutan tuomista eduista suu-
rimpia olisivat Kaletskyn mukaan uuden va-
luutan voimakkaalla heikennyksellä aikaan-
saatu kilpailukyvyn huima parannus ja mah-
dollisuus luoda talouteen uutta rahaa niin 
paljon kuin tuntuu tarpeelliselta. 
Haittoja olisivat hänen mukaansa hyvin suuri 
riski "totaalisen pankkikriisin" käynnistymi-
sestä, sisä- ja ulkopoliittinen kriisi, uuden va-
luutan aiheuttamat suuret kustannukset, inf-
laation ja korkotason kohoaminen, julkisen 
velan kallistuminen ja kaikkien euromääräis-
ten vanhojen velkojen aiheuttamat suunnat-
tomat luottotappiot. 
Arvostettu talousprofessori ja taloushistori-
oitsija Barry Eichengreen julkaisi tammikuus-
sa laajan rahaliittoa käsittelevän tutkimuk-
sen. Hän päätyy suunnilleen samoin perus-
tein samaan johtopäätökseen kuin Kaletsky: 
yksikään maa tuskin lähtee rahaliitosta, kos-
ka eroaminen olisi lähtijälle aivan liian kallis-
ta.  
Jos rahaliiton jäsenyys on peruuttamaton, 
alkavat markkinoilla varojaan riskeille altista-
vat sijoittajat seuraavaksi pelätä maksuhäiri-
öitä. Tämä pelko on ainakin Kaletskyn ja 
useiden sijoituspankkien analyysien perus-
teella todennäköisempi. 
Saksalaislehti Der Spiegel aloitti hiljan laajan 
euroalueen talouspulmia käsittelevän kirjoi-
tuksensa lainauksella, joka pakottaa otta-
maan markkinoiden pelot vakavasti. 
Spiegelin mukaan Saksan liittokansleri Ange-
la Merkel aloitti esitelmänsä Frankfurtin 
pankkiirien seminaarissa sanomalla kuulleen-
sa huhun, jonka mukaan valtiot eivät voi 
mennä vararikkoon. Heti perään hän korjasi, 
että tämä huhu ei pidä paikkaansa. 
Markkinat näyttävät olevan Merkelin kanssa 
samaa mieltä, valtiot ilmeisesti voivat mennä 
vararikkoon tai ainakin laiminlyödä velvoittei-
taan. Niinhän ne ovat tehneet vuosisatojen 
ajan. 
Maksuhäiriö ei välttämättä olisi yhtä totaali-
nen velkojen mitätöinti kuin esimerkiksi Ar-
gentiinan kriisissä vuonna 2002 tai Venäjän 
ruplakriisissä vuonna 1998. 
Euroalueella markkinat pitävät todennäköi-
sempänä velkaisimpien valtioiden yksipuolis-
ta ilmoitusta erääntyvien velkojen uudelleen-
järjestelystä eli velkojen vaihtamista uuden-
laisiksi, tyypillisesti pitkäaikaisemmiksi ve-
loiksi. 
Velanhoidon laiminlyönti voisi tuoda hetkel-
listä helpotusta maksujensa kanssa tuskaile-
van valtion talouteen, mutta tempauksen ai-
heuttamat haitatkin olisivat mittavia. 
Pienikin viivästys korkojen tai lyhennysten 
maksuissa säikäyttäisi markkinoilla toimivat 
sijoittajat pahemman kerran. 
Häiriövaltion samoin kuin kaikkien muidenkin 
epäluuloa herättävien velkaisimpien euroval-
tioiden markkinakorot nousisivat välittömästi 
entistä selvästi korkeammalle. Uusien laina-
paperien myyminen muuttuisi samalla erit-
täin vaikeaksi. 
Rahaliiton päättäjät tietävät siinä kuin mark-
kinoiden tarkkailijatkin, että rahaliiton jättä-
miselle ja jäsenvaltion uuden valuutan käyt-
töönotolle ei ole sitovia laillisia esteitä. 

Päättäjät tietävät EKP:tä myöten myös sen, 
että rahaliiton rakoilu aiheuttaisi erittäin 
suurta haittaa kaikille liiton nykyisille ja mah-
dollisesti tuleville jäsenille. 
Päättäjät ovat varsin hyvin perillä myös siitä, 
mitä todennäköisesti seuraisi rahaliiton jä-
senvaltion ajautumisesta taloudelliseen um-
pikujaan ja lopulta maksuhäiriöihin. 
Juuri siksi esimerkiksi GaveKalin Kaletsky pi-
tää kaikkein todennäköisimpänä vaihtoehto-
na, että viime kädessä rahaliiton vahvimmat 
jäsenvaltiot taipuvat yhteistuumin heikompi-
en naapureidensa pelastamiseksi tarvittaviin 
tukitoimiin. 
Kaletsky uskoo myös, että lopulta myös "jää-
räpäinen" EKP taipuu pakon edessä keventä-
mään rahapoliittista linjaansa vielä tuntuvas-
ti. Hänen mukaansa EKP ottaa vielä käyt-
töönsä poikkeuksellisia keinoja keventääk-
seen eurovaltioiden talouspaineita. 
Sen tämä kriisi on Kaletskyn mukaan osoitta-
nut jo nyt, että Euroopan unioni ja sen raha-
liitto joutuvat hyvin nopeasti valitsemaan ha-
jaannuksen ja nykyistä selvästi pidemmälle 
menevän yhdentymisen välillä. 
EKP:n korkopolitiikasta päättävä neuvosto 
kokoontuu seuraavan kerran kokoukseensa 
tänään torstaina, joten markkinat voivat saa-
da uutta tietoa kriisinhallinnasta hyvinkin no-
peasti. 
 
Rikosrekisteritietojen vaihto EU-maiden vä-
lillä helpottuu 
(Oikeusministeriön tiedote 26.2.2009) 
 
EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi 
tänään 26.2. kokouksessaan Brysselissä lo-
pullisesti puitepäätöksen, jolla parannetaan 
rikostuomioita koskevien tietojen vaihtoa jä-
senmaiden kesken. Tietojenvaihdon tehosta-
minen edistää muissa jäsenmaissa annettu-
jen tuomioiden huomioon ottamista rikosoi-
keudenkäynnissä. 
Periaatteena on, että se valtio, jonka kansa-
lainen on tuomittu, säilyttää kyseisen henki-
lön tiedot muissa jäsenvaltioissa rikosrekiste-
riin merkityistä tuomioista. Tällöin se voi kat-
tavasti vastata kansalaisen rikosrekisteritie-
toja koskeviin tiedusteluihin muista jäsenval-
tiosta. Rekisteritietojen vaihdolle luodaan 
sähköinen lomake. 
Toisessa jäsenmaassa tuomitun rikosrekiste-
ritiedot on tähänkin asti toimitettu kansalai-
suusvaltioon, mutta se on voinut päättää, 
missä laajuudessa tiedot merkitään sen kan-
salliseen rikosrekisteriin ja koska tiedot pois-
tetaan. Puitepäätös yhdenmukaistaa ja te-
hostaa nykyisiä käytäntöjä. 
Tänään hyväksyttiin lopullisesti myös poissa-
olotuomioiden täytäntöönpanoa koskeva pui-
tepäätös. Sen avulla halutaan varmistaa syy-
tetyn oikeudet rikosasian oikeuskäsittelyn ai-
kana silloinkin, kun hän ei ole itse läsnä tuo-
miota annettaessa. Puitepäätöksen tarkoi-
tuksena on helpottaa rikostuomioiden täy-
täntöönpanoon liittyvää, vastavuoroisen tun-
nustamisen periaatteelle pohjautuvaa yhteis-
työtä jäsenvaltioiden välillä sekä yhdenmu-
kaistaa viranomaiskäytäntöjä jäsenvaltioissa. 
Jäsenmaiden tulee saattaa lainsäädäntönsä 
yhdenmukaisiksi puitepäätösten kanssa kol-
men vuoden kuluessa niiden hyväksymises-
tä. 
 

Sveitsi liittyy Schengen-alueeseen 
(Sisäasiainministeriön tiedote 11.12.2008) 
 
Sveitsi liittyy EU:n sisäiseen vapaan liikku-
vuuden Schengen-alueeseen 12.12.2008, 
jolloin rajatarkastukset Sveitsin ja vanhojen 
Schengen-maiden välisestä maaliikenteestä 
poistuvat. Lentoliikenteestä rajatarkastukset 
poistuvat maaliskuun lopussa 2009. 
Schengen-maiden ja Sveitsin kansalaisiin 
muutos vaikuttaa lähinnä rajatarkastusten 
poistumisena maiden välisiltä sisärajoilta. 
Vaikka rajatarkastuksia ei sisärajoilla ole, tu-
lee kaikilla matkustajilla olla mukanaan hy-
väksytty matkustusasiakirja matkustaessaan 
Schengen-alueella. 
Myös Schengen-alueella laillisesti oleskelevi-
en ja tänne saapuviin kolmansien maiden 
kansalaisten matkustus helpottuu. Sveitsi al-
kaa myöntää Schengen-viisumeita, jotka oi-
keuttavat matkustamaan koko Schengen-
alueella viisumin voimassaoloajan puitteissa. 
Minkä tahansa Schengen-maan myöntämä 
oleskelulupa oikeuttaa oleskeluun koko 
Schengen-alueella tiettyjen määräaikojen 
puitteissa. 
Schengen-alue käsittää tällä hetkellä 22 Eu-
roopan unionin jäsenvaltiota sekä Norjan, Is-
lannin ja pian myös Sveitsin. Sveitsin naapu-
rivaltio Liechtenstein liittynee mukaan 
Schengeniin myöhemmin. 
Edellisen kerran Schengen-alue laajentui 
21.12.2007, kun sisärajatarkastukset maa- 
ja merirajoilla poistettiin suhteessa yhdek-
sään vuonna 2004 Euroopan unioniin liitty-
neeseen jäsenvaltioon. 
EU:n jäsenvaltioista Kyproksen, Romanian ja 
Bulgarian sekä Schengenin säännöstöä osit-
tain soveltavien Ison-Britannian ja Irlannin 
Schengen-valmistelut jatkuvat. Iso-Britannia 
ja Irlanti soveltavat muun muassa poliisiyh-
teistyötä koskevia Schengen-säännöksiä, 
mutta ne eivät tule näillä näkymin osallistu-
maan vapaan liikkuvuuden alueeseen. 
Schengen-alueeseen liittyminen edellyttää 
arviointiprosessin läpikäymistä. Prosessissa 
tarkastetaan uuden Schengen-valtion kyky 
soveltaa Schengenin säännöstöä. 
 
EU pyysi Ahtisaaren apuun 
(Iltalehti 23.1.2009) 
 
Euroopan unioni pyytää Martti Ahtisaaren 
apua Slovenian ja Kroatian välisen rajakiis-
tan ratkaisussa. 
Rajakiista uhkaa romuttaa Kroatian toiveet 
saada jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa pää-
tökseen tämän vuoden aikana. Samalla tu-
houtuisivat myös suunnitelmat Kroatian liit-
tymisestä unioniin vuonna 2011. 
EU:n laajentumiskomissaari Olli Rehn on 
pyytänyt Ahtisaarta johtamaan nyt "asian-
tuntijaryhmää", joka yrittää ratkaista kiistan. 
Suomen entinen presidentti Martti Ahtisaari 
sai vuoden 2008 Nobelin rauhanpalkinnon 
vuosikymmeniä kestäneestä rauhantyöstään, 
erityisesti entisessä Serbian maakunnassa 
Kosovossa. 
 
Suomelle tuomio ympäristödirektiivistä 
(Suomen Sillan Uutisviikko 50/2008) 
  
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut 
Suomelle tuomion ympäristövastuudirektiivin  
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täytäntöönpanon viivästymistä.  Komissio 
haastoi Suomen ja kahdeksan muuta EU-
maata Euroopan yhteisöjen tuomioistui-
meen, koska maat eivät olleet laittaneet di-
rektiiviä käytäntöön. Komission asettama 
määräaika täytäntöönpanolle päättyi huhti-
kuun 2007 lopussa.  
Suomessa viivästymistä on perusteltu direk-
tiivin poikkeuksellisella laajuudella.  
Ympäristövastuudirektiivillä pyritään estä-
mään ja korjaamaan ympäristövahinkoja, 
joita ovat mm. suojelluille lajeille ja vesistöil-
le aiheutuneet haitat.  
Suomen lisäksi haastekirjeen saivat Irlanti, 
Iso-Britannia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, 
Ranska, Slovenia ja Belgia.   
 
Komissio ajaa tuontiruokaan "Ei EU" –
merkintää (Helsingin Sanomat 18.12.2008) 
 
EU:n komissio haluaa repiä auki unionin ny-
kyiset säännökset elintarviketuotteiden laa-
tu- ja alkuperämerkinnöistä. 
EU:n virkamiehet ajavat muun muassa ide-
aa, että unionin alueelta peräisin oleviin 
tuotteisiin tulisi EU-logo tai pakollinen Made 
in EU -merkintä. 
Vastaavasti muualta tuotuihin tuotteisiin pi-
täisi lisätä pakollinen Ei EU -merkintä. 
Taustalla on ajatus, että EU-alkuperän ko-
rostaminen pönkittäisi koko unionin mainetta 
ja imagoa. 
Jäsenmaat ovat kuitenkin suhtautuneet EU–
Ei EU-merkintöihin torjuvasti. 
Perusteluna on, että kuluttaja ei hyödy EU-
alkuperän toitottamisesta. Se, mitä kuluttaja 
haluaa oikeasti tietää, on tuotteen alkuperä-
maa tai -alue. 
Komission ehdotukset ovat vasta periaate-
keskustelun vaiheessa. Varsinainen lainsää-
däntötyö kestää vielä useita vuosia. 
Luomutuotteiden osalta EU-komissiota huo-
lestuttaa se, että niiden markkinat eivät toi-
mi unionin tasolla. 
Harkittavaksi voikin tulla vahva EU:n laajui-
nen luomulogo. Nyt kansalliset luomulogot 
hallitsevat markkinoita. 
Merkintäjärjestelmän veivaamisen pelätään 
kuitenkin lisäävän valvontaa ja kustannuksia. 
Esimerkiksi tammikuussa EU:n puheenjohta-
jamaana aloittava Tšekki on ehdottanut jopa 
erityistä maantieteellisten merkintöjen rekis-
teröinnistä vastaavaa virastoa. 
Suomi yrittää saada metsämarjat ja -sienet 
sekä niistä valmistetut tuotteet maantieteel-
listen merkintöjen piiriin. 
Maantieteellisten tai alkuperämerkintöjen pii-
rissä on nyt jo noin 3 000 maataloustuotetta 
tai elintarviketta. Suurin osa niistä tulee Ete-
lä- tai Keski-Euroopasta. 
 
Maksujen välitystä EU-alueella halutaan te-
hostaa 
(Oikeusministeriön tiedote 18.12.2008) 
 
Maksujen välitystä EU:n alueella aiotaan te-
hostaa ja nopeuttaa. Uudistuksen myötä esi-
merkiksi tilisiirrot ja suoraveloitusmaksut oli-
si toteutettava EU- ja ETA-alueella nykyistä 
nopeammin. Samalla maksajan suoja virheti-
lanteissa paranisi. 
Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdot-
taa säädettäväksi maksupalvelulain, jolla 
pantaisiin täytäntöön EU:n maksupalveludi-

rektiivin säännökset. Uusi laki koskisi mm. 
pankkien ja luottokorttiyhtiöiden sekä osit-
tain myös teleyhtiöiden tarjoamia maksupal-
veluja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 
1.11.2009. 
Maksutapahtumien toteuttamisajat lyhenisi-
vät. Pankkien tulisi ehdotuksen mukaan to-
teuttaa rajat ylittävät tilisiirrot aluksi kolmen 
työpäivän kuluessa ja vuoden 2012 alusta 
lähtien yhdessä työpäivässä. Kotimaan mak-
sutapahtumat olisi heti lain voimaantulosta 
lähtien toteutettava yhdessä työpäivässä. 
Maksupalvelun käyttäjän vastuu luottokortin 
tai muun maksuvälineen oikeudettomasta 
käytöstä lievenisi merkittävästi. Työryhmä 
ehdottaa, että käyttäjän vastuu huolimatto-
muudesta maksuvälineen käsittelyssä rajoi-
tettaisiin enintään 150 euroon. Nykyisin vas-
tuulle ei ole säädetty ylärajaa. Ehdotettu ylä-
raja ei kuitenkaan koskisi tapauksia, joissa 
maksuvälineen haltija on menetellyt tahalli-
sesti tai törkeän huolimattomasti. Esimerkki-
nä törkeän huolimattomasta menettelystä 
työryhmä mainitsee sen, että luottokorttia ja 
siihen liittyvää tunnuslukua säilytetään sa-
massa lompakossa. 
Maksupalvelun tarjoajille säädettäisiin yh-
denmukaiset tiedonantovelvollisuudet, jotka 
mahdollistaisivat palvelujen ja niistä perittä-
vien hintojen vertailun. 
Uudet säännökset merkitsevät lisäkustan-
nuksia maksupalveluja tarjoaville pankeille, 
luottokorttiyhtiöille ja teleyrityksille. Muun 
muassa niiden tietojärjestelmiin jouduttaisiin 
tekemään suuria muutoksia. Kustannukset 
ovat kuitenkin suurelta osin kertaluonteisia, 
ja hyötyjen odotetaan ylittävän kustannukset 
järkevän ajan kuluessa, joten kokonaisvaiku-
tus olisi kansantalouden kannalta positiivi-
nen. 
Maksupalvelulain noudattamista valvoisivat 
Finanssivalvonta ja kuluttaja-asiamies. 
Työryhmän mietintöön liittyy kaksi lausumaa 
ja kolme eriävää mielipidettä. Eriävissä mieli-
piteissä mm. ehdotetaan teleyrityksille siirty-
mäaikaa muutosten toteuttamiseksi. 
Valtiovarainministeriön työryhmä valmistelee 
säännökset, jotka koskevat muun muassa 
maksupalveluja tarjoavien laitosten toimilu-
pia. Työryhmien ehdotukset on tarkoitus so-
vittaa yhteen keväällä 2009. 
 
EU: Biopassi ei kaipaa lapsen sormenjälkeä 
(Digitoday 14.1.2009) 
 
Unioni siirtyy sormenjäljillä varustettuihin 
biopasseihin kesällä. Parlamentin mukaan 
lasten sormenjälkien kerääminen on kuiten-
kin turhaa puuhaa. 
Alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkiä ei tar-
vita biopasseihin. Lasten sormenjäljillä kun 
ei pystytä varmistamaan aukottomasti hei-
dän henkilöllisyyttään. 
Sormenjälkiä ei kaivata myöskään henkilöil-
tä, joilta on fyysisten rajoitteiden takia mah-
dotonta ottaa niitä. 
Tätä mieltä oli Euroopan parlamentti, joka 
hyväksyi täysistunnossaan passiasetuksen 
muutoksen. 
Muutoksen mukaan alle 12-vuotiaiden lasten 
sormenjälkiä ei sisällytetä passeihin. 
Euroopan unioni hyväksyi sormenjälkien 
käyttämisen passien turvallisuuden paranta-
miseksi vuonna 2004. 

Biopassien sormenjälkiä on kerätty jo Sak-
sassa,  Hollannissa ja Ranskassa. Koko EU:n 
on tarkoitus siirtyä biopasseihin kesäkuun lo-
pussa. 
 
Onnen maa 
(Iltalehti 19.12.2008) 
 
EU:n komission mielestä Suomi välttyy lähes 
kaikelta pahalta. 
Brysselin virkamiesten silmin Suomi näyttää 
suorastaan Euroopan onnelalta. Tällaisen 
kuvan maalaa ainakin EU-komissiossa tehty 
parikymmentäsivuinen selvitys Euroopan tu-
levaisuuden haasteista. 
Ilmastonmuutos kuivaa Etelä-Euroopan pel-
lot, mutta Suomessa vilja kasvaa vain entis-
täkin paremmin. 
Globalisaatio vie työpaikat idästä, etelästä ja 
jopa Saksastakin, mutta Suomi sen kun vain 
porskuttaa. Regions 2020 -niminen 
työpaperi kehuu erityisesti Suomen 
koulutustasoa ja tuottavuutta. 
Myös energian osalta suomalaiset nostetaan 
EU:n onnekkaimpien joukkoon. Suomi, Ruot-
si ja Ranska ovat komission työpaperin mu-
kaan vähiten riippuvaisia fossiilisista polttoai-
neista. Kaikki kolme tuottavat suuren osan 
sähköstään ydinvoimalla. 
Suurista tulevaisuuden uhista Suomea kos-
kee komission mielestä oikeastaan vain yksi. 
Se on väestön vanheneminen. Mutta siitäkin 
kärsii tämän paperin mukaan enemmän Ete-
lä-Eurooppa. 
 
TALOUSUUTISET 
 
Suomi virallisestikin taantumassa 
(Helsingin Sanomat 27.2.2009) 
 
Bruttokansantuotteen määrä aleni Tilasto-
keskuksen ennakkotietojen mukaan 1,3 pro-
senttia viime vuoden viimeisellä neljännek-
sellä verrattuna edelliseen neljännekseen. 
Vuoden 2007 neljänteen neljännekseen ver-
rattuna bruttokansantuote laski työpäiväkor-
jattuna 2,4 prosenttia. Työpäiviä oli loka–
joulukuussa yksi enemmän kuin vuotta 
aiemmin. 
Kasvu hidastui jo alkuvuonna 2008, ja kol-
mannella neljänneksellä tuotanto aleni 0,3 
prosenttia edellisestä neljänneksestä. 
Yleisesti taantuma määritellään vähintään 
puoli vuotta kestäneeksi tuotannon laskuksi, 
joten Suomen kansantalous on nyt taantu-
massa. 
Teollisuuden arvonlisäys pienentyi viimeisellä 
neljänneksellä 5,3 prosenttia vuoden takai-
sesta, mutta kasvoi koko vuonna vielä 0,3 
prosenttia. Rakentamisessa tuotanto väheni 
viimeisellä neljänneksellä 3 prosenttia, mutta 
pysyi koko vuonna vielä edellisen vuoden ta-
solla. 
Yritysten toimintaylijäämä supistui viime 
vuonna 2 prosenttia edellisestä vuodesta ja 
yritysten yrittäjätulo 15prosenttia. Yrittäjätu-
lo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja 
osinkojen maksua. 
Välittömiä veroja yritykset maksoivat 6 pro-
senttia vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 
osinkoja 20 prosenttia vähemmän. 
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Finnair romahti tappiolle 
(Taloussanomat 5.2.2009) 
 
Halvat lentoliput ja kallis polttoaine tuhosivat 
Finnairin kannattavuuden. Yhtiön tulos ro-
mahti reippaasti tappiolle viime vuoden lo-
pussa. Eikä tästä vuodesta ole luvassa pa-
rempaa, päinvastoin. Finnair ennakoi monen 
lentoyhtiön kaatuvan. 
Finnairin tulos romahti reilusti tappiolle lop-
puvuonna. Myös koko vuoden tulos rysähti 
murto-osaan edellisvuotisesta. 
Yhtiön tulos ennen veroja putosi viime vuo-
den viimeisellä neljänneksellä 60,8 miljoonaa 
euroa tappiolle, kun vuotta aiemmin  syntyi  
35,2 miljoonaa euroa voittoa.  
Osakekohtainen tulos putosi sekin 0,35 eu-
roa tappiolle, kun vuosi sitten osakekohtai-
nen tulos oli 0,27 euroa voitolla. 
Yhtiön toiminnallinen tulos eli liikevoitto il-
man myyntivoittoja, kertaluonteisia eriä ja 
johdannaisten käyvän arvon muutoksia oli 
loka–joulukuussa 12,5 miljoonaa euroa tap-
piolla, kun vuotta aiemmin liikevoittoa syntyi 
24,4 miljoonaa euroa. 
Koko viime vuodelta liiketappio oli 52,1 mil-
joonaa euroa, kun yhtiö vielä edellisvuonna 
teki liikevoittoa 141,5 miljoonaa euroa.  
Finnairin liikevaihto nousi 3,8 prosenttia 2,2, 
miljardiin euroon koko viime vuoden osalta. 
Loka–joulukuussa liikevaihto kasvoi kaksi 
prosenttia vuodentakaisesta nousten 580,3 
miljoonaan euroon. 
Yhtiön mukaan tulosromahduksen syynä oli 
syksyyn asti kalliina pysytellyt polttoaine ja 
ja rajusti laskenut lentolippujen keskihinta. 
– Lentotoimialan kannattavuus heikentyi no-
peasti koko vuoden 2008 ajan. Yritysasiak-
kaat ovat leikanneet matkustusbudjettejaan. 
Toistaiseksi olemme saaneet koneemme 
kohtalaisen täyteen asiakkaita, mutta hinta-
taso on laskenut samalla kun kustannukset 
ovat nousseet, Finnairin toimitusjohtaja Juk-
ka Hienonen sanoo yhtiön tulostiedotteessa. 
Koko liikenteen käyttöaste nousi edellisvuo-
desta 2,3 prosenttia 76,7 prosenttiin. Kulje-
tetun rahdin määrä putosi 13,2 prosenttia. 
Yhtiön mukaan näkymät tälle vuodelle ovat 
erittäin haastavat ja ensimmäinen neljännes 
tulee olemaan selvästi tappiollinen. 
– Uuteen vuoteen 2009 käydään historialli-
sen synkissä tunnelmissa. Sekä matkustaja- 
että rahtikysyntä ovat laskeneet voimak-
kaasti viime vuoden lopussa, Hienonen kom-
mentoi. 
Finnair varautuu leikkaamaan kapasiteetti-
aan koko reittiverkostossa sekä sopeutta-
maan kustannuksia. Aasian-liikenteen sekä 
koko reittiliikenteen kapasiteetti laskee tähän 
mennessä tehtyjen päätösten perusteella 
kolme prosenttia.  
Hienonen sanoo yhtiön tulostiedotteessa, et-
tä kaikista lentoyhtiöistä ei ole selviytyjiksi ja 
toimiala tulee kokemaan ennen näkemättö-
män harvennuksen. 
Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. 
Edellisvuodelta osinkoa jaettiin 0,25 euroa 
osakkeelta. 
 
Nokia sai ympäristö- ja ohjelmistopalkinnot 
(Digitoday 18.2.2009) 
 
Nokia on saanut Barcelonassa MWC-tapah-
tumassa palkinnon huomattavasta ympäris-

tötyöstä. Lisäksi Nokian SportsTracker –so-
vellus palkittiin parhaana mobiili-internet –
palveluna. 
Nokia sai Barcelonassa Mobile World Cong-
ress -tapahtumassa tunnustuksen ympäris-
töystävällisyydestään palkinnon yhtiön laa-
juuden ja sitoutumisen ansioista. Yhtiö aloitti 
ensimmäisen vanhojen matkapuhelimien 
kierrätysohjelmansa vuonna 1997, joka ny-
kyään ulottuu 85 maahan. 
Yhtiö on myös vähentänyt tuotteidensa ja 
valmistusmenetelmiensä kuormitusta ympä-
ristölle. 
Nokian SportsTracker -ohjelmistoa on ladat-
tu noin 2,5 miljoonaa kertaa. Paikantamista 
hyödyntävä ohjelma näyttää liikkujan reitin 
kartalla, sekä antaa suorituksesta erilaisia 
tietoja, esimerkiksi reitin nopeimmat ja hi-
taimmat kohdat. Tiedot voi myös välittää ys-
tävilleen. 
 
Valtio ajaa työttömät työnhakuun 
(Taloussanomat 27.1.2009 ) 
 
Sosiaaliturvan uudistamista valmistellut Sa-
ta-komitea on saanut valmiiksi ehdotuksensa 
sosiaaliturvan uudistamisesta. Ehdotus luo-
vutettiin tiistaina sosiaaliministeri Liisa Hys-
sälälle (kesk.). 
Komitea ehdottaa esimerkiksi työttömyystur-
vauudistusta. Sen tavoite on työttömyysjak-
sojen lyhentäminen. 
Työttömyysjaksoja lyhennettäisiin tehosta-
malla työnhakua. Työttömiä aktivoitaisiin 
osaamisen vahvistamiseksi sekä työ- ja toi-
mintakyvyn ylläpitämiseksi ja palauttamisek-
si. 
Komitea ehdottaa muun muassa työttömyys-
turvan saamisen edellytysten rukkaamista, 
työttömyysturvan tason määrittämistä uu-
delleen erityisesti aktiivitoimenpiteiden ajalta 
ja työttömyysputken alkamisen myöhentä-
mistä. 
Komitea esittää myös, että työmarkkinatuen 
tarveharkinta poistuu. 
Lisäksi komitea esittää perusturvan kehittä-
mistä siten, että työn vastaanottaminen ja li-
sätulojen hankkiminen on aina kannattavaa. 
Komitea pitää tärkeänä myös toimia, joilla 
kannustetaan myös lyhytaikaisten työsuhtei-
den vastaanottamiseen.  
Lisäksi komitea ehdottaa vuorotteluvapaan 
vakinaistamista. 
Komitea ehdottaa myös, että pienimpien 
eläkkeiden kohtuullinen taso pitäisi turvata. 
Tämä onnistuisi maksamalla kansaneläkkeen 
täyttä määrää korkeampaa takuueläkettä. 
Takuueläkkeen tasosta riippuen sitä saavia 
olisi vähintään yli 90 000 eläkkeensaajaa. 
Miten ehdotus etenee? Aikataulu täsmentyy 
helmikuun loppuun mennessä. Viimeistään 
huhtikuun 2009 aikana on päätettävä niistä 
uudistuksista, jotka toteutetaan vuoden 
2010 alusta. Komitean työ valmistuu kuluvan 
vuoden loppuun mennessä. 
 
Raportti: Suomi on USA:ta kilpailukykyisempi 
(IT Viikko 25.2.2009)  
 
Suomi sijoittui hyvin Yhdysvaltalaisen ITIF-
säätiön kilpailukyky- ja innovaatiovertailussa. 
Suomen asema on kuitenkin kehittynyt naa-
purimaata Ruotsia hitaammin viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 

Suomi on innovatiivisempi ja kilpailukykyi-
sempi kuin tyypillinen EU-maa. Näillä mitta-
reilla tarkasteltuna Suomi päihittää myös Yh-
dysvallat. 
Tätä mieltä ollaan yhdysvaltalaisen Informa-
tion Technology and Innovation Foundatio-
nin keskiviikkona julkaistussa innovaatio- ja 
kilpailukykyraportissa. 
Se patistaa päättäjiä EU:ssa ja Yhdysvallois-
sa katsomaan peiliin: innovaatioihin on pa-
nostettava, mikäli mielii säilyttää kilpailuky-
kynsä. 
Eniten kehitystä on viimeisen kymmenen 
vuoden aikaan tapahtunut ITIF:n mukaan 
Aasiassa.   
ITIF:n tutkimusryhmän tarkastelemasta 40 
maasta kilpailukykyisin ja innovatiivisin on 
Singapore. EU-maista Ruotsi, Luxemburg ja 
Tanska sijoittuvat kuudennelle sijalle yltänyt-
tä Suomea paremmin. 
ITIF tarkasteli maiden innovatiivisuutta ja 
kilpailukykyä pisteyttämällä niitä 16 mittarin 
avulla. 
Niissä katsottiin muun muassa inhimillisen 
pääoman määrää, innovaatiokapasiteettia, 
yrittäjyyttä, it-infrastruktuuria, talouspolitiik-
ka ja -tilannetta.  
Parhaimmat pisteet Suomi saa ITIF:ltä tutki-
joiden osalta. Tässä kategoriassa Suomi sai 
pisteitä luonnontieteen ja teknologian tutki-
joiden suhteellisen suuresta osuudesta. 
Raportin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen 
tilannetta synkentää kuitenkin niiden kilpai-
lukyvyn ja innovatiivisuuden kasvun tyssää-
minen. 
ITIF:n mukaan erityisesti Kiina on paranta-
nut asemiaan viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. 
Yhdysvallat sen sijaan ei ole tullut juuri kil-
pailukykyisemmäksi tai innovatiivisemmaksi 
vuoden 1999 jälkeen. 
EU-maiden osalta taas Suomea hitaampaa 
kehitys on ollut vain Saksassa, Italiassa ja 
Kreikassa. 
ITIF:n mukaan esimerkiksi Ruotsi on kyen-
nyt parantamaan asemiaan viimeisen kym-
menen vuoden aikana Suomea enemmän. 
 
Konkursseja jo ruuhkaksi asti 
(Taloussanomat 12.2.2009)  
 
Viime vuonna pantiin vireille 2 615 konkurs-
sia, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin 
vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin, il-
menee Tilastokeskuksen tiedoista. 
Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin 
haetuissa yrityksissä oli yhteensä 11 671, 
mikä on noin 26 prosenttia enemmän kuin 
vuotta aiemmin. 
Tilastokeskuksen mukaan konkurssit kasvoi-
vat kaikilla vuosineljänneksillä edellisvuodes-
ta. Viime vuoden ensimmäisellä neljännek-
sellä konkurssien määrä kasvoi 4,2 prosent-
tia ja toisella neljänneksellä 6,9 prosenttia. 
Kolmannella neljänneksellä kasvua oli 23,0 
prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä jo 
32,6 prosenttia. 
Konkurssien määrä lisääntyi myös kaikilla 
päätoimialoilla. Eniten määrä kasvoi muiden 
palveluiden toimialalla. Toimialalla pantiin vi-
reille 74 konkurssia enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Myös rakentamisen, kaupan ja 
teollisuuden toimialoilla konkurssien määrät 
kasvoivat selvästi. 
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Nokia ja Facebook virittelevät yhteistyötä 
(Digitoday 12.2.2009) 
 
Kännykkäjätti Nokia ja yhteisösivusto Face-
book virittelevät nykyistä tiiviimpää yhteis-
työtä. Wall Street Journalin mukana yhtiöt 
ovat puristaneet sopimusta kuukausien ajan. 
Talouslehti Wall Street Journalin nimettömi-
en lähteiden mukaan Nokia ja Facebook ovat 
keskustelleet yhteistyöstä, jonka on tarkoitus 
tuoda osia yhteisösivustosta joihinkin nokia-
laisiin puhelimiin. 
Lähteiden mukaan yhtiöt ovat neuvotelleet 
asiasta jo kuukausia, eikä lopullisen sopi-
muksen syntyminen ole varmaa. 
Ensimmäisiä tietoja yhteistyöstä firmojen 
odotetaan kertovan ensi viikolla käynnistyvil-
lä Mobile World Congress -messuilla Barcelo-
nassa. 
WSJ:n mukaan yhtiöt keskustelevat siitä, 
kuinka syvällisiä tietoja käyttäjistään ne ovat 
valmiita vaihtamaan. 
Lehden lähteiden mukaan Nokia ei ole ollut 
halukas jakamaan esimerkiksi tietoja matka-
puhelimen käyttäjien surffailutavoista Face-
bookin kanssa.  
Se, miten yhteistyö käytännössä näkyisi, on 
epäselvää. 
Facebook tekee jo nykyisin yhteistyötä äly-
puhelinvalmistaja Palmin kanssa integroidak-
seen yhteisöpalvelun käyttäjien tietoja yhti-
ön uuteen Pre-puhelimeen. 
Yksi mahdollisuus saattaisi olla, että Nokian 
puhelimien kontaktilistoihin yhdistettäisiin 
Facebookista löytyviä tietoja. 
Käyttäjän kontaktit näyttelevät aikaisempaa 
suurempaa roolia esimerkiksi kosketusnäyt-
töpuhelin 5800 XpressMusicin ja viime tiistai-
na julkaistun 5630 XpressMusicin käyttöliitty-
mässä. 
 
Paikkavahtipalvelun suosio kasvussa 
(Suomi.fi 21.1.2009) 
 
Mol.fi:n paikkavahtipalvelun suosio kasvaa 
edelleen, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. 
Viime vuonna palvelusta lähti yli 38 miljoo-
naa työpaikkaviestiä työnhakijoiden sähkö-
posteihin. Vuonna 2007 paikkakohtaisia vies-
tejä lähti 31,6 miljoonaa. 
Viime vuoden huippukuukausi oli huhtikuu, 
jolloin viestien määrä nousi runsaaseen nel-
jään miljoonaan. Työpaikkailmoituksia paik-
kavahtipalvelu käsitteli viime vuonna runsaat 
260.000. 
Paikkavahti on internetiin ja sähköpostiin pe-
rustuva maksuton työpaikkailmoitusten ti-
lauspalvelu. Kuka tahansa työtä hakeva voi 
tilata sähköpostiinsa tiedot haluamistaan, 
työ- ja elinkeinotoimiston työnvälitysjärjes-
telmässä olevista työpaikoista. 
Työnhakijoille suunnattu paikkavahti palve-
lee myös työnantajia: nopeimmillaan avoin 
paikka on täyttynyt muutamassa tunnissa. 
Paikkavahtipalveluun pääsee www.mol.fi:n 
etusivun oikopolusta. 
 
Tammer-Suojalle ilmailualan valmistuslupa 
(Taloussanomat 27.1.2009) 
 
Tamperelainen Tammer-Suoja on saanut Eu-
roopan unionin ilmailuhallinnolta luvan lento-
koneiden osien valmistukseen. Suomessa lu-

pa on aiemmin ollut vain Finnairilla ja Patri-
alla, Tammer-Suoja kertoo tiedotteessaan. 
– Lupa antaa Tammer-Suojalle itsenäisen 
lentokoneiden osien valmistusoikeuden. Lu-
van saaminen oli meille puolentoista vuoden 
projekti ja sen yhtenä edellytyksenä oli, että 
Tammer-Suoja loi itselleen ilmailuteollisuu-
den laatujärjestelmän, yhtiön toimitusjohtaja 
Kari Talja sanoo. 
Yhtiö uskoo myönnetyn luvan avaavan uusia 
markkina-alueita. Esimerkiksi Venäjällä ei 
sen mukaan ole tällä hetkellä yhtään vastaa-
van valmistusluvan haltijaa. 
– Tämä seikka rajoittaa esimerkiksi joidenkin 
venäläisten lentoyhtiöiden liikennöintiä Eu-
rooppaan, Talja sanoo. 
Saamansa luvan turvin Tammer-Suoja val-
mistaa aluksi lentokoneiden penkinpäällisiä, 
mattoja ja verhoja, mutta yhtiön suunnitel-
missa on laajentaa valikoimaa myös lentoko-
neiden eristeisiin. 
– Eurooppalaisista alan toimijoista olemme 
olleet jo yhteydessä Recaroon, joka toimittaa 
lentokoneenpenkkejä Airbusin tehtaalle. 
Tammer-Suoja on aiemmin toiminut Finnai-
rin ja muiden lentoyhtiöiden alihankkijana. 
Sen tuotteita lentää Finnairin lisäksi Blue1:n, 
Lufthansan, KLM:n, UT-Airin, DragonAirin, 
Aeroflotin ja BalticAirin lentokoneissa. 
 
Ensimmäinen kultaharkko valettiin Kittilässä 
(Yle.fi 20.1.2009) 
 
Kultaharkkojen valanta on alkanut Kittilän 
kaivoksella. Ensimmäinen kultaharkko valet-
tiin Kittilän Suurikuusikossa viime viikolla 
kahden vuoden rakennustöiden jälkeen. 
Kullantuotanto alkoi useita kuukausia alku-
peräistä aikataulua myöhässä. 
Kaivosyhtiö Agnico Eaglen Euroopan toimi-
tusjohtaja Ingmar Haga kertoi viime viikolla 
Lapin uutisille, että viivästyminen johtuu työ-
voiman saannin vaikeuksista ja isojen laite-
toimitusten myöhästymisestä. 
Kaivosyhtiön mukaan kullantuotanto nousee 
alkuvuoden aikana tavoitteeseen eli noin 
5.000 kiloon kultaa vuodessa. 
 
Kansainvälistymispalkinnot kolmelle yrityk-
selle (Kauppalehti 19.2.2009) 
 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi 
tänään vuoden 2008 kansainvälistymispal-
kinnot Avant Tecnolle, Napa-yhtiöille ja Suni-
tille. 
Sunit Oy on kajaanilainen ajoneuvotietoko-
neiden, -telematiikan ja –paikannusteknolo-
gian suunnitteluun, valmistukseen ja markki-
nointiin erikoistunut yritys. 
Napa-yhtiöt tuottaa laivojen suunnitteluun ja 
operointiin suunnattuja ohjelmistoja. 
Avant Tecno Oy on Skandinavian johtava 
pienkuormainvalmistaja, joka vie tuotteitaan 
kaikkiaan noin 40 kohdemaahan. 
Palkinnon tavoitteena on edistää yritysten 
toimintaa kansainvälisessä ympäristössä se-
kä kykyä kehittää ja soveltaa uusia toiminta-
malleja. 
 
Jo 36.000 on pakkolomalla 
(Taloussanomat 5.12.2008) 
 
Lomautettujen määrä on noussut työ- ja 
elinkeinoministeriön tuoreen arvion mukaan 

noin 36 000 henkeen. Lomautuksia on noin 
2 500 yrityksessä. Tiedot perustuvat TE-kes-
kuksilta saatuihin arvioihin. 
Lomautusten määrä on lisääntynyt viime 
viikkoina jyrkästi. Edellisen arvion ministeriö 
julkaisi pari viikkoa sitten. Sen mukaan Suo-
messa on 21 000 lomautettua. 
Ylijohtaja Tuija Oivo sanoo, ettei lukuja voi 
täysin verrata keskenään. Ministeriö laskee 
lomautettujen määrän uudella tavalla. 
– Edellisessä lukemassa ei ollut mukana Uu-
denmaan lomautettujen määrää. Uusimmas-
sa arviossa olemme ottaneet huomioon 
myös ennakkotiedot lomautetuista. 
Oivo kertoo, että työministeriö ryhtyy laske-
maan lomautettujen määriä kuukausirytmis-
sä. Seuraava laskelma tulee 2. tammikuuta.  
Uusimman arvion mukaan vähintään kym-
menen henkilöä käsitettäviä, niin kutsuttuja 
ryhmälomautuksia on käynnissä 480 yrityk-
sessä. 
Lomautettavia tai lomautettuja on niissä yh-
teensä noin 31 000. Valtaosa eli 21 800 hen-
keä on määräajaksi lomautettuja. Toistaisek-
si lomautettuina on noin 3 000 henkilöä. Ly-
hennettyä työviikkoa tekee runsaat 2 100 
työntekijää. 
Lomautusten kesto on työministeri Tarja 
Cronbergin (vihr.) mukaan keskimäärin noin 
kaksi kuukautta. 
Alueellisesti eniten lomautuksia on Varsinais-
Suomen TE-keskuksen alueella, jossa on 
noin 6 200 lomautettua. Toimialoilla eniten 
lomautuksia on paperi- ja metalliteollisuu-
dessa. 
 
KOULUTUS ja KULTTUURI  
 
"Suomalainen koulu 2025: pänttäämisestä 
osaamiseen – aina sivistykseen" on aiheena 
Tulevaisuusvaliokunnan keskustelupalstalla. 
www.tulevaisuusvaliokunta.fi  
 
Yliopistot uudistuvat  
(Opetusministeriön tiedote 19.2.2009) 
 
Hallitus päätti torstaina 19.2. uuden yliopis-
tolakiesityksen sisällöstä. Yliopistolain uudis-
tus lisää yliopistojen autonomiaa ja tekee 
niistä itsenäisiä oikeushenkilöitä. Yliopistoista 
tulee itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai 
säätiölain mukaisia säätiöitä. Uudella yliopis-
tolailla säädetään yliopistojen hallinnosta, 
toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä 
yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, 
opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä sei-
koista. Tasavallan presidentin on tarkoitus 
antaa esitys eduskunnalle perjantaina. 
Uudistuksen tavoitteena on luoda 
yliopistoille nykyistä paremmat 
toimintaedellytykset sekä vahvistaa opetus- 
ja tutkimustoimintansa laatua ja 
vaikuttavuutta. Vahvemmilla ja itse-
näisemmillä yliopistoilla on edellytykset me-
nestyä myös kansainvälisesti. 
Hallituksen esitys on valmisteltu kiinteässä 
yhteistyössä yliopistojen, opiskelijoiden, hen-
kilöstön ja eri sidosryhmien kanssa. Yliopis-
touudistusta on käsitelty hallituksen iltakou-
lussa, sivistyspoliittisessa ministerityöryh-
mässä ja talouspoliittisessa ministerivalio-
kunnassa. Syksyn 2008 laajan lausuntokier-
roksen kannanottoja on otettu mahdollisuuk- 
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sien mukaan huomioon esityksen lopullises-
sa muotoilussa. 
Yliopistojen päätehtävinä ovat edelleen tut-
kimus ja siihen perustuva opetus. Yliopisto-
jen tulee toiminnallaan edistää elinikäistä 
oppimista. Yliopistoilla on edelleen perustus-
laissa turvattu itsehallinto. Yliopistot hoitavat 
julkista tehtävää ja niiden tehtävistä ja kou-
lutusvastuusta ja tutkinnonanto-oikeuksista 
säädetään jatkossakin laissa ja asetuksissa. 
Esityksen mukaan yliopistojen hallintoa ja 
johtamista uudistetaan ja vahvistetaan siten, 
että yliopistot pystyvät vastaamaan nykyistä 
itsenäisemmin ja paremmin uuden taloudelli-
sen aseman tuomiin haasteisiin ja mahdolli-
suuksiin. Rehtorin asemaa ja yliopiston 
omaa akateemista päätöksentekoa vahviste-
taan. Esityksen mukaan puolet hallituksen 
jäsenistä mukaan lukien hallituksen puheen-
johtaja on yliopiston ulkopuolisia. Yliopisto-
kollegio valitsee hallituksen ulkopuoliset jä-
senet. Opetukseen ja tutkimukseen liittyvis-
sä asioissa vahvistetaan korkeakouluyhtei-
sön sisäistä päätöksentekoa. 
Virkasuhteet muuttuvat työsopimussuhteiksi. 
Henkilöstön asema turvataan siirtymävai-
heessa. Uusiin yliopistoihin siirryttäessä ny-
kyisten yliopistojen palveluksessa olevat en-
nen vuotta 1980 syntyneet henkilöt pysyvät 
valtion eläkejärjestelmän piirissä niin kauan 
kuin he ovat työsuhteessa yliopistoon. Muu 
henkilöstö siirtyisi yksityisen työeläkejärjes-
telmän piiriin. 
Yliopistouudistuksella ei muuteta opiskelijoi-
den asemaa yliopistossa. Ylioppilaskunnat 
olisivat edelleen yliopistolaissa säädettyjä 
julkisoikeudellisia yhteisöjä. Ylioppilaskun-
taan kuuluisivat edelleen kaikki alempaa ja 
ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat 
opiskelijat. 
Vastuu opiskelijavalinnoista säilyy jatkossa-
kin yliopistoilla. Valintajärjestelmän yksinker-
taistamiseksi valtakunnallinen yhteishakujär-
jestelmä toteutetaan myös yliopistoissa. Yh-
teishakuun siirtymisen yhteydessä tarkenne-
taan niin sanotun yhden opiskelupaikan 
säännöstä. Esityksen mukaan opiskelijalla 
olisi oikeus ottaa vastaan vain yksi yliopisto-
jen tai ammattikorkeakoulujen valtakunnalli-
seen yhteishakuun kuuluva korkeakoulutut-
kintoon johtava opiskelupaikka samana luku-
kautena alkavasta koulutuksesta. 
Ehdotuksen mukaan korkeakoulututkintoon 
johtava opetus säilyy maksuttomana. Tämän 
lisäksi käynnistetään kokeilu, jossa yliopistot 
ja korkeakoulut voivat hakea yksittäisille 
maisteriohjelmille lupaa kerätä maksua 
EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiske-
lijoilta. Kokeiluun kuuluu yliopistojen stipen-
dijärjestelmä. 
Valtio takaa kaikkien yliopistojen riittävän 
perusrahoituksen. Uudessa oikeushenkilö-
muodossa toimivat yliopistot saavat rahoi-
tusta valtion lisäksi yliopiston liike-toiminnas-
ta, lahjoituksista ja mahdollisista pääomatu-
loista. Yliopistojen valtion rahoituksen kehi-
tys sidotaan kustannustason nousuun. 
Yliopistoilla tulee olla riittävä maksuvalmius, 
vakavaraisuus ja luottokelpoisuus, kun valtio 
ei enää jatkossa ole vakavaraisuuden takaa-
ja. Yliopistojen pääomittamiseen voidaan 
käyttää suoria rahasiirtoja valtion omaisuu-
den myyntituloista ja yliopistojen hallussa 
olevaa valtion omaisuutta. Lisäksi yliopisto-

jen omistukseen voidaan siirtää valtion osa-
keomistuksia. Yliopistojen vakavaraisuuden 
ja luottokelpoisuuden turvaamiseksi on tar-
koitus yhtiöittää valtion omistamat Senaatti-
kiinteistöjen yliopistokiinteistöt kolmeen yli-
opistojen ja valtion omistamaan kiinteistö-
osakeyhtiöön, joista yliopistot omistaisivat 
on 2/3 ja valtio 1/3. 
Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu 
yhdistyvät yhdeksi yliopistoksi ja Joensuun 
ja Kuopion yliopistot Itä-Suomen yliopistoksi. 
Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppa-
korkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun 
toiminnat yhdistetään säätiölain mukaiseen 
Aalto-yliopistoon. Myös Tampereen teknilli-
nen yliopisto muuttuu säätiömuotoiseksi. 
Keskustelu yliopistojen toimintaedellytysten 
parantamisesta ja taloudellisesta autonomi-
asta alkoi Euroopassa jo 1990-luvun puolivä-
lissä. 
Vuonna 2005 opetusministeriö aloitti selvi-
tystyön, jonka tavoitteena oli uudistaa yli-
opistojen taloudellinen ja hallinnollinen ase-
ma. Selvitysmiesten (hallintoneuvos Niilo 
Jääskinen ja professori Jarmo Rantanen) vä-
liraportin ehdotuksiin pohjautuen on yliopis-
toilla vuoden 2007 alusta ollut mahdollisuus 
omaan valtion talousarvion ulkopuoliseen 
omaisuuteen. Loppuraportissaan selvitysmie-
het ehdottivat, että yliopistoista muodostet-
taisiin uusi taloudellisesti ja hallinnollisesti it-
senäinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö, 
mikä merkitsisi yliopistojen irtautumista val-
tio-oikeushenkilöstä ja valtion talousarviota-
loudesta. He ehdottivat myös, että yliopisto-
jen hallinnossa erotettaisiin johtokunta ja 
konsistori sekä toimeenpaneva johto ja että 
rehtorin nimittäisi yliopiston johtokunta. Li-
säksi esitettiin henkilöstön palvelussuhteiden 
muutattamista työsopimussuhteisiksi. 
Lokakuussa 2007 opetusministeriö asetti kol-
me suunnitteluryhmää, jotka esittivät Teknil-
lisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkea-
koulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdis-
tämistä uudeksi yksityisoikeudellisena säätiö-
nä toimivaksi yliopistoksi sekä liittoyliopiston 
muodostamista Kuopion ja Joensuun yliopis-
toista ja Turun yliopiston ja Turun kauppa-
korkeakoulun yhteisen yliopistokonsortion 
perustamista. 
Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus otti 
yliopistojen toimintaedellytysten turvaamisen 
ja taloudellisen autonomian vahvistamisen 
esille ohjelmassaan. 
Yliopistolain on tarkoitus tulla voimaan 
1.8.2009 ja uudet yliopistot aloittaisivat toi-
mintansa 1.1.2010. 
 
Yhteishaku Suomen yliopistoihin alkaa helmi-
kuussa (Sutinat 1/09, Suomi-Seuran - järjes-
tötiedote) 
 
Yliopistojen hakuajat yhtenäistyvät, sillä yli-
opistot ovat siirtyneet päävalinnoissaan val-
takunnalliseen yhteishakuun, joka toteute-
taan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syk-
syllä. Keväällä 2009 haetaan syksyllä alka-
vaan koulutukseen. Hakuaika on 2.2. - 
30.4.2009 (päättyy 30.4. klo 16.15. – joiden-
kin koulutusten osalta haku päättyy jo hel-
mikuun lopussa). Yhteishaussa on mukana 
suurin osa yliopistokoulutuksista.  
Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan 
internetissä yhdellä lomakkeella ja enintään 

yhdeksään eri koulutukseen. Voit täyttää ja 
lähettää lomakkeen www.yliopistohaku.fi 
osoitteessa. Palvelu toimii myös suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.  
Useimmissa yliopistoissa niin sanotut kan-
sainväliset hakijat, jotka hakevat koulutuk-
seen ulkomailla suoritetulla tutkinnolla, ha-
kevat päävalinnan ulkopuolella niin sanotus-
sa erillisvalinnassa. Yliopistojen erillisvalinnat 
jäävät yhteishaun ulkopuolelle ja erillishaku-
jen ajat tulevat jatkossakin vaihtelemaan yli-
opistoittain. Joihinkin yliopistoihin erillisvalin-
noissa hakevat voivat hakea netissä, kun 
taas jotkut yliopistot käyttävät erillishaussa 
edelleen omia paperisia hakulomakkeita. Ul-
komaisella koulusivistyksellä yliopistoon ha-
kevan kannattaa aina selvittää hakukäytän-
nöt suoraan sen yliopiston hakupalvelusta, 
johon on hakemassa.  
Hakemisen lisäksi voit samasta osoitteesta - 
www.yliopistohaku.fi - myös etsiä tietoa yli-
opistokoulutuksista. Koulutushaku kattaa 
kaiken yliopistojen tutkintoon johtavan kou-
lutuksen.  
Yliopistot vastaavat kaikkiin omia koulutuksi-
aan koskeviin kysymyksiin.  
Yliopistojen hakupalvelujen yhteystiedot löy-
tyvät www.yliopistohaku.fi -sivuilta kohdassa 
ohjeet ja hakeminen -> 14. lisätietoja ja yh-
teystiedot. 
 
Aalto-yliopistoa kehuttiin maailmalla 
(Digitoday 31.1.2009) 
 
Aalto-yliopiston ajatus innovaatioihin keskit-
tymisestä sai tunnustusta Menlo Parkista. 
Stanfordin yliopistoa lähellä olevan SRI In-
ternational -tutkimuslaitoksen johtaja Curt 
Carlson arvioi Aalto-yliopiston olevan oikeilla 
jäljillä. 
Teknologia-alan vaikuttajille pidetyssä tilai-
suudessa puhunut Carlson korosti innovaati-
oiden merkitystä, Tampa Bay Business Jour-
nal kertoo. 
Carlsonin mukaan innovaatioiden kehittämi-
nen on ainoa oikeasti toimiva ratkaisu, jolla 
Yhdysvallat voi selättää taantuman. Yksi osa 
ratkaisua on opettaa innovaatioita kouluissa, 
lastentarhasta yliopistoon, Carlson sanoi. 
Menlo Parkissa, Kaliforniassa päämajaansa 
pitävää tutkimuslaitosta johtava Carlson nos-
ti esiin kolme esimerkillistä instituutiota 
maailmalta, jossa näin tehdään. 
Tälaisia paikkoja ovat Carlsonin mukaan yh-
dysvaltalaiset oppilaitokset Worcester Poly-
technic Institute ja Silicon Valley Girls Middle 
School sekä suomalainen Aalto-yliopisto. 
Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppa-
korkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun 
pohjalta syntyvä Aalto-yliopisto aloittaa toi-
mintansa elokuussa. 
 
Yliopistot perustivat työnantajayhdistyksen 
(Helsingin Sanomat 8.1.2009) 
 
Yliopistot ovat perustaneet Suomen yliopis-
tojen työnantajayhdistyksen (Syty), jonka on 
määrä huolehtia yliopistojen yhteisistä työn-
antajatehtävistä, kun uuden yliopistolain on 
määrä tulla voimaan tämän vuoden syksyllä. 
Yliopistojen itsenäisyyttä lisäävä uudistus 
antaa yliopistoille työnantajan aseman ja 
neuvotteluoikeudet, kun ne nyt ovat valtio-
varain- ja opetusministeriöillä. 
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Uudistuksen myötä yliopistoista eli nykyisistä 
valtion tilivirastoista tulee joko julkisoikeu-
dellisia laitoksia tai yksityisoikeudellisia sääti-
öitä. Henkilöstö ei olisi enää valtion palveluk-
sessa, ja virkasuhteet muuttuisivat työsuh-
teiksi. 
Sytyn hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Tampereen yliopiston hallintojohtaja Timo 
Lahti ja varapuheenjohtajaksi Åbo Akademin 
rehtori Jorma Mattinen. 
Uusi yliopistolaki on vielä valmisteluvaihees-
sa. Eduskunnan käsittelyyn se on tulossa tä-
nä keväänä. 
"Tämä yhdistyskin on vasta valmisteluelin, 
joka neuvottelee osapuolten kanssa siirty-
mäkauteen liittyvistä asioista kuten palvelus-
suhteen ehdoista ja eläkejärjestelyistä. Hen-
kilöstön etujenhan on luvattu jatkuvan en-
nallaan", Lahti tarkentaa. 
Syty ratkaisee myöhemmin, mihin keskusjär-
jestöön se liittyy. Vaihtoehtoja on käytän-
nössä kaksi: Valtion työmarkkinalaitos tai 
Elinkeinoelämän keskusliitto. EK:ssa toimii jo 
Yksityisen opetusalan liitto, johon kuuluu 
myös ammattikorkeakouluja. 
 
Yhdellä tunnuksella pohjoismaisiin korkea-
kouluihin (IT Viikko 10.2.2009) 
 
Suomalaisten korkeakoulujen käyttäjätun-
nuksilla pääsee jatkossa käyttämään myös 
ulkomaisia palveluja. CSC luonnehtii hanket-
ta ainutlaatuiseksi maailmassa. 
Tieteen tietotekniikan keskus CSC liittää suo-
malaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitos-
ten Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmän yh-
teen muiden Pohjoismaiden vastaavien jär-
jestelmien kanssa. 
Haka on vuodesta 2005 mahdollistanut yh-
den käyttäjätunnuksen periaatteen Suomen 
korkeakouluissa, ja tunnistuksen piirissä on 
250 000 loppukäyttäjää. Vuonna 2008 Haka-
kirjautumisia tehtiin 3,8 miljoonaa 
kappaletta. 
– Korkeakoulujen harjoittama tutkimus ja 
opetus on väistämättä kansainvälistä toimin-
taa, mutta aikaisemmin käyttäjätunnistuksen 
mahdollistamat luottamusverkostot ovat kat-
taneet enintään yhden maan, kertoo sovel-
lusasiantuntija Mikael Linden CSC:stä tiedot-
teessa. 
Sama mies väitteli hiljattain identiteetinhal-
linnasta esittäen, että yksi käyttäjätunnus eri 
verkkopalveluihin on omiaan lisäämään tie-
toturvaa ja karsimaan kustannuksia. 
Suomen Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmä 
kytketään helmikuisen sopimuksen myötä 
yhteen Tanskan korkeakoulujen Wayf-järjes-
telmän, Norjan Feide-järjestelmän ja Ruotsin 
Swamid-järjestelmän kanssa. Hanke on ris-
titty Kalmarin unioniksi. 
Lopputuloksena tutkijat, opettajat ja opiske-
lijat suomalaisissa korkeakouluissa voivat 
kirjautua oman korkeakoulunsa käyttäjätun-
nuksella ja salasanalla turvallisesti myös 
muiden Pohjoismaiden verkkopalveluihin, 
CSC kiteyttää. 
 
Suomen kouluissa 45 000 vieraskielistä oppi-
lasta (Suomen Sillan Uutisviikko 50/2008) 
 
Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa opiske-
lee noin 45.000 vieraskielistä maahanmuut-

tajaa. Heistä runsaat 16.000 osallistuu pe-
rusopetukseen.  
Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui vajaat 
173.000 vieraskielistä. Heistä Suomen kan-
salaisia oli runsaat 53.000. Eniten maahan-
muuttajia on tullut Venäjältä, Virosta ja 
Ruotsista. 
 
Suomessa saa peruskouluopetusta pian 8:lla 
eri kielellä (Iltasanomat 27.12.2008)6  
 
Ensi syksynä kouluun menevistä lapsista 
muutamilla on mahdollisuus käydä koulunsa 
espanjaksi. Helsingin kaupunki perustaa Kä-
pylän peruskouluun espanjankielisen ykkös-
luokan. 
Opetuspäällikkö Marjo Kyllönen Helsingin 
opetusvirastosta kertoo, että ykkösluokkalai-
sille tulee kaksi eri linjaa. Toinen on tarkoi-
tettu lapsille, jotka osaavat jo valmiiksi es-
panjaa, toinen taas espanjantaidottomille. 
Kaksikielisille lapsille tarjotaan opetusta mo-
lemmilla kielillä. Espanjantaidottomat puo-
lestaan aloittavat espanjan opiskelun vieraa-
na kielenä heti koulun alkaessa mutta opis-
kelevat muuten kokonaan suomeksi. 
Monet perheet ovat jo ilmoittaneet alusta-
vasti olevansa kiinnostuneita espanjankieli-
sestä opetuksesta, kertoo espanjankielisen 
päiväkodin Mi Casitan toiminnanjohtaja Vera 
Haataja. Päiväkoti on auttanut opetusviras-
toa projektissa muun muassa kiinnostusta 
kartoittamalla. 
Haatajan mukaan osa kiinnostuneista on 
perheitä, joiden vanhemmista toinen on es-
panjankielinen ja toinen suomenkielinen. 
Mukana on kuitenkin myös monia täysin 
suomenkielisiä perheitä, joiden lapsi on oppi-
nut espanjaa päiväkodissa. 
Kyllönen kertoo, että espanjankieliselle luo-
kalle hakeville järjestetään kielikoe, jossa ar-
vioidaan lapsen kielitaitoa ja kielellistä lah-
jakkuutta. Jos hakijoita on enemmän kuin 
luokalle mahtuu, mukaan otetaan parhaiten 
kokeessa pärjänneet hakijat. 
Kun espanjankielinen luokka aloittaa, Suo-
messa opetetaan jo kahdeksalla kielellä pe-
ruskoulun muitakin aineita kuin vieraita kie-
liä. 
Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Ope-
tushallituksesta kertoo, että jos suomea ja 
ruotsia yhdistäviä kielikylpyjä ei oteta lu-
kuun, selvästi yleisin kaksikielisen opetuksen 
kieli on englanti. Englantia käytetään ope-
tuskielenä muun muassa Kokkolassa, Lap-
peenrannassa ja Oulussa. 
Laajinta monikielinen opetustarjonta on 
Mustaparran mukaan Helsingissä, mutta 
myös Turussa ja Tampereella on kaksikielis-
tä opetusta muun muassa saksaksi ja rans-
kaksi, ja Turussa lisäksi venäjäksikin. 
Venäjänkielistä opetusta annetaan myös 
useissa Itä-Suomen kaupungeissa. Helsingis-
sä uusimpia tulokkaita kielivalikoimassa ovat 
kiina ja viro. Kiinankielinen opetus alkoi vii-
me syksynä Meilahden koulussa, jossa on 
samanlaiset kaksikielisten ja suomenkielisten 
linjat kuin espanjankieliseen opetukseenkin 
tulee. 
Viron kielellä opetusta annetaan ainakin tois-
taiseksi vasta kaksikielisille koululaisille. 
 
 
 

NYT kehuu Paasilinnaa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 50/2008) 
 
Arvostettu amerikkalainen laatulehti New 
York Times kehuu arvostelussaan kirjailija 
Arto Paasilinnan Ulvova mylläri -teosta. Kir-
jasta ilmestyi äskettäin englanninkielinen 
versio. 
New York Times kuvailee Paasilinnan kirjal-
lista otetta eteväksi ja teosta "jalokiveksi". 
Lehti vertaa Paasilinnan pohjoista mielen-
maisemaa ja kykyä esittää synkätkin tilan-
teet koomisessa sävyssä ruotsalaiseen elo-
kuvaohjaajaan Ingmar Bergmaniin ja Nobel-
palkittuun islantilaiseen kirjailijaan Halldor 
Laxnessiin.  
 
Turku kehitti maailman suurimman mediatai-
dekilpailun (Digitoday 29.1.2009)  
 
Vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupun-
ki Turku avaa palkintosummaltaan maailman 
suurimman digitaalisen mediataide- ja uus-
mediakilpailun. Kaupunki kertoo, että palkin-
tojen yhteisarvo on yli 140 000 euroa. 
Turun kaupunki selvittää, että Live2011.com 
Grand Prix kutsuu mukaan kaikki digitaalisen 
taiteen tekijät ja sisällöntuottajat kahdeksal-
la kilpailukategorialla. Kilpailun ja koko digi-
taalisen kulttuuripääkaupungin suojelijaksi 
on lupautunut Linux-käyttöjärjestelmän luoja 
Linus Torvalds. 
Kaupungin mukaan Live2011.com Grand 
Prix’n tavoitteena on nostaa esiin ja tukea 
kasvavaa digitaalisen median kenttää sekä 
korostaa sosiaalisen median merkitystä ih-
misten kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä. 
Samalla halutaan huomioida ja edesauttaa 
jo vakiintuneiden vuosittaisten mediatapah-
tumien, kuten Prix Ars Electronican and 
EMAFin, merkitystä alalla. 
Kilpailuun osallistuneita teoksia tullaan esit-
tämään globaalille yleisölle digitaalisessa 
kulttuuripääkaupungissa Live2011.com:ssa, 
eri mediatapahtumissa sekä Turussa kulttuu-
ripääkaupunkivuoden aikana. 
Kilpailun kategoriat kattavat median ja uus-
median kentän laajasti. Sarjoissa haetaan 
muun muassa vapaata audiovisuaalista il-
maisua, vuorovaikutteisia teoksia ja pelejä. 
40 0000 euron kokonaispalkintosummaltaan 
suurimmassa kategoriassa, Viral Web Com-
munity Applicationissa etsitään verkkoyhtei-
söihin suunniteltuja viraalisovelluksia uudis-
tavia palveluja. 
Live2011.com, digitaalinen kulttuuripääkau-
punki on Turun kaupungin mukaan kulttuu-
rin ympärille rakennettava sosiaalisen medi-
an yhteisö, jonka elämä jatkuu kulttuuripää-
kaupunkivuoden jälkeenkin. Laajuudessaan 
ja sisällöissään Live2011.com tulee olemaan 
ainutlaatuinen kohtaamispaikka digitaalisen 
median tuottajille, tekijöille ja osallistujille. 
Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki 
vuonna 2011. 
 
Palkittu suomalaiselokuva ilmaisena verk-
koon (IT Viikko 19.2.2009) 
 
Kroatiassa Trash Film -festivaalilla viime syk-
synä parhaana toimintaelokuvana palkittu 
suomalaisnuorten omakustanne-elokuva 
Deadlock julkaistaan ilmaiseksi verkossa. 
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Elokuva ilmaantuu perjantain aikana sivus-
tolla www.deadlockfilm.com.   
Vuonna 1998 16-vuotiaat helsinkiläiset oh-
jaajat John Åhman ja Elias Lehtinen käynnis-
tivät kaitafilmiprojektin, joka kesti 10 vuotta 
julkaista. 
Åhman kertoo, että tuloksena syntyi 40-mi-
nuuttinen perinteistä actionelokuvaa innolla 
jäljittelevä englanninkielinen takaa-ajoraina, 
joka kuvattiin jäätävissä olosuhteissa Pertun-
maan kunnassa. Käyttäen nuoria amatööri-
näyttelijöitä ja kaitafilmiä, tekijät keskittyivät 
panostamaan rahan sijasta aikaan ja pitkä-
jänteisyyteen. 
Vapaa-ajan hetkinä työstetty Deadlock sai 
Åhmanin mukaan viimeisen silauksensa ke-
sällä 2006, minkä jälkeen tekijäkaksikko on 
viimeistellyt elokuvan dvd- ja internet-julkai-
sua. 
Kroatian Varaždinissa syksyllä 2008 järjeste-
tyillä Trash Film Festival -juhlilla Deadlock 
palkittiin Golden Chainsaw -palkinnolla. Åh-
manista ja Lehtisestä tuli näin toiset suoma-
laiset kultaisen moottorisahan vastaanotta-
jat. Edellisenä vuonna suomalaisyhtye Lenin-
grad Cowboys palkittiin roskakulttuurin edis-
tämisestä. 
Elokuva on perjantaista lähtien katsottavissa 
ja ladattavissa tietokoneelle ja sitä saa va-
paasti levittää Creative Commons -lisenssin 
nojalla eteenpäin. Tällä hetkellä sivustolla on 
nähtävissä elokuvan traileri. 
Deadlockin kahden miehen tiimi työstää par-
haillaan uutta projektia, tällä kertaa suomen-
kielistä kauhuelokuvaa joka julkaistaan syk-
syllä 2010 samoin periaattein kuin Deadlock. 
 
Waldo's People Suomen euroviisuehdokas 
(Helsingin Sanomat 31.1.2009) 
 
Waldo's People lähtee edustamaan Suomea 
euroviisuihin Moskovaan kappaleella Lose 
Control. 
Yhtye sai annetuista äänistä 45,1 prosenttia. 
Suomen euroviisukarsinnan voittaja ratkesi 
lauantaina Tampereella. 
Toiseksi tuli Signmark feat. Osmo Ikonen, 
joka sai äänistä 41,2 prosenttia. 
Voittoa tavoittelivat Kwan, Tapani Kansa, 
Remu, Waldo's People, Jari Sillanpää, Sign-
mark feat. Osmo Ikonen, Vink ja Passion-
works feat. Tony Turunen. 
"Ajatus lähteä viisuihin kypsyi pikkuhiljaa. 
Mutta me emme lähteneet tekemään euro-
viisukappaletta, vaan albumia. Ja nyt yksi le-
vyn kappaleista voitti Suomen viisukarsin-
nan. Tunne on uskomaton", Marko "Waldo" 
Reijonen hehkutti lauantaina tuloksen selvit-
tyä. "Ja kaikkein hienointa on, että pääsee 
edustamaan Suomea. Siis nimenomaan Suo-
mea!" 
Waldo heitti kuitenkin voittohuumankin kes-
kellä jäitä hattuunsa. 
"Siellähän on kisassa mukana noin 40 maa-
ta. Jo semifinaaliin selviäminen olisi mieles-
täni kova juttu. Siitäkin huolimatta, että suo-
malaisille ei taida kelvata mikään muu kuin 
voitto." 
"Sillä se on varmaa, että kovia kilpailijoita on 
tulossa joka puolelta", Waldo vakuuttaa. 
 
Esa-Pekka Salonen sai Grammyn 
(Iltalehti 9.2.2009) 
 

Suomalainen Kapellimestari Esa-Pekka Salo-
nen on saanut musiikkimaailman tunnetuim-
man palkinnon Grammyn. 
Salonen sai palkinnon Schönbergin ja Sibeli-
uksen viulukonsertoista, jotka hän levytti yh-
dessä viulisti Hilary Hahnin ja Ruotsin radion 
sinfoniaorkesterin kanssa. 
Salonen ja Hahn saivat palkinnon parhaasta 
klassisen musiikin soololevystä orkesterin 
kanssa. 
 
Children Of Bodom brittien rocklistan ykkö-
seksi (Helsingin Sanomat 19.12.2008)  
 
Children of Bodom on noussut brittien rock-
singlet-listan ykköseksi kappaleellaan Smile 
Pretty For The Devil. Single on lohkaistu me-
nestyneeltä Blooddrunk-albumilta. 
Listakakkosena on Nickelbackin Gotta Be So-
mebody. Kolmantena on nyt Bullet For My 
Valentinen Hand Of Blood. 
Suomalaisväriä Top 40 Rock Singles -listalla 
edustavat myös Nightwishin Bye Bye Beauti-
ful sijalla 6, saman bändin Nemo sijalla 9, 
edelleen Nightwishin Amaranth sijalla 15 ja 
Apocalyptican I'm Not Jesus sijalla 40. 
Netissä: Children of Bodom www.cobhc.com  
Nightwish www.nightwish.com  
Apocalyptica www.apocalyptica.com 
 
URHEILU-UUTISET 
 
Suomelle historiallinen salibandyn MM-kulta 
(Helsingin Sanomat 14.12.2008) 
 
Suomen miesten salibandymaajoukkue voitti 
sunnuntaina Prahassa historiallisesti MM-kul-
taa. Huikean jännittävässä finaalissa kaatui 
lajin ehdoton mahtimaa Ruotsi jatkoajalla 7–
6. Suomi ehti hukata 4–0-johtonsa ja olla 4–
6-tappiolla kolmannessa erässä. Suomen 
suurimpia sankareita olivat kolme maalia 
tehnyt Lassi Vänttinen, jatkoaikamaalin si-
valtanut Tero Tiitu sekä sen pedannut Rickie 
Hyvärinen tehoillaan 1+3. 
Avausmaalin laukoi jo ajassa 1.01 Espoon 
Oilersin Mika Kavekari pakin paikaltaan. 
Erän puolivälissä Suomi sai ylivoiman, ja Ric-
kie Hyvärinen latasi ranteella 2–0. Mylös 
seuraava jäähy kostautui Ruotsille. Hyväri-
nen tarjoili nyt Vänttiselle, jonka matala lau-
kaus pienestä kulmasta yllätti Ruotsin maali-
vahdin Peter Sjögrenin. 
Eikä siinä vielä kaikki. Maalin eteen unohdet-
tu Kari Koskelainen iski Hyvärisen syötöstä 
Suomen tuota pikaa 4–0-johtoon, ja Ruotsi 
oli pakotettu aikalisään. Sen seurauksena 
Sjögren teki tilaa maalilla Daniel Ramsinille. 
Toiseen erään Ruotsi tuli ryminällä. Se nosti 
karvaustaan, ja Suomen ote katosi. 
Fredrik Djurling kavensi välittömästi, ja Suo-
mi johti enää kolmella maalilla. Erän puolivä-
lissä Niklas Jihde löi takatolpalta lukemiksi 
2–4. Seuraavaksi osui Daniel Calebsson, joka 
pommitti laidasta Ruotsin kolmannen maalin. 
Osuma oli ensimmäinen, jonka Suomen 
maalivahti Henri Toivoniemi voi osin ottaa 
piikkiinsä. Tässä vaiheessa Suomi sai kuiten-
kin onnekseen jäädytettyä pelin, eikä Ruotsi 
saanut tasoitusosumaa. 
Kolmannessa erässä se kuitenkin tapahtui. 
Kimmo Eskelinen pääsi laukomaan kaukaa. 
Painava kuti viuhui Toivoniemen maalin ylä-
kulmaan, ja peli oli tasan. Suomen Saku 

Lehti osui vielä tolppaan, mutta tuuli oli jo 
kääntynyt. Djurling latasi johtomaalin sa-
moilta jalansijoilta kuin Eskelinen. 
Suomelle jäi vajaat kymmenen minuuttia ta-
soitukseen, mutta Jihde takoi keskeltä Ruot-
sin kahden maalin johtoon. 
Reilut viisi minuuttia ennen loppua Suomi sai 
tilaisuutensa ja pääsi ylivoimalle. Vänttinen 
tykitti oitis kavennuksen, ja Ruotsi johti enää 
maalilla. 
Heti perään Mikael Järveä rikottiin maalipai-
kassa ja Suomi sai rankkarin. Mika Kohonen 
ei kuitenkaan onnistunut vedossaan. 
Ylivoimalla kaivattu tasoitus kuitenkin tuli. 
Vänttinen pommitti päivän kolmannen osu-
mansa ajassa 55.51. 
Jatkoaika alkoi Ruotsin painostuksella, mutta 
Suomi sai vaarallisia vastahyökkäyksiä. Sel-
laisesta syntyi myös makoisa voittomaali. 
Djurling hukkasi avopaikan Suomen maalilla, 
ja Suomi pääsi kahdella yhtöä vastaan. 
Hyvärinen petasi Tiitulle varman paikan ja 
tämä latasi sydämensä kyllyydestä tyhjään 
verkkoon. 
MM-finaali oli Ruotsin MM-historian ensim-
mäinen ottelutappio. Suomi sai samalla re-
vanssin vuioden 2006 finaalista, jonka Ruotsi 
voitti jatkoajalla. 
Sveitsi vei MM-turnauksen pronssit jatkoai-
kavoitolla isännistä. 
 
Lepistölle EM-kultaa! (Iltalehti 24.1.2009) 
 
Katsomo huusi villinä sinivalkoisena Suomen 
lipuista. Susanna Pöykiö otti pronssia. 
Italian Carolina Kostner luisteli loistavan oh-
jelman. Esityksestään hän sai huikeat pisteet 
114,06, joka yhteispisteissä 165,42 vei Kost-
nerin varmasti ykköseksi. Kostner itse ei ha-
lunnut kuulla edellä luistelevan Jenna Mc-
Corckellin pisteitä, mutta Lepistö vaikutti 
tyyneltä vielä Kostnerin pisteiden jälkeenkin 
tullessaan jäälle italialaisen jälkeen. 
Lepistö luisteli varman ohjelman, mutta jou-
tui helpottamaan yhden lutzin, joka jäi ilma-
palloksi. Laatu ja vauhti kuitenkin säilyivät. 
Lepistö sai vapaaohjelmasta pisteet 110,70 
ja nousi yhteispisteillä 167,32 hienosti kär-
keen. 
Lepistö joutui vielä jännittämään Susanna 
Pöykiön ja Venäjän Katarina Gerboldtin esi-
tykset ennen lopullista julistamista Euroopan 
mestariksi. Pöykiö luisteli lähes virheettö-
mästi, mutta selvästi helpomman ohjelman 
kuin Lepistö. Pöykiö sai vapaaohjelmasta 
pisteet 100,25 ja yhteispisteillä 156,31 pää-
tyi kolmanneksi. 
Venäläinen Gerboldt kaatui kaksi kertaa ja 
tämä varmisti Lepistön EM-kullan. 
 
Saarinen liikuttui MM-kullastaan 
(Helsingin Sanomat 19.2.2009) 
 
Aino-Kaisa Saarinen voitti naisten kymme-
nen kilometrin maailmanmestaruuden neljän 
sekunnin erolla ennen Italian Marianna Lon-
gaa Tšekin Liberecissä. 
Perinteisellä hiihtotavalla käydyssä kilpailus-
sa pronssia otti Puolan Justyna Kowalczyk 
viiden sekunnin erolla ennen Virpi Kuitusta. 
Kympin kulta oli Saarisen enimmäinen henki-
lökohtainen maailmanmestaruus. Kultamitali 
herkisti Saarisen Yleisradion haastattelussa 
viisi minuuttia maaliintulon jälkeen. 

http://www.deadlockfilm.com/
http://www.cobhc.com/
http://www.nightwish.com/
http://www.apocalyptica.com/
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"Tämä on parasta, mitä olen ikinä tähän asti 
kokenut", Saarinen sanoi kyyneleet silmissä. 
Saarinen oli neljän kilometrin jälkeen toisena 
Puolan Kowalczykin jälkeen, mutta viiden ki-
lometrin kohdalla hän oli siirynyt jo niukkaan 
johtoon. 
"Lähdin hiihtämään alusta asti vain voitosta. 
Pystyin lisäämään jopa tempoa kilpailun lop-
pua kohti." 
Kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa onnel-
linen maailmanmestari kertasi kilpailua jo 
kylmän viileästi. 
"Huolto pelasi erinomaisesti, ja olo oli tosi 
vahva. Pystyin tekemään koko ajan rauhal-
lista ja vahvaa työtä". 
Saarinen kertoi, että viimeinen kova harjoi-
tus loksautti palikat oikeille paikoilleen. Vii-
konlopun maailmancupin hengitysvaikeudet 
olivat MM-kisojen avausmatkalla enää ikävä 
muisto. 
Edes lumisade ei haitannut Saarisen itsevar-
maa oloa. 
"Kun katsoin aamulla ulos ja näin, että sataa 
lunta, ajattelin että tämä on minun päivä". 
Saarinen on aiemmin voittanut viestissä MM-
kultaa Sapporossa 2007. Torinon olympia-
laisten parisprintissä vuonna 2006 Saarinen 
voitti hopeaa yhdessä Virpi Kuitusen kanssa. 
Saarinen johtaa tällä hetkellä maailmancup-
ia. 
 
Suomen miehet nappasivat pronssia 
(Iltasanomat 25.2.2009) 
 
Ville Nousiainen ja Sami Jauhojärvi hiihtivät 
pronssille MM-kisojen parisprintissä Libere-
cissä. Mitali on kummallekin arvokisauran 
ensimmäinen aikuisten sarjassa. 
Norjan Ola Vigen Hattestad ja Saksan Axel 
Teichmann menivät loppusuoralla niukasti 
Jauhojärven ohi kultaan ja hopealle. Teich-
mannin ja Jauhojärven sijoitukset tarkistet-
tiin maalikamerakuvasta, sen verran tiukaksi 
mitalien kohtalo meni. 
- Tuntuu, ettei tämä pronssi ihan riitä meille, 
haluamme vielä kultamitalit, Jauhojärvi sanoi 
Ylen tv-haastattelussa. 
 
Aikku ja Virpi ylivoimaiseen kultaan 
(Iltasanomat 25.2.2009) 
 
Aino-Kaisa Saarinen ja Virpi Kuitunen voitti-
vat parisprintin MM-kultaa. 
Suomalaiskaksikko Aino-Kaisa Saarinen – 
Virpi Kuitunen sivakoi kevyesti MM-kultaa 
parisprintistä. 
Suomalaisnaisilla ei ollut mitään ongelmaa 
koko kisan aikana, vaan he dominoivat hiih-
toa alusta loppuun. Ero toiseksi tulleeseen 
Ruotsiin oli lopulta 20 sekuntia. Kolmanneksi 
hiihti Italia. 
Mitali on Kuitusen ensimmäinen Liberecin ki-
soissa, mutta Saariselle jo kolmas. Kuitunen 
voitti parisprintin myös Sapporossa 2007 
Riitta-Liisa Roposen kanssa. 
Torstain MM-ohjelmassa on naisten 4x5 kilo-
metrin viesti, jossa Suomi puolustaa ennak-
kosuosikkina kultamitalia. 
 
Suomi voitti Oberstdorfin joukkuekilpailun 
(Suomen Sillan Uutisviikko 7/2009) 
 
Suomi otti toisen voittonsa mäkihypyn maail-
mancupin joukkuekilpailuissa tällä kaudella 

Saksan Oberstdorfin lentomäessä.  Ykkös-
ryhmällään hypännyt Venäjä hävisi Suomelle 
35 pistettä ja varamiehinen Itävalta 59,5 pis-
tettä. Norja oli neljäs, mutta se voitti Sak-
sassa kisatun viiden kilpailun joukkuekier-
tueen.  
Suomen paras oli Harri Olli, joka hyppäsi 
molemmilla kierroksilla pisimmät hypyt, 
199,5 metriä ja 221,5. Kalle Keituri hyppäsi 
187,5 ja 173 metriä, Juha-Matti Ruuskanen 
169,5 ja 176 sekä Matti Hautamäki 174,5 ja 
200.  
Olli viihtyy Oberstdorfin HS213-mäessä, sillä 
lauantaina hän otti uransa ensimmäisen 
maailmancup-voiton mäkiennätyksellä 225,5 
metriä. Hautamäki venytti viidenneksi ja Kei-
turi sijalle 10. 
 
Leo-Pekka Tähti voitti jo 38. kerran peräk-
käin (Suomen Sillan Uutisviikko 7/2009) 
 
Kolminkertainen paralympiavoittaja Leo-Pek-
ka Tähti voitti sekä 100 että 200 metriä Al 
Ainin kansainvälisissä kelauskilpailuissa Yh-
distyneissä Arabiemiraateissa. 100 metrin 
kelauksessa Tähti on ottanut kahden ja puo-
len vuoden aikana jo 38 peräkkäistä voittoa.  
100 metrillä Tähti oli ylivoimainen ajalla 
14,12. Toiseksi sijoittunut ranskalainen Ju-
lien Casoli hävisi hänelle 0,70 sekuntia. 200 
metrilläkin Casoli oli toinen, mutta eroa Täh-
teen oli vain 0,14 sekuntia. 
Sivulajissaan 400 metrillä Tähti sijoittui kol-
manneksi. Voiton vei Casoli ajalla 49,57. 
 
Lumilautailija Markku Koski hyppäsi MM-kul-
taa (Iltasanomat 24.1.2009) 
 
Markku Koski on voittanut MM-kultaa lumi-
lautailun big air -hypyissä Etelä-Korean 
Gangwonissa. Petja Piiroinen oli kuudes ja 
Jaakko Ruha 11:s. 
Koski sai 55,6 pistettä. Toiseksi tullut belgia-
lainen Seppe Smits keräsi 53 ja kolmanneksi 
lautaillut itävaltalainen Stefan Gimpl 51 pis-
tettä. 
Piiroinen saalisti 48,9 ja Ruha 35,1 pistettä. 
Risto Mattila ei osallistunut kisaan loukkaan-
tumisen takia. 
 
Kreikka voitti Suomen käsipallon EM-karsin-
noissa (Iltalehti 2.11.2008) 
 
Kreikka on voittanut Suomen käsipallon 
miesten EM-karsinnoissa Vantaalla 30-25 
(12-10). 
Suomi on hävinnyt karsintalohkon 4 molem-
mat tähänastiset ottelunsa. 
Suomi kohtaa karsinnoissa seuraavaksi mar-
raskuussa Unkarin Vantaalla. Suomi pelaa 
tänä vuonna vielä kaksi karsintapeliä, mo-
lemmat Unkaria vastaan. 
 
Riikka Lehtonen joutui Kreikassa heti yleisön 
sylkykupiksi 
(Helsingin Sanomat 14.12.2008) 
 
Lentopalloilija Riikka Lehtonen pelkäsi ken-
tällä ensimmäisen kerran pitkällä urallaan. 
Kreikkalaiseen Olympiakosiin siirtynyttä Leh-
tosta alkoi hirvittää kuumassa vieraskamp-
pailussa arkkivihollista Panathinaikosia vas-
taan. 

"Yleisö oli erittäin aggressiivista. Päälle lensi 
vesipulloja, kolikoita, sylkeä ja ties mitä. Ti-
lanne muuttui uhkaavaksi. Kun peli päättyi, 
juoksimme suoraan pukukoppiin lukittujen 
ovien taakse", Lehtonen kuvaili. 
Olympiakos haki maukkaan 3–2 (25–23, 22–
25, 22–25, 25–23, 15–10) -voiton ja nousi 
sarjataulukossa Panathinaikosin kannoille. 
Juuri tämän takia Lehtonen pestattiin jouk-
kueeseen kesken kauden. 
Lehtonen takoi ikimuistoisessa debyytissään 
16 pistettä. 
"Halliin päästettiin vain 400 Panathinaikosin 
kannattajaa. Heidän seuranaan oli yhtä 
monta poliisia. Meidän faneja ei otettu si-
sään ollenkaan. Tunteet käyvät edelleen tosi 
kuumina parin vuoden takaisen kahakan ta-
kia. Silloin kuoli yksi Panathinaikosin kannat-
taja", Lehtonen tiesi. 
Olympiakosin joukkue kuljetettiin paikalle ja 
sieltä pois poliisisaattueessa. 
"Minua varoitettiin etukäteen kuumuudesta, 
mutta en osannut kuvitellakaan tämmöistä. 
Lentopallon pitäisi olla urheilua, mutta nyt 
oli kyse jostain ihan muusta", Lehtonen päi-
vitteli. 
 
TUTKIMUS JA TERVEYS 
 
Gluteenittomille tuotteille yhtenäiset merkin-
nät (Suomi.fi 21.1.2009) 
 
EU-maiden käyttämät merkinnät gluteenitto-
mista elintarvikkeista yhtenäistetään, maa- 
ja metsätalousministeriö kertoo. 
Kyseisissä elintarvikkeissa voidaan käyttää 
merkintää ”gluteeniton”, jos elintarvikkeen 
sisältämä gluteenipitoisuus on alle 20 mg/kg 
ja ”erittäin vähägluteeninen”, jos elintarvik-
keen gluteenipitoisuus on alle 100 mg/kg. 
Merkintä tehdään elintarvikkeen nimen lä-
heisyyteen. 
EU:n asetus keliaakikoille soveltuvien elintar-
vikkeiden koostumuksesta ja merkitsemises-
tä julkaistiin 20. tammikuuta. Asetus tulee 
voimaan 20 päivää julkaisemispäivästä ja si-
tä voidaan soveltaa heti. Asetusta tulee so-
veltaa viimeistään 1.1.2012. 
Gluteeni on vehnän, ohran, rukiin ja kauran 
sisältämä proteiini. Kaurassa gluteeni esiin-
tyy sellaisessa muodossa, että se ei ole hai-
tallinen keliaakikolle. 
Suomessa on noin 25 000 diagnosoitua keli-
aakikkoa. Uusimpien tutkimusten perusteella 
keliakiaa saattaa esiintyä jopa yhdellä pro-
sentilla suomalaisista. 
 
Raju enterorokko leviää ärhäkästi kaikkialla 
Suomessa (Helsingin Sanomat 19.12.2008)  
 
Tavallista ärhäkämpi enterorokko leviää ym-
päri Suomea. Rakkuloita, kovaa kuumetta ja 
jopa kynsien lähdön aiheuttava tauti on pe-
räisin kahdesta harvinaisesta viruksesta, ja 
yleensä vain lapsilla esiintyvä tauti on tarttu-
nut myös aikuisiin. 
Rajua enterorokkoa on esiintynyt lokakuusta 
lähtien joka puolella Suomea aina Utsjokea 
myöten, kertoo laboratorionjohtaja Merja 
Roivainen Kansanterveyslaitoksesta. 
Uutta tämän syksyn epidemioissa on, että 
tautiin on sairastunut isoja päiväkoti- ja kou-
lulaisryhmiä ja myös aikuisia. 



Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 15 

"Selvisi, että tautia aiheuttaa ainakin kaksi 
enterovirusta, jotka molemmat ovat meille 
vieraita viruksia", Roivainen kertoo. 
Myös oireet ovat uusia. "On tullut ilmi lukui-
sia potilaita, joiden kynnet ovat irronneet ro-
kon jälkeen. Tällaista Suomessa ei ole aikai-
semmin ollut", Roivainen sanoo. 
Virukset tunnetaan maailmalla huonosti, eikä 
vielä tiedetä, mistä ne ovat tulleet Suomeen. 
Tavallisesti enterorokko tarttuu lähinnä lap-
siin ja on varsin lievä. 
Tauti voi aiheuttaa rakkulaista ihottumaa kä-
sissä, suussa ja nielussa sekä kuumetta, 
päänsärkyä ja vatsaoireita. 
Enterorokko on hyvin tarttuva: virukset kul-
keutuvat ulosteiden ja käsien välityksellä. 
Tauti leviää helposti, sillä osa tartunnan saa-
neista ovat oireettomia. Roivainen korostaa-
kin käsihygienian merkitystä taudilta suojau-
tumisessa. 
Yleensä enterorokko – myös nyt Suomeen 
rantautuneet kannat – paranee itsestään ei-
kä aiheuta jälkitauteja. Tauti talttuu levolla, 
lääkitystä siihen ei tunneta. 
Nyt leviävä tauti ei kuitenkaan ole enterovi-
ruksen 71-muotoa, joka on aiheuttanut va-
kavia sairastumisia lähinnä Aasiassa. Tämä 
virus löytyi Suomesta ensimmäistä kertaa 
vuosi sitten, mutta viime syksyn jälkeen vi-
rusta ei ole Suomessa esiintynyt. 
 
Ammattitautien määrä lähes ennallaan 
(Suomi.fi 7.1.2009) 
 
Ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen 
määrä on säilynyt lähes ennallaan, Työter-
veyslaitos kertoo. 
Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksi-
en rekisteriin kirjattiin vuodelta 2006 yhteen-
sä 6.715 ammattitautia tai ammattitautiepäi-
lyä eli 28 tapausta 10.000 työssäkäyvää koh-
den. 
Eniten kirjattiin meluvammoja, rasitussai-
rauksia ja ihotauteja. Kaikkiaan ammattitau-
tien ja ammattitautiepäilyjen määrä laski yh-
den prosentin vuodesta 2005. 
Yleisimpiä ammattitauteja tai ammattitauti-
epäilyjä olivat meluvammat. Vammat johtu-
vat valtaosin jo vuosikymmeniä sitten alka-
neesta altistumisesta kovalle melulle. 
Työterveyslaitoksen mukaan vuosien 2005 ja 
2006 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikai-
sempien vuosien tietojen kanssa ilmoitusjär-
jestelmässä ja korvausperiaatteissa tapahtu-
neiden muutosten takia. Tästä johtuen am-
mattitautien pitkän aikavälin kehityssuunta 
ei ole arvioitavissa. 
 
Nopeampi tapa ennustaa sydänkohtaukset 
(IT Viikko 2.1.2009) 
 
Kreikkalaistutkijat kehittivät ohjelman, joka 
osaa arvioida sydänkohtauksen riskin nope-
ammin kuin aiemmin. 
OLAP-tietokantoja käyttävä ohjelma löytää 
sydänkohtauksille alttiit ihmiset nopeammin 
kuin perinteisiä tekniikoita hyödyntävät oh-
jelmat. OLAP eli Online Analytical Processing 
on "yritystietoja koskevien kyselyjen tekemi-
seen suunniteltu tietokantatekniikka, joka on 
optimoitu kyselyjen ja raporttien tekemiseen 
tapahtumankäsittelyn sijasta." 
Kreikkalaistutkijoiden kehittämään malliin 
syötetään tieto esimerkiksi masennuksesta, 

koulutustasosta, tupakoinnista, ruokavaliosta 
ja ylipainosta, jotka kaikki lisäävät sydänsai-
rauksien vaaraa. Pohjatiedot kerättiin 1000 
sairaalta potilaalta ja niitä verrattiin terveen 
kontrolliryhmän arvoihin. 
 
Pohjois-Suomessa syntyneillä enemmän mie-
lenterveyshäiriöitä (Iltalehti 19.2.2009) 
 
Vakavien mielenterveyshäiriöiden sairastami-
sessa on suuria alueellisia eroja. 
Pohjois-Suomessa syntyneillä on muita suo-
malaisia suurempi riski sairastua esimerkiksi 
skitsofreniaan. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutki-
muksessa psykoottisia häiriöitä oli eniten 
Pohjois-Suomessa ja vähiten Lounais-Suo-
messa. 
Pohjois-Suomessa syntyneillä oli yli kolmin-
kertainen todennäköisyys sairastua esimer-
kiksi skitsofreniaan Lounais-Suomessa synty-
neisiin verrattuna. Tutkimuksessa syntymä-
paikalla oli suurempi merkitys kuin nykyisellä 
asuinpaikalla. 
Tutkimuksessa oli mukana yli 8 000 suoma-
laista. 
Nykyisistä pohjoissuomalaisista psykootti-
seen häiriöön oli sairastunut elämänsä aika-
na 4,6 prosenttia, kun Lounais-Suomessa 
sairastuneita oli 2,2 prosenttia. 
Monissa länsimaissa suurkaupungissa synty-
minen ja kasvaminen on lisännyt todennä-
köisyyttä sairastua psykoottiseen häiriöön. 
Suomessa sen sijaan ei tällaisia kaupungin ja 
maaseudun välisiä eroja havaittu. 
Tutkijat arvelevat, että Suomessa perinnölli-
set sekä varhaiseen kasvuympäristöön liitty-
vät riskitekijät kasautuvat tietyille alueille, 
kun taas monissa muissa länsimaissa riskite-
kijät näyttävät kasautuvan 
suurkaupunkeihin. 
Tutkimus on osa Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen Terveys 2000 -väestötutkimusta, 
joka on julkaistu vastikään Schizophrenia 
Research -lehdessä. 
 
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA 
 
Valtio torjuu paperilaskut vuodenvaihteessa 
(IT Viikko 2.2.2009) 
 
Valtiokonttori ja valtion laskujen välttäjänä 
toimiva Itella Information ovat viime syksys-
tä alkaen informoineet valtiota laskuttavia 
organisaatioita uudesta laskutuskäytännöstä. 
Kampanjointia jatketaan pitkin kuluvaa vuot-
ta. 
Tarvetta kampanjoinnille näyttää olevan, sil-
lä tällä hetkellä vasta runsas kolmannes val-
tiolle vuosittain tulevasta 2,7 miljoonasta 
laskusta tulee verkkolaskuna. Maksuliikepää-
llikkö Keijo Kettunen arvioikin, että kentällä 
tarvitaan vielä paljon valmistautumista. 
– Tilanne kertoo muun muassa sen, että 
verkkolaskua ei ole oikeasti ajettu vielä läpi 
yritysmaailmassa, Kettunen sanoo. 
Hän viittaa Soneran aiempaan samantyyppi-
seen päätökseen kannustaa kuluttajia verk-
kolaskuun. Mutta Kettusen mukaan Valtio-
konttorissa ei ole ajateltu seurata Soneraa 
siinä, että paperilaskuille lätkäistäisiin hinta 
yritysten hoputtamiseksi verkkolaskuun. 

– Lähdemme siitä, että yritykset kyllä osaa-
vat laskea, että verkkolasku on niille kuin 
myös valtiollekin edullisempi vaihtoehto. 
Saapuneet paperilaskut on tällä hetkellä 
skannattava sähköiseen muotoon, mikä hi-
dastaa käsittelyprosessia ja aiheuttaa turhia 
kustannuksia. Jos kuitenkin vuodenvaihteen 
jälkeen löytyy yrityksiä, jotka eivät syystä tai 
toisesta ole valmiita verkkolaskuille, voidaan 
skannausta edelleen jatkaa. 
Mutta Kettunen Valtiokonttorista muistuttaa 
yrityksiä siitä, että kaikissa uusissa sopimuk-
sissa on nykyisin jo klausuuli, joka edellyttää 
yrityksiltä kykyä toimittaa verkkolaskuja. 
– Tasavertaisuuden vuoksi kaikkia pitäisi 
kohdella samalla tavalla, mutta emme ole 
lyöneet lukkoon yhtä logiikkaa vuoden vaih-
teen jälkeen. Lähdemme siitä, että tässäkin 
tapauksessa vapaaehtoisuus toimii, kun 
verkkolaskusta on hyötyjä molemmille. 
Valtiokonttorin laskelmien mukaan verkko-
laskun käsittelyprosessin kustannukset ovat 
kolmannes verrattuna paperilaskuun. 
Keijo Kettunen painottaa, että pienilläkin yri-
tyksillä on mahdollisuus lähettää verkkolas-
kuja. Verkkolaskun käyttöönotto ei edellytä 
satsauksia uuteen softaan, sillä verkkolaskun 
voi lähettää muun muassa Itella Informatio-
nin, pankkien tai tilitoimistojen tarjoamien 
palvelujen välityksellä. 
– Itella Informationin kautta kulkee 40 pro-
senttia Suomen laskuista. Näitä laskumasso-
ja Itella aktiivisesti sähköistää. Aktivoimistoi-
menpiteet ovat tarpeellisia, sillä usein laskun 
lähettäjällä ei ole edes tietoa siitä, millä yri-
tyksillä on mahdollisuus verkkolaskujen vas-
taanottoon, korostaa varatoimitusjohtaja Jari 
Annala Itellasta. 
– Kuluttajilla taas on oltava mahdollisuus 
saada tuttuja, laskulta näyttäviä laskuja säh-
köiseen kanavaan tai halutessaan myös pa-
perilla, Annala jatkaa tiedotteessa 
Liikenne- ja viestintäministeriö hoputti vast-
ikään verkkolaskua toivoen siitä nykyistä hel-
pommin toimivaa. Itellassa on käynnissä yt-
neuvottelut johtuen osaksi laskujen sähköis-
tymisestä. 
 
Kännyköissä yksi laturi vuoteen 2012 men-
nessä (Digitoday 17.2.2009) 
 
Matkapuhelinvalmistajat ja operaattorit ovat 
sopineet, että ne alkavat käyttää yhtä stan-
dardoitua laturimallia. Mobiilialan järjestön 
GSMA:n mukaan teleala haluaa olla entistä 
ekologisempi. 
Yhteisessä laturimallissa on micro-usb –lii-
täntä, jota käytetään myös tiedonsiirtoon 
matkapuhelimen ja tietokoneen välillä. Ta-
voitteena on, että suurin osa uusista matka-
puhelimista käyttäisi uutta UCS-laturia vuo-
den 2012 alkuun mennessä. 
– Tämä ohjelma on tärkeä askel, joka voi 
johtaa suuriin resurssien säästöihin puhu-
mattakaan suurempaan mukavuuteen käyt-
täjille, sanoi Rob Conway, matkapuhelinval-
mistajia ja operaattoreita edustavan GSMA –
järjestön johtaja. 
Yhteinen laturi tekee käyttäjien elämän hie-
man yksinkertaisemmaksi, kun uutta kän-
nykkää ostettaessa ei taas tarvitse uutta eri-
laista laturia. 
GSMA sanoo myös käyttöön tulevan univer-
saalin UCS-laturinmallien olevan hyvin ener- 
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giatehokkaita. Lisäksi GSMA olettaa, että la-
tureita valmistetaan vain puolet nykyisestä 
määrästä, joten myös teollisuuden päästöt 
vähenevät. 
Päätöksen takana ovat muun muassa suu-
rimmat matkapuhelinvalmistajat Nokia, Sam-
sung, LG,  Motorola ja Sony Ericsson, sekä 
useat operaattorit kuten Orange, Samsung, 
Telefonica, T-Mobile, Vodafone ja AT&T. 
Matkapuhelinvalmistajien Open Mobile Ter-
minal Platform eli OMTP-yhteenliittymä jul-
kaisi suosituksen siirtymisestä micro-usb:n 
kautta toimiviin latureihin jo vuoden 2007 
syksyllä. 
Yksi syy hitaaseen muutokseen on ollut, että 
usb-standardin täyttävien lisälaitteiden ra-
kentaminen on kalliimpaa kuin perinteisten 
latureiden. Lisäksi markkinoilla on paljon lait-
teita, jotka eivät tue uutta laturistandardia. 
 
Suomalaisfirmalle palkinto ohjelmistokilpai-
lussa USA:ssa (Kauppalehti 20.2.2009) 
 
Helsinkiläinen taloushallinnon ratkaisuihin 
erikoistunut Heeros Systems Oy voitti kol-
mannen palkinnon Lotus -tuotteiden kehitys-
työkaluihin erikoistuneen Teamstudion ohjel-
mistokilpailussa. 
Teamstudion arvosteluraatiin kuului toimi-
alan johtavia asiantuntijoita. Raati arvioi 
osallistuvien yritysten ohjelmistohankkeita 
niiden toteuttamien toimintojen monipuoli-
suuden, automaation tason, käyttäjäryhmän 
suuruuden, liiketoiminta-arvon sekä sovel-
luksen luovuuden ja innovaatioarvon perus-
teella. 
Alan asiantuntijoista koostuva arvosteluraati 
kiitteli Heeroksen taloushallinnon ratkaisuja, 
koska niiden nähtiin tuottavan selkeitä kus-
tannussäästöjä asiakasorganisaatioille. Raati 
kiinnitti huomiota myös yhdistelmään, johon 
kuuluvat laskujen skannaus, optinen lukemi-
nen, sähköinen kierrätys ja hyväksyminen. 
Myös käyttöliittymä ja integroitavuutta eri 
ERP-järjestelmiin kiitettiin. 
- Halusin testata Heeroksen tuotteita kan-
sainvälisessä tilanteessa. Sijoittuminen kol-
men parhaan joukkoon oli tavoitteenamme 
ja se tavoite täyttyi, kertoo toimitusjohtaja 
Matti Lattu. 
Kilpailun ykköspalkinto meni belgialaiselle 
eSurveylle ja kakkossijan nappasi yhdysval-
talaisen kehittäjätiimin luoma Mail File Mana-
gement -ratkaisu. 
 
Yhä useammassa taloudessa laajakaistayh-
teys (Suomi.fi 8.1.2009) 
 
Viraston teettämän tutkimuksen mukaan laa-
jakaistaliittymiä on nyt 68 prosentissa koti-
talouksista. Laajakaista on edennyt viime 
vuosina harppauksenomaisesti kotitalouksiin, 
sillä edellisenä vuonna liittymiä oli 59 pro-
sentissa kotitalouksista. Alueellisesti tarkas-
teltuna laajakaistan levinneisyydessä on kui-
tenkin eroja. 
Suomalaiset ovat ottaneet myös mobiililaaja-
kaistan rivakasti käyttöönsä. Mobiililaajakais-
taliittymä on nyt yhdellätoista prosentilla laa-
jakaistakäyttäjistä, kun edellisenä vuonna 
osuus oli vain yhden prosentin verran. 
Useimmilla mobiililaajakaistakäyttäjistä on 
käytössään sekä kiinteä- että mobiililaaja-
kaistaliittymä. 

Tutkimuksen mukaan enää vajaalla kolman-
neksella suomalaistalouksista on käytössään 
lankapuhelin. Matkapuhelinliittymä on sen si-
jaan lähes jokaisella suomalaisella. 
 
Suomalaiset äkkäsivät harvinaisen superno-
van pölyn takaa (Digitoday 2.2.2009) 
 
Tuorlan observatorion tutkijat ovat löytäneet 
supernovan ennätyksellisen suuren pölymää-
rän takaa kirkkaasta infrapunagalaksista. Tu-
run yliopiston mukaan havainto näyttää tietä 
tulevaisuuden supernovaetsinnöille. 
Turun yliopiston Tuorlan observatoriosta 
johdettu suomalais-australialainen tutkija-
ryhmä on löytänyt kaksi supernovaa samas-
ta 240 miljoonan valovuoden päässä sijaitse-
vasta galaksista IRAS 17138-1017. 
Toinen löydetyistä supernovista, nimeltään 
SN 2008cs, on erityisen merkittävä, sillä se 
löydettiin ennätyksellisen suuren pölymäärän 
takaa. 
Tuorlan observatoriosta tutkimuksessa olivat 
mukana jatko-opiskelija Erkki Kankare, hä-
nen ohjaajansa akatemiatutkija Seppo Matti-
la sekä dosentti Jari Kotilainen. 
- Galaksi, jossa havaitut supernovat sijaitse-
vat, kuuluu niin sanottuihin kirkkaisiin infra-
punagalakseihin. Tällaisissa galakseissa on 
runsaasti elinkaarensa supernovina päättäviä 
tähtiä. Ne räjähtävät tyypillisesti galaksin 
keskusalueissa, joissa on valtavasti tähtien-
välistä pölyä. Pölyn vuoksi supernovia on 
vaikea havaita, Kankare kertoo. 
Havainnon kohteena olleessa galaksissa voi-
daan odottaa supernovan räjähdystä kahden 
vuoden välein, kun Linnunradassa superno-
va räjähtää noin kerran 50 vuodessa.   
SN 2008cs löydettiin Havaijilla sijaitsevalla 
kahdeksanmetrisellä Gemini-teleskoopilla. 
Havaintoihin käytettiin keinotähtijärjestel-
mää. Menetelmässä taivaalle luodaan keino-
tähti lasersäteellä, minkä avulla teleskoopin 
adaptiivinen optiikka kalibroidaan mukautu-
maan ilmakehän häiriöihin parantaen näin 
huomattavasti teleskoopin erotuskykyä. 
- SN 2008cs on ensimmäinen supernova, jo-
ka on löydetty käyttäen hyväksi tätä uraa-
uurtavaa tekniikkaa, Mattila toteaa. 
Kaikki havainnot suoritettiin ihmissilmälle nä-
kymättömässä lähi-infrapuna-alueessa. Ta-
vallisen valon alueella supernova olisikin jää-
nyt yksinkertaisesti löytymättä. 
- Tällaisten pölyn peittämien luhistumissu-
pernovien löytäminen kirkkaista infrapuna-
galakseista on tärkeää, sillä se vahvistaa kä-
sityksiä näissä galakseissa tapahtuvasta erit-
täin runsaasta tähtien synnystä, toteaa ryh-
mään kuuluva tutkija Stuart Ryder. 
Tutkimuksen tulokset julkaistiin 20. joulu-
kuuta arvostetussa tähtitieteen julkaisusar-
jassa Astrophysical Journal Letters. 
Gemini-observatorion tiedote ja kuvamateri-
aalia on osoitteessa  
www.gemini.edu/node/11226  
 
MUUT UUTISET 
 
Åke Lindman on kuollut 
(Helsingin Sanomat 3.3.2009) 
 
Näyttelijänä ja elokuvaohjaajana tunnettu 
Lindman, 81, kuoli viime yönä. Asiasta kertoi 
ensimmäisenä MTV3. 

Lindman oli sodanjälkeisen suomalaisen jää-
räpäinen ikoni. Hän näytteli konnarooleja, 
koska hänen ulkomuotonsa sopi niihin. 
Suomen kansa muistaa kuitenkin Lindmanin 
Edvin Laineen Tuntemattoman sotilaan ali-
kersantti Lehtona, kohtaloaan uhmaavana 
kovapintaisena sotilaana. 
Lindman syntyi Helsingissä 11.1.1928. Hän 
tiesi jo 12-vuotiaana, että hänestä tulee fil-
mitähti ja jalkapallosankari. Svenskan Teat-
ernin oppilaskoulun kasvatti esiintyi ensim-
mäisen kerran elokuvassa vuonna 1949. 
Suomalaiset rakastuivat kahteen Åke Lind-
manin televisiosarjaan. Yksi niistä oli Pirkko 
Saision romaaniin perustuva Elämänmeno, 
toinen Anni Blomqvistin romaanisarjaan pe-
rustuva Myrskyluodon Maija. 
Lindman ohjasi eläkkeelle päästyään koti-
maisia elokuvia. 
Matti Yrjänä Joensuun romaanin pohjautuva 
Harjunpää ja kiusantekijät valmistui 1993. 
Kesällä 2003 Lindman ohjasi kauan suunnit-
telemansa sotaelokuvan Framom främsta 
linjen - Etulinjan edessä. 
Lindman näytteli 79 elokuvassa ja televisio-
sarjassa, minkä lisäksi hän on ohjannut kym-
menen elokuvaa, neljä televisioelokuvaa ja 
kymmenen televisiosarjaa. 
Lindman valittiin 32 kertaa Suomen jalkapal-
lomaajoukkueeseen. 
Lindman oli naimisissa näyttelijä Pirkko Man-
nolan kanssa. 
 
Yli 20.000 kiinnostui Suomen kansalaisuuden 
takaisin saannista 
(Maahanmuuttovirasto 11.12.2008) 
 
Yhteensä noin 21.500 entistä Suomen kan-
salaista tai heidän jälkeläistään haki mene-
tettyä kansalaisuutta takaisin viiden vuoden 
määräaikana, jonka nykyinen kansalaisuus-
laki heille tarjosi. 
Siirtymäsäännös oli voimassa 1.6.2003–
31.5.2008. Sen mukaan henkilö, joka oli me-
nettänyt Suomen kansalaisuuden esimerkiksi 
saadessaan jonkin toisen maan kansalaisuu-
den, pystyi hakemaan sitä takaisin ilmoitus-
menettelyllä ilman, että hänen täytyi muut-
taa Suomeen. Mahdollisuus tarjottiin myös 
entisten ja nykyisten Suomen kansalaisten 
jälkeläisille, vaikka heillä ei kansalaisuutta 
olisi koskaan ollut. 
Kesäkuun 2003 alusta lokakuun 2008 lop-
puun mennessä 10.547 henkilöä on saanut 
Suomen kansalaisuuden siirtymäsäännöksen 
nojalla. Heistä entisiä kansalaisia on ollut 
6.012 (57 prosenttia) ja jälkeläisiä 4.535 (43 
prosenttia). Lopullinen jakauma entisten 
kansalaisten ja jälkeläisten kesken saadaan 
selville, kun kaikki ilmoitukset on ratkaistu. 
Ilmoitusten teossa koettiin hurja loppukiri 
tänä vuonna, kun tammi–toukokuussa tuli 
vireille noin 9.100 ilmoitusta eli lähes puolet 
koko viiden vuoden potista. Huhtikuusta läh-
tien Maahanmuuttovirastoon saapui keski-
määrin sata kansalaisuusilmoitusta vuoro-
kaudessa, kun aiemmin päivittäinen ilmoitus-
määrä oli 5–10. 
Ilmoitusten tekijät edustivat yli sataa kansa-
laisuutta. Kymmenen suurinta maata olivat 
Ruotsi (5.126), Yhdysvallat (4.178), Kanada 
(3.562), Australia (2.796), Saksa (1.368), 
Sveitsi (887), Venäjä (592), Iso-Britannia 
(507), Ranska (344) ja Israel (287). 

http://www.gemini.edu/node/11226
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Alkuvuoden ilmoitustulva ruuhkautti Maa-
hanmuuttoviraston kansalaisuusyksikön sen 
verran pahoin, että ilmoitusten kirjaaminen 
rekisteriin venyi pitkälle syksyyn. Tämän 
vuoksi myös käsittelyajat ovat venyneet. 
Tällä hetkellä ratkaisematta on noin 9.000 il-
moitusta. Tavoitteena on, että kaikki ilmoi-
tukset saadaan ratkaistua vuoden 2009 aika-
na ja suurin osa heinäkuuhun mennessä. 
Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä 
on ratkaistu 1.384 henkilön ilmoitukset. 
Heistä 1.303 (94 prosenttia) on saanut 
myönteisen ja 29 (2 prosenttia) kielteisen 
päätöksen. Loput 4 prosenttia ovat tutkimat-
ta jättämis-, peruuttamis- ja raukeamispää-
töksiä. 
 
Kansalaisuushakemuksia jätettiin välimeren-
maista seuraavasti (maahanmuuttovirasto, 
18.12.2008, vahvistamattomat luvut) 
Kreikka 20 
Turkki 46 
Italia 238 
Espanja 133 
Portugali 3 
Malta 2 
Kypros 11 
 
"Paljon onnea, Martti Ahtisaari!" 
(Helsingin Sanomat 10.12.2008) 
 
Presidentti Martti Ahtisaari on vastaanotta-
nut Nobel-diplomin ja mitalin kello kaksi 
Suomen aikaan alkaneessa Nobel-palkintose-
remonissa Oslossa. 
"Paljon onnea, Martti Ahtisaari!", lausui No-
bel-komitean puheenjohtaja Ole Danbolt 
Mjøs puheensa aluksi. 
Suomenkielinen toivotus sai Ahtisaaren hy-
myilemään. 
Mjøs totesi palkinnon olevan tunnustus yli 
30-vuotisesta työstä kansainvälisten konflik-
tien ratkaisemiseksi. 
Hän kertasi Ahtisaaren uraa ja puhui pitkään 
tämän työstä Namibiassa. Mjøs kutsui Ahti-
saarta ”Namibian kätilöksi”. 
Hymy pilkahti presidentin kasvoilla myös 
Mjøsin kertoessa, kuinka Martista on tullut 
Namibiassa suosittu etunimi. 
Mjøs puhui myös pitkästä ja vaikeasta työstä 
kohti Kosovon itsenäistymistä. Viime helmi-
kuussa Serbiasta irtautuneen Kosovon on 
tunnustanut yli 50 maata. 
Samana päivänä kun Makedonian ja Monte-
negron tunnustus Kosovolle vahvistui, sai 
Ahtisaari puhelun, jossa hänelle kerrottiin 
Nobelin rauhanpalkinnosta. 
”Se oli varmasti hyvä päivä”, Mjøs sanoi, mi-
hin Ahtisaari nyökkäsi hymyillen myöntämi-
sen merkiksi. 
"Ahtisaaren toiminnan laajuus on ollut usko-
matonta", Mjøs totesi. 
Mjøs siteerasi puheensa lopuksi Nobelin kir-
jallisuuspalkinnon voittanutta F. E. Sillanpää-
tä. 
"Se, joka rakentaa rauhaa, rakentaa ihmi-
syyttä", Mjøs lausui suomeksi. 
Oslon kaupungintalolla järjestettyyn seremo-
niaan kuului myös musiikkiesityksiä. Juhlan 
avasi sellisti Audun Sandvik esityksellään. 
Ralf Gothoni ja Elina Vähälä esittivät Jean Si-
beliuksen Rondon ja masurkan viululle ja 
pianolle. 

Ahtisaaren Nobel-päivä oli täynnä ohjelmaa 
iltaan saakka. 
Päivä alkoi tiedotusvälineiden tapaamisella. 
Sen jälkeen Ahtisaari tapasi lapsia Nobel-
rauhankeskuksen luona Norjan kruununprin-
sessan Mette-Maritin kanssa. Puoliltapäivin 
vuorossa oli kuningasperheen tapaaminen 
linnassa. 
Päivä päättyy Nobel-komitean järjestämään 
juhlapäivälliseen Grand-hotellissa. 
Palkinnon rahallinen arvo on tänä vuonna 
1,5 miljoonaa dollaria eli noin 1,1 miljoonaa 
euroa. Ahtisaari sanoi eilen tallettavansa 
summan pankkitilille. 
"Sen jälkeen ryhdyn neuvottelemaan vaimo-
ni kanssa. Hän hoitaa meidän raha-asiat." 
 
Pakolaisneuvonta arvostelee KHO:n Kreikka-
päätöstä (Helsingin Sanomat 27.2.2009) 
 
Pakolaisneuvonta kritisoi korkeimman hallin-
to-oikeuden (KHO) päätöstä, jonka mukaan 
Suomesta voidaan palauttaa turvapaikanha-
kija Kreikkaan. Pakolaisneuvonta arvioi per-
jantaina, että noin 50:tä turvapaikanhakijaa 
uhkaa päätöksen jälkeen palautus ala-arvoi-
siin oloihin. 
Korkein hallinto-oikeus päätti torstaina, että 
Kreikan kautta Suomeen tullut irakilainen 
turvapaikanhakija voidaan käännyttää. Pe-
rusteena oli se, että hänen turvapaikkahake-
muksensa pitää käsitellä Kreikassa. 
Lisäksi käännyttäminen ei KHO:n mukaan 
ole ihmisoikeussopimuksen vastaista, sillä 
Kreikka on luvannut Suomelle, että hakijan 
asia käsitellään oikeudenmukaisesti. 
Pakolaisneuvonnan mukaan Kreikasta kui-
tenkin puuttuvat esimerkiksi oikeusapu- ja 
tulkkauspalvelut, eikä päätöksistä ole todel-
lista valittamisen mahdollisuutta. Lisäksi pa-
kolaisneuvonnan mukaan Kreikka syyllistyy 
turvapaikanhakijoiden palauttamiseen Ira-
kiin, vaikka se on ilmoittanut toisin. 
 
Saimaata kampanjoidaan luonnonihmeeksi 
(Suomen Sillan Uutisviikko 7/2009) 
 
Etelä-Savon maakuntaliitto patistelee kansa-
laisia äänestämään Saimaata yhdeksi maail-
man seitsemästä luonnonihmeestä. Tittelistä 
kisaavat mm. Grand Canyon, Galapagos-saa-
ret, Mount Everest ja Niagaran putoukset.  
Saimaa on ainoa suomalaisehdokas 222 
maan kaikkiaan 261 ehdotetusta kohteesta. 
Tällä hetkellä Saimaa on järvi-, joki- ja vesi-
putoussarjassaan sijalla 12. 
Uudet luonnonihmeet valitaan nettiäänestyk-
sellä, johon odotetaan osallistuvan yli miljar-
di ihmistä. Äänestys päättyy 7. heinäkuuta. 
Sen järjestää hyötyä tavoittelematon 
New7Wonders. Äänestää voi osoitteessa  
www.new7wonders.com/classic/en/index/  
Heinäkuussa asiantuntijapaneeli valitsee jou-
kosta 21 finalistia, joista seitsemän suurinta 
ihmettä lopullisesti valitaan. Myös loppuää-
nestys tehdään netissä. Voittajat selviävät 
vuoteen 2011 mennessä. 
Maailman "viralliset" seitsemän ihmettä ovat 
antiikin Kreikan ajalta: Artemiin temppeli, 
Babylonin riippuvat puutarhat, Faroksen ma-
jakka, Gizan suuri pyramidi, Halikarnassok-
sen mausoleumi, Rodoksen kolossi ja Zeuk-
sen kuvapatsas Olympiassa.  

UNESCOn maailmaperintölistan suomalais-
kohteita ovat mm. Suomenlinna, Vanha Rau-
ma ja Merenkurkun saaristo.  
 
Kangaskassi ei välttämättä paras ilmaston 
kannalta (Tekes.fi 28.1.2009) 
 
Suomen ympäristökeskuksen ja Lappeenran-
nan teknillinen yliopiston selvityksessä on 
vertailtu erilaisten kassimateriaalien kasvi-
huonekaasupäästöjä niiden koko elinkaaren 
ajalta. 
Muovikassia verrattiin paperi- ja kangaskas-
seihin ja uusiomuovisiin ja biohajoaviin os-
toskasseihin. Tutkimuksen mukaan ostoskas-
sien valmistuksen, käytön ja hävityksen kas-
vihuonekaasupäästöt eivät ole merkittäviä 
muun kulutuksen rinnalla. Yllättäen selvisi, 
että uusiomuovikassi rasittaa ympäristöä 
kangaskassia vähemmän. 
Hankkeen päärahoittajana oli Tekesin Clim-
Bus - Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoi-
minta-mahdollisuudet –ohjelma.  Lisäksi 
hankkeeseen osallistuivat ja sitä rahoittivat 
ostoskasseja tai niiden materiaalia Suomessa 
valmistavat yritykset: Suominen Joustopak-
kaukset Oy, Plastiroll Oy, UPM-Kymmene Oyj 
Wisapaper ja Cabassi Oy. 
 
Vuodenvaihteessa Suomesta katoaa 67 kun-
taa (Suomen Sillan Uutisviikko 50/2008) 
 
Vuodenvaihteen 32 kuntaliitokseen osallistuu 
99 kuntaa. Kuntia katoaa kartalta 67. Esi-
merkiksi Salossa 10 kuntaa yhdistyy yhdeksi 
isoksi.  
Parhaimmillaan kuntia oli Suomessa yli 600, 
ja vielä vuonna 2002 niitä oli 448. Tänä 
vuonna määrä on 415. Vuonna 2009 luku on 
348, ja uusia liitoksia suunnitellaan jo. 
Usein uuden kunnan nimeksi otetaan liitok-
sen suurimman kunnan nimi, mutta myös 
täysin uusia nimiä on keksitty.  Tällaisia ovat 
mm. Länsi-Turunmaa, Sastamala ja Siikalat-
va. 
Jyväskylässä häviää Suomen viimeinen maa-
laiskunta, kun Jyväskylän maalaiskunta yh-
distyy Jyväskylän kaupungin ja Korpilahden 
kunnan kanssa.  
Viimeistä päivää kuntina ovat keskiviikkona 
olemassa Lehtimäki, Kiukainen, Vampula, 
Hauho, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos, Eno, 
Pyhäselkä, Jyväskylän mlk, Korpilahti, Jäm-
sänkoski, Piikkiö, Alahärmä, Ylihärmä, Kor-
tesjärvi, Kemiö, Dragsfjärd, Västanfjärd, 
Lohtaja, Ullava, Kälviä, Anjalankoski, Kuu-
sankoski, Valkeala, Jaala, Elimäki, Jurva, 
Joutseno, Sammatti, Alastaro, Mellilä, Parai-
nen, Houtskari, Iniö, Korppoo, Nauvo, Lemu, 
Askainen, Rymättylä, Merimasku, Velkua, 
Ylikiiminki, Yläne, Tammisaari, Karjaa, Poh-
ja, Lappi, Vahto, Pylkönmäki, Halikko, Kiika-
la, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, 
Suomusjärvi, Särkisalo, Vammala, Äetsä, 
Mouhijärvi, Savonranta, Nurmo, Ylistaro, 
Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila ja Kuru. 
Kuntien määrää ei lain mukaan voida uudel-
leen lisätä, sillä kunnan jakaminen ei ole 
mahdollista.  
Vuoden alusta yhdistyvissä kunnissa on käy-
ty kovaa kädenvääntöä vaakunoista.  Koko-
naan uusia vaakunoita on tulossa vain neljä. 
Uuden vaakunan saavat Raasepori, Kauha-
va, Siikalatva ja Kouvola.  

http://www.new7wonders.com/classic/en/index/
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Eniten riitaa uudesta vaakunasta on Raase-
porissa Länsi-Uudellamaalla. Kunnan vaaku-
naksi on valittu valkovuokkoseppele. Vastus-
tajien mielestä sillä ei ole mitään tekemistä 
heraldiikan, vaakunaopin, kanssa, sillä heral-
diikan oppien mukaan vaakunassa saa olla 
kahta väriä, joista toinen on metallia. Kan-
sanliike on luovuttanut Raaseporin valtuus-
tolle 2 000 ihmisen allekirjoittaman adressin 
valkovuokkoa vastaan. Vaakunaan halutaan 
jotain Karjaasta, Tammisaaresta ja Pohjan 
kunnasta.  
Vaakunat ovat synnyttäneet keskustelua 
myös Pohjanmaalla. Ylihärmä haluaisi säilyt-
tää oman vaakunansa Kauhavaan liittymisen 
jälkeenkin. Uuteen Kauhavaan kuuluvat Yli-
härmä, Alahärmä ja Kortesjärvi.    
Orimattilan valtuusto on hyväksynyt Artjär-
ven kanssa kuntaliitokseen tähtäävän esisel-
vityksen käynnistämisen. Kuntaliitosta tavoi-
tellaan vuoden 2010 alusta.  
Artjärven valtuusto päätti marraskuussa eh-
dottaa Orimattilalle esiselvitystä.  
Kuntaliitoksen esiselvityksen ohjausryhmä 
on tarkoitus nimetä tammikuun loppuun 
mennessä.  
 
Asuntoa ei voi enää kaupata ilman energia-
todistusta (Iltalehti 29.12.2008) 
 
Ensi vuoden alusta lähtien on asunnon myy-
jän tai vuokraajan esitettävä energiatodis-
tus. 
Se on vaadittu jo tänä vuonna kaikilta uusil-
ta rakennuksilta. Rakennuslupaa ei ole enää 
saanut ilman energiatodistusta. 
Todistelusta on vapautettu vain vanhemmat 
pientalot sekä alle kuuden asunnon taloyhti-
öt. Niillekin suositellaan energiatodistuksen 
laatimista. Myös suojelurakennukset on 
säästetty todistukselta. 
Energiatodistuksesta ilmenee, kuinka paljon 
huoneistossa asuminen vie energiaa. Siihen 
on koottu rakennuksen tarvitsema lämmitys-
energia, laite- tai kiinteistösähkö sekä jääh-
dytysenergia. Lapussa ilmoitetaan myös ra-
kennuksen energialuokka, asteikolla A-G. A 
on energiapihein ja G tuhlailevin huoneisto. 
Kiinteistön lämmitysmuoto ei vaikuta luok-
kaan. 
Uudisrakennusten osalta todistuksen laatii 
pääsuunnittelija ja vanhoille asunnoille sen 
tekee isännöitsijä. 
Valmiita lomakkeita löytyy netistä ympäristö-
ministeriön sekä Motivan sivuilta. 
 
Ruotsinlaivat ovat kuljettaneet rahtia, 
ihmisiä ja ideoita 50 vuotta 
(Helsingin Sanomat 19.1.2009) 
 
Vuonna 1959 liikennöinnin aloittaneet ruot-
sinlaivat juhlivat tänä vuonna viisikymmentä-
vuotista kyntöään Itämerellä. 
Lautat ovat olleet monelle suomalaiselle en-
sikosketus ulkomaihin ja massaturismiin. Ne 
demokratisoivat matkailua, eivätkä ulkomaat 
vuoden 1959 jälkeen olleet vain varakkaiden 
kohde. 
Kaikki alkoi oikeastaan kuljetusbisneksestä, 
mikä tänä uivien lomakeitaitten aikana uh-
kaa unohtua. 
Ruotsinlaivojen nousu osuu aikaan, jolloin 
Suomen syrjäkylät tyhjenivät – osin lahden 
yli Ruotsiin. Pohjoismainen passivapaus ja 

vapaa työvoiman liikkuvuus olivat laivaliiken-
teen kannalta elintärkeitä. 
Laivamatkoissa meni kahden miljoonan vuo-
sittaisen matkan raja rikki vuonna 1968. Vii-
me vuonna Ruotsin-liikenteestä Merenkulku-
laitos kirjasi 9.333.600 matkaa. 
Laivamatkailussa on käynyt samoin kuin 
massaturismissa yleensäkin: aluksi varusta-
moille riitti pelkkä määrä, myöhemmin oli 
panostettava myös laatuun. 
Slite-varustamon neitsytmatkalla kesäkuussa 
1959 kutsuvieras istui matkustamoksi muu-
tetussa ruumassa kaljalaatikolla. Vähän 
myöhemmin tavallisellekin matkustajalle tar-
jottiin jo hyttipaikkaa, ja laivojen koko kasvoi 
harppauksin. 
Vapaa-ajan matkailu tuli kuvaan 1970-luvulla 
kuljetusten täydentäjäksi, ja 1990-luvun 
keksintöä on nykyinen elämysmatkailu. 
Ruotsinlaivat olivat ja ovat osin vieläkin se 
väylä, jota pitkin ajatukset, virtaukset, liik-
keet ja jopa muoti saapuivat Suomeen. 
Ne tutustuttivat kansaa uuteen ruoka- ja 
juomakulttuuriin, ja niiden kautta tajuntaan 
iskostuivat sellaiset sanat kuin tax free, sei-
sova pöytä, katkaravut ja pallomeri, vaikka 
mikään niistä ei ole laivayhtiöiden keksintöä. 
 
Ei enää tarjouksia sukupuolen perusteella 
(Suomen Sillan Uutisviikko 48/2008) 
 
Palvelujen ja tavaroiden tarjoaminen vain 
toiselle sukupuolelle loppuu Suomessa. 
Eduskunta on hyväksynyt EU-direktiivin vaa-
timan tasa-arvolain muutoksen. 
Vastedes esim. sukupuolen perusteella 
myönnettävät alennukset katsotaan suku-
puoliseksi syrjinnäksi. Syrjinnästä kiinni jää-
nyt voi joutua maksamaan vähintään 3.000 
euron korvauksen syrjinnän kohteeksi joutu-
neelle henkilölle. 
Tavaroita ja palveluja voi kuitenkin perustel-
luista syistä tarjota edelleen toisen sukupuo-
len edustajille. Äitienpäivä- tai isänpäivätar-
joukset sallitaan, jos kyse on vain harvoin 
annettavasta ja rahallisesti pienestä huomi-
onosoituksesta. Myös hyvitystä voidaan koh-
tuullistaa.  
Lainmuutoksen myötä mm. naisille myönnet-
tävät risteily- ja ravintola-alennukset loppu-
vat. Parturi- ja kampaamopalvelujen hinnoit-
telu ei saa perustua sukupuoleen.  
Laki tulee voimaan vuodenvaihteessa vuo-
den aikataulustaan myöhässä.  
 
Äitiyspakkauksen suosio jatkuu 
(Suomi.fi 13.1.2009) 
 
Äitiyspakkauksen suosio jatkuu vuodesta toi-
seen, Kela kertoo. 
Kela jakaa vuosittain noin 40.000 äitiyspak-
kausta. Vain kolmasosa äitiysavustuksen 
saajista ottaa pakkauksen rahana. Lähes 
kaikki ensisynnyttäjät valitsevat pakkauksen. 
Tuoreen kyselyn mukaan perheet ovat tyyty-
väisiä äitiyspakkaukseen. Kyselytutkimukses-
sa viime vuoden pakkauksen tarpeellisim-
miksi tuotteiksi arvioitiin peitemakuupussi, 
ulkohaalarit ja body-asut. 
Tutkimuksessa kysyttiin lisäksi, oliko per-
heessä keskusteltu perhevapaan jakamisesta 
ja aiottiinko perhevapaata jakaa vanhempien 
kesken. 

Vastaajista, jotka olivat pääosin äitejä, seit-
semänkymmentä prosenttia oli keskustellut 
puolisonsa kanssa perhevapaan jakamisesta 
ja 23 prosenttia aikoi jakaa sen. Korkeimmin 
koulutetut aikoivat jakaa perhevapaan huo-
mattavasti useammin kuin muut. 
 
Suomi siirtyy itsestään sammuviin savukkei-
siin 2010 (Helsingin Sanomat 2.1.2009) 
 
Suomessa saa myydä huhtikuusta 2010 al-
kaen ainoastaan nykyistä paloturvallisempia 
savukkeita. Savukkeisiin tulee tuolloin hidas-
teraidat, joiden ansiosta tupakka sammuu, 
ellei sitä imetä muutamaan sekuntiin. 
Savon Sanomien mukaan pitkään suunnitel-
lun uudistuksen aikataulu on nyt varma ja se 
on hyväksytty eduskunnassa. 
Suomi on ensimmäinen Euroopan maa, joka 
siirtyy itsestään sammuviin savukkeisiin. 
Tupakkayhtiöt voivat jo nyt tehdä hidasterai-
dallisia savukkeita, mutta ne eivät ole vielä 
tuoneet niitä EU-markkinoille. Sen sijaan 
Australiassa ja Kanadassa myydään enää ai-
noastaan itsestään sammuvia savukkeita. 
14:stä EU:n jäsenmaasta kerättyjen tietojen 
mukaan tupakasta alkaneissa tulipaloissa 
saa vuosittain surmansa yli 2 000 ihmistä. 
 
Suomi torjuu yhteispohjoismaisen ruokamer-
kin (Helsingin Sanomat 27.2.2009) 
 
Suomessa ei oteta käyttöön yhteispohjois-
maista Avaimenreikämerkkiä. 
Sen sijaan Tanskassa ja Norjassa elintarvik-
keiden terveellisyydestä kertova merkki ote-
taan käyttöön vielä tämän vuoden aikana. 
Ruotsissa merkkiä on käytetty jo toistakym-
mentä vuotta. 
Avaimenreikämerkki kertoo kuluttajalle, että 
kyseisessä tuotteessa on vähemmän suolaa 
ja rasvaa sekä enemmän täysjyväviljaa ja 
kuituja. 

 
 
"Merkin käyttöönottoa on ajettu myös meillä 
Suomessa. Se on kuitenkin kaatunut siihen, 
ettemme me ole päässeet yhteisymmärryk-
seen merkin käyttöön liittyvistä kriteereistä", 
Sydänmerkin tuotepäällikkö Mari Olli Sydän-
liitosta kertoo. 
Ollin mukaan Avaimenreikämerkissä suhtau-
dutaan suolan käyttöön hyvin vapaasti, kun 
taas sokerin suhteen kriteerit ovat tiukat. 
Suomessa vastaaviin asioihin suhtaudutaan 
hieman eri tavalla. 
"Pohjoismaissa ravitsemusongelmat on aika 
samantyyppiset. Joka maassa pitäisi rajoit-
taa niin suolan kuin sokerin saantia. Ongel-
mat ovat yhteiset, mutta lähestymistavat 
ovat erilaiset", Olli kertoo. 
Avaimenreikämerkin myöntämisperusteet 
noudattavat Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton määrittelemiä ravitsemussuosituksia. 
Suositukset on hyväksytty vuonna 2004. 
Suomessa käytössä oleva Sydänmerkki ker-
too siitä, että elintarvikkeessa on vähemmän 
rasvaa ja suolaa. Ollin mukaan Sydänmerkin  
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tunnettavuus on myös syy sille, miksi uutta 
merkkiä ei haluta. 

 
"Kuluttajat tuntevat Sydänmerkin hyvin, ja 
uuden merkin lanseeraaminen on aina kallis 
prosessi", hän sanoo. 
Lisäksi Olli arvioi ettei kuluttajille uudesta 
merkistä olisi sanottavaa hyötyä. Sen sijaan 
elintarviketeollisuudelle yhteinen merkki toisi 
käytännön hyötyä. 
"Monet suomalaiset elintarvikeyritykset vie-
vät tuotteitaan Pohjoismaihin ja kauemmas-
kin, joten silloin ruuan terveellisyydestä ker-
tovasta yhteisestä merkistä olisi käytännön 
hyötyä. Yhteinen merkki voisi olla joko yh-
teispohjoismainen tai yhteiseurooppalainen 
merkki", Olli sanoo. 
EU-tasolla yhteisestä merkistä on puhuttu, 
mutta sellaista tuskin koskaan tule. Ollin mu-
kaan siinäkin ongelmana on se, ettei merkille 
löydettäisi sellaisia kriteereitä, jotka jokainen 
maa pystyisi hyväksymään ja allekirjoitta-
maan ne. 
 
Suomalaiset muuttavat ennätystahtia 
(Helsingin Sanomat 14.12.2008) 
 
Suomalaiset muuttavat nyt vilkkaammin kuin 
koskaan aiemmin. Väli-Suomen sanomalehti-
en Sunnuntaisuomalaisen mukaan jokaiselle 
suomalaiselle kertyy nykytahdilla keskimää-
rin 13 muuttoa elämän aikana, kun vielä 
vuosikymmen sitten muuttoja kertyi 2–3 vä-
hemmän. 
Valtaosa muuttajista on nuoria. Eniten muu-
tetaan 21-vuotiaana. Tilastokeskuksen yliak-
tuaarin Matti Saaren mukaan 35 ikävuoden 
jälkeen muuttoja kertyy enää vähän ja pieni 
piikki tulee enää eläkkeelle siirtyvien ikäluo-
kassa. 
Alimmillaan Suomessa muuttointo oli 90-lu-
vun lamavuosina. Yksi syy nyt nousseeseen 
muuttointoon on, että lama-aikana patoutu-
nut tilanne on purkautunut hyvän talousti-
lanteen aikana. Edellisen kerran muuttami-
nen oli erityisen vilkasta 1970-luvulla. 
Tilastokeskuksen luvut kattavat sekä kuntien 
välisen että sisäisen muuton. Viime vuonna 
Suomessa kirjattiin lähes 300 000 muuttoa 
kunnasta toiseen ja vajaat 580 000 kuntien 
sisäistä muuttoa. 
 
Suomi kärkikolmikossa Unicefin kasvatusver-
tailussa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 48/2008) 
 
Suomi sijoittuu kärkijoukkoon YK:n lastenjär-
jestön Unicefin tuoreessa varhaiskasvatus-
vertailussa. Unicef mittasi varhaiskasvatuk-
sen ja päivähoidon tilannetta 24 OECD-
maassa sekä Sloveniassa. 
Tutkimuksessa mitattiin kymmenen vertailu-
kohdan toteutumista. Perusteina olivat mm. 
lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen 
sekä päivähoitajien koulutustaso. 
Ruotsi oli ainoa maa, jossa kaikki vertailu-
kohdat toteutuivat. Toiseksi tuli Islanti ja 
kolmanneksi Suomen ohella Tanska, Ranska 

ja Norja. Tutkimuksen häntäpäätä edustivat 
Kanada ja Irlanti. 
Kasvava sukupolvi on tutkituissa maissa en-
simmäinen, jonka enemmistö kasvaa kodin 
ulkopuolisessa hoidossa. Rikkaiden maiden 
3-6-vuotiaista lapsista lähes kahdeksan kym-
menestä osallistuu varhaiskasvatukseen. Alle 
kolmivuotiaista keskimäärin joka neljäs on 
päivähoidossa, joissain maissa jopa puolet. 
Alle vuoden ikäisten lasten sijoittaminen päi-
vähoitoon on kasvanut jyrkästi. Tämä kertoo 
naisten aiempaa paremmista mahdollisuuk-
sista osallistua työelämään, mutta myös per-
heiden kasvavista taloudellisista paineista. 
Raportti laadittiin vuoden 2004 tilastojen pe-
rusteella.  
 
Helsingin ravintolat loistavat New York Ti-
mes -lehdessä 
(Helsingin Sanomat 13.12.2008) 
 
Amerikkalainen laatulehti The New York Ti-
mes jakaa matkailusivuillaan kehuja helsinki-
läisravintoloille. 
Lehden mukaan Helsinki on suorastaan pai-
kallisten raaka-aineiden, kalan ja lihan, para-
tiisi. Ruoka on kekseliästä ja leikkisää, ja 
suomalaiskokit osaavat tasapainoisen suolai-
sen ja makean liiton – mutta tulisuutta on 
lähes mahdotonta löytää. 
Lehden mieleen ovat jääneet erityisesti ra-
vintola Juuren sapakset, eli suomalaiset ta-
pakset, jotka kutkuttelevat mielikuvitusta ja 
"näyttävät jokaisen vaatimattoman vihan-
neksen parhaimmillaan". 
Lehti kiittelee myös ravintola Groteskin sel-
keitä makuja, mainitsee ravintola Loftin 
"aromeista räjähtävän" sienikeiton ja kuvai-
lee pitkään ravintola Nokan tomaattikeittoa, 
"jonka kanssa haluaisi naimisiin". 
Eettisen ja herkullisen lähiruoan menestys 
auttaa lehden toimittajan mielestä suomalai-
sia olemaan vihdoin ylpeitä monesti parja-
tusta ruokakulttuuristaan. 
Taannoinhan Italian pääministeri Silvio Ber-
lusconi hyökkäsi suomalaisia vastaan väittä-
mällä, etteivät suomalaiset tiedä, mitä on 
italialaisherkku prosciutto eli ilmakuivattu 
kinkku. Berlusconia säesti Ranskan silloinen 
presidentti Jacques Chirac arvostellen suo-
malaista keittiötä maailman surkeimmaksi, 
jopa brittikeittiötä huonommaksi. 
 
The Timesin toimittaja kehuu Tamperetta 
(Suomen Sillan Uutisviikko 50/2008) 
  
"Kaiken kaikkiaan matka oli mahtava. Tam-
pere on kauttaaltaan nautinnollinen loma-
kohde", todetaan arvostetun brittilehden 
The Timesin artikkelissa, josta kertoi Ilta-Sa-
nomat. 
Lehden toimittaja Sarah Ebner matkusti Suo-
meen kuusivuotiaan tyttärensä kanssa. Eb-
ner ei aiemmin ollut edes kuullut Tampe-
reesta. 
Lehdessä Ebner kehottaa lukijoitaan ajatte-
lemaan Suomesta muutakin kuin Lappia ja 
Helsinkiä. 
"Kaupunki on pieni ja nätti. Kauniita kirkko-
ja, hyviä museoita ja vietteleviä kauppoja", 
hän kehuu. 
Timesin lukijoille kerrotaan Ideaparkista, 
tamperelaisista ravintoloista ja alueen 3.000 
järvestä. 

"Näsinneulan tornissa oli mahtavat näkymät 
ja uskomaton ravintola! Ainut haittapuoli oli, 
että monessa paikassa tietoa annettiin vain 
suomeksi", Ebner toteaa. 
Ebnerin mielestä tähän aikaan vuodesta 
Tampere on talvinen ihmemaa ja kesällä 
”kuuma, vihreä ja täydellinen”. 
 
Finnair aloittaa suorat lennot Istanbuliin 
(Yle.fi 7.1.2009) 
 
Finnair aloittaa suorat lennot Istanbuliin 
Turkkiin maaliskuussa. Istanbuliin lennetään 
aluksi kaksi kertaa viikossa ja maaliskuun lo-
pusta lähtien neljä kertaa viikossa. 
Turkista on tarjolla jatkolentoja Helsingin 
kautta Skandinaviaan, Baltiaan ja Finnairin 
Aasian-kohteisiin. Uusilla lennoilla houkutel-
laan erityisesti aasialaisia ja turkkilaisia liike- 
ja lomamatkustajia. 
 
Finnair on Euroopan turvallisimpia lentoyhti-
öitä (Suomen Sillan Uutisviikko 7/2009) 
 
Finnair kuuluu maailman viiden turvallisim-
man lentoyhtiön ryhmään, selviää tuoreesta 
saksalaistutkimuksesta. Muut turvallisimmat 
yhtiöt ovat australialainen Qantas, hong-
kongilainen Cathay Pacific, israelilainen El Al 
ja japanilainen All Nippon Airways.  
Turvallisuushuipuille ei ole tapahtunut lento-
liikenteessä onnettomuuksia yli 30 vuoteen. 
Erityismaininnan tutkimuksessa sai saksalai-
nen Air Berlin -halpalentoyhtiö, joka on len-
tänyt turvallisesti vuodesta 1979.  
Saksalainen JACDEC-tutkimuskeskus tutki 60 
suurimman lentoyhtiön onnettomuustilastot 
vuodesta 1973. Tutkimus julkaistiin ilmailu-
alan Aero International -lehdessä.  
 
Boratin puoliso puhuu suomea! 
(Ilta-sanomat 20.2.2009) 
 
Suomalaisille on tulossa roppakaupalla nau-
reskeltavaa, kun Hollywood-elokuva Himo-
shoppaajan salaiset unelmat tulee teatterei-
hin 6. maaliskuuta. 
Himoshoppaajan juoneen kuuluu keskeisesti 
suomen kieli. Elokuvassa suomella vitsaillaan 
ja filmi jopa loppuu suomeksi lausuttuun 
kahteen lauseeseen. 
Elokuvan pääosassa on Isla Fisher, joka tun-
netaan myös koomikko Sacha Baron Cohe-
nin eli Boratin avopuolisona ja pienen tyttä-
ren äitinä. 
Isla Fisherin roolihahmo valehtelee elokuvas-
sa uraansa edistääkseen, että hän osaa su-
juvaa suomea. 
Suomen kieltä käytettiin jo elokuvan takana 
olevassa kirjassa ja trailerissa. 
Itse elokuvassa vitsejä on kuitenkin muutet-
tu ja suomea kuullaan yhä enemmän. 
 
Sotilaan viemä Parthenonin pala takaisin 
Kreikkaan (Iltalehti 3.12.2008) 
 
Kreikka on saanut takaisin palan Parthenon-
tempelin marmoria, jonka itävaltalainen soti-
las vei mukanaan toisen maailmansodan 
aikana. 
Marmoripala on peräisin Ateenassa sijaitse-
van temppelin koristefriisistä. 
Itävaltalainen sotilas otti temppelin palasen 
mukaansa Akropolis-kukkulalta vuonna  
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1943. Akselivallat miehittivät tuolloin Kreik-
kaa kolmen vuoden ajan. 
Kreikka toisti nyt pyyntönsä kaikkien maasta 
varastettujen kulttuuriaarteiden palauttami-
sesta. 
 
Ruokapalsta 
 
5 helppoa tapaa pudottaa painoa 
(www.pudottajat.fi)  
 
Monella ihmisellä tuli jälleen kerran uutena 
vuonna tehtyä lupaus pudottaa painoa, ja 
nyt olisikin aika siirtyä lupauksista tekoihin. 
Painonpudotuksessa tärkeää on johdonmu-
kaisuus ja periksiantamattomuus - ei voi luo-
vuttaa heti, kun kohtaa ensimmäisen pienen 
vastoinkäymisen. Painonpudotuslupaus on 
hyvä inspiraation lähde, mutta todellisiin 
muutoksiin päästään suunnittelulla, kerro-
taan Webmd.com-verkkosivuilla. 
Tässä on viisi tapaa, joiden avulla painonpu-
dotus lähtee käyntiin ja positiivisia tuloksia 
voi havaita pian. 
 
1. Hanki askelmittari 
Askelmittari on hyvä tapa olla selvillä siitä, 
kuinka paljon todella tulee liikuttua päivän 
mittaan, eikä se maksa kuin korkeintaan pa-
rikymmentä euroa. Ota aluksi tavoitteeksi 
kävellä joka päivä 10000 askelta. Kun näkee 
kulkemansa matkan, voi se motivoida liikku-
maan kunnolla. Stanfordin yliopiston tutkijat 
tarkastelivat 26 tutkimusta, joissa käytettiin 
askelmittaria. Tutkijat huomasivat, että as-
kelmittaria käyttävien henkilöiden fyysinen 
aktiivisuus lisääntyi merkittävästi, ja he otti-
vatkin päivittäin yli 2000 askelta enemmän 
kuin henkilöt, jotka eivät käyttäneet askel-
mittaria. 
 
2. Juo kaksi kuppia teetä päivittäin 
Tee sisältää terveellisiä ainesosia: kahta voi-
makasta flavonoidia (antosyaniinia ja proan-
tosyanidiinia) sekä katekiinia. Katekiinit 
muun muassa polttavat kaloreita, estävät 
vapaita radikaaleja, alentaa verenpainetta ja 
kolesterolia sekä ehkäisee syöpiä. 
 
3. Vaihda täysjyvään 
Täysjyvätuotevalikoimat lisääntyvät koko 
ajan, ja niiden ottaminen omaan ruokavali-
oon onkin helppoa ja hyödyllistä. Kokojyvä-
tuotteet ovat luonnostaan vähärasvaisia, ne 
sisältävät enemmän proteiinia ja niistä saa 
paljon kuituja, mineraaleja, vitamiineja sekä 
antioksidantteja. Kokojyvät suojaavat esi-
merkiksi sydän- ja verisuonitaudeilta, monil-
ta muilta sairauksilta sekä ylipainolta. 
 
4. Vaihda terveellisempiin rasvoihin 
Ruokaa laittaessa olisi hyvä vaihtaa, aina 
kuin vain on mahdollista, voi ja margariini 
terveellisempiin rasvoihin. Jos ruokaohjeessa 
käsketään sulattamaan rasva, on lähes var-
maa, että sen tilalta voi käyttää esimerkiksi 
rypsiöljyä. Rypsiöljy on kasviöljy, joka sisäl-
tää paljon tyydyttymättömiä pehmeitä rasvo-
ja, ja vain vähän kovia, huonoja rasvoja. 
Ruoanlaitossa kannattaa myös kokeilla oliivi-
öljyä, jolla on todettu olevan huomattavan 
paljon hyödyllisiä terveysvaikutuksia. 
 
5. Vähennä suolan käyttöä 

Tärkein yksittäinen ravintotekijä, joka vaikut-
taa verenpaineeseen, on liiallinen suolan 
käyttö. Ihmisen elimistö ei ole sopeutunut 
niin suuren suolamäärän käsittelemiseen 
kuin mitä nykyinen ravintomme sisältää. Hai-
tallista suolassa on sen sisältämä natrium. 
Natriumin tarve on suolana ilmaistuna 1,3 
grammaa vuorokaudessa ja se tulee tyydyte-
tyksi elintarvikkeiden luontaisesti sisältämäs-
tä natriumista. Yksi parhaista tavoista vä-
hentää suolan määrää on olla syömättä ja-
lostettuja ja valmisruokia. Muista lukea kau-
passa etiketit, ja valita tuotteita, jotka sisäl-
tävät vähän suolaa. 
 
Myytit ja faktat painonhallinnasta 
 
Rasva lihottaa 
Rasvan lihottava maine johtuu sen suuresta 
energiasisällöstä. Rasvaa silti tarvitaan ja si-
tä on saatava ravinnosta kehon tarpeisiin – 
rasvan kanssa kannattaa silti olla tarkkana ja 
muistaa, että laihduttajan täytyy syödä vä-
hemmän kuin kuluttaa. Valitse painonhallin-
tasi aikana rasvasi kasvi- (esim. kasvimarga-
riinit, kasviöljyt) ja kalarasvoista. 
 
Iltasyöminen lihottaa 
Sillä ei ole merkitystä, mihin aikaa syö. Ai-
noa, mikä ratkaisee, on päivän kokonais-
energiasaldo. 
 
Leipä ei lihota 
Leipäkin lihottaa, jos sitä syö yli tarpeensa 
(ts. syö enemmän kuin kuluttaa). Myös lei-
vän päälliset lisäävät kalorimäärää lähes 
huomaamatta. 
 
Pitää syödä vain kasviksia 
Kasvikset ovat tärkeä osa terveellisiä ruokai-
lutottumuksia, mutta pelkkiä kasviksia syö-
mällä ravinto olisi liian yksipuolista ja tätä 
kautta huonolaatuista. Kasviksia kannattaa 
silti syödä vähintään puoli kiloa päivässä, sil-
lä niissä on paljon tärkeitä ravintoaineita ja 
vain vähän energiaa. 
 
Lihaa vain vähän 
Laihduttaessa usein vähennetään kilokalorei-
ta juuri proteiinin osuudesta (esim. lautaselle 
otetaan reilusti kasviksia ja perunaa, mutta 
vain pieni nokare kanaa), vaikka laihduttajan 
kannattaa huolehtia riittävästä proteiinin 
saannista lihasmassan säilyttämiseksi ja kyl-
läisyyden tunteen saamiseksi. 
 
Mitä vähemmän syö, sitä nopeammin laihtuu 
Liian pienillä kaloreilla kituuttaminen saattaa 
jumittaa painon tehokkaasti. Jos alhaisilla 
kaloreilla vielä liikkuu, niin voi jopa ylirasitus-
tila uhata! Älä yritä tehdä liian suurta kalori-
vajetta päivääsi – pysy pienemmissä kalori-
vajeissa, jolloin laihtumisvauhti on hitaam-
paa ja tulokset pysyvämpiä. 
 
Hiilihydraatit lihottavat 
Mikään yksittäinen ravinto-aineryhmä tai 
ruoka-aine ei lihota; energiansaanti/kulutus 
ratkaisee! 
 
Kevyitä ja nopeita 
 
Graavilohisalaatti, 1 annos 
 

100 g graavilohta 
2-3 tomaattia 
sormen mittainen pala purjoa 
100 g säilykeparsaa 
1 rkl oliiviöljyä 
1 tl sitruunamehua 
 (rouhittua mustapippuria) 
Kuutioi tomaatti ja graavilohi, paloittele par-
sa ja viipaloi purjo. Sekoita kaikki aineet kes-
kenään ja mausta. 
 
Nuudelisalaatti, 1 annos 
 
100 g nuudelia 
100 g kypsiä tai pehmeitä kasviksia (esim. 
keitettyjä parsakaalinuppuja/ porkkanalastu-
ja/ bataattia, kesäkurpitsaa, (kirsikka-) to-
maattia, kurkkua, retikkaa jne.) 
100 g savustettua lohta 
1 rkl oliiviöljyä 
1 tl sitruunamehua 
1 valkosipulinkynsi 
 (rouhittua mustapippuria) 
Keitä ja jäähdytä nuudeli. Kypsennä kasvik-
set tarvittaessa, paloittele kasvikset ja kala. 
Sekoita ainekset varovasti keskenään ja 
mausta. 
Kevyt tomaattimunakas, 1 annos 
 
2 kananmunaa 
3 rkl vettä 
1 iso tomaatti 
suolaa 
yrttejä 
1 tl rasvaa (kasvismargariinia tai öljyä) 
Viipaloi tomaatti. Riko kananmunien rakenne 
haarukalla kulhossa, lisää vesi ja suola. Kuu-
menna rasva hyvässä teflonpannussa, lisää 
pannulle munamassa ja paista munakas 
kuohkeaksi siirtämällä puulastalla munakas-
massaa reunoilta kohti pannun keskustaa. 
Lisää loppuvaiheessa tomaattiviipaleet ja 
yrttimausteet. 
 
Tonnikalariisisalaatti, 1 annos 
 
100g täysjyväriisiä 
1 prk tonnikalaa 
1-2 tomaattia 
sormen mittainen pala purjoa 
tuoreita yrttejä (esim. kirveliä) 
1 rkl lusikallinen öljyä 
1 rkl sitruunamehua 
Keitä ja jäähdytä täysjyväriisi (huuhtele kyl-
mässä vedessä ja valuta). Kuutioi tomaatti ja 
viipaloi purjo. Sekoita aineet keskenään, li-
sää joukkoon yrtit ja mausteet. 
 
Broilerinjauheliha-kurkkukeitto, 4 annosta 
 
300 g broilerin jauhelihaa 
1 rkl öljyä 
300 g tuorekurkkua 
400 g perunaa 
1 l kanalientä 
5 mustapippuria 
kourallinen tilliä 
valkosipulin kynsi 
Ruskista broilerin jauheliha öljyssä. Suikaloi 
peruna ja kurkku. Hienonna tilli. Freesaa pe-
runasuikaleet nopeasti kattilan pohjalla. Li-
sää kanaliemi ja pippurit, kypsennä peruna-
suikaleet. Lisää kypsennyksen loppuvaihees-
sa keittoon kurkkusuikaleet ja jauheliha.  

http://www.pudottajat.fi/
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Kuumenna ja mausta valkosipulilla. Lisää lo-
puksi tilli. 
 
Pikaruokavinkkejä 
 
Aamiaisvinkkejä 
* Ruisleipäviipale, 2 viipaletta vähärasvaista 
juustoa tai leikkelettä, kasviksia, hedelmä 
* Kuitupitoisia muroja 2 dl, marjoja 100 g ja 
2 dl rasvatonta maitoa 
* Rasvatonta jogurttia 1,5 dl ja hedelmäpa-
loja 100–150 g ja 1 rkl pellavarouhetta tai 
sokeroimatonta, rasvatonta mysliä 
* Veteen keitettyä puuroa 1,5-2 dl, kevyttä 
mehukeittoa 1-2 dl 
* Karjalanpiirakka, kevytmunakasta (1 muna 
+ 2 valkuaista) 
* 2 dl rasvatonta viiliä, vehnäleseitä, marjoja 
100 g 
* Terveyspirtelöä eli rasvatonta piimää 1,5 
dl, kevyttä mehukeittoa 1 dl, marjoja 100 g, 
ruokalusikallinen vehnäleseitä (ripaus hedel-
mä- ja vaniljasokeria) 
Aamiaisen kanssa voit vapaasti juoda teetä 
tai kahvia rasvattoman maidon kanssa. 
 
Lounas/päivällinen: 
 
Kevyen vihannessosekeiton perusohje, 4 an-
nosta 
 
0.2 kg jauhoista perunaa 
0.3 kg vihannesta (esim. porkkanaa, parsa-
kaalia, kukkakaalia, bataattia tms.) 
0.1 kg maustekasviksia (esim. sipulia, selle-
riä, palsternakkaa, purjosipulia tms.) 
1.0 l kasvis- tai kalalientä 
1 tl suolaa 
1 tl kuivattuja yrttejä tai tuoreita yrttejä 
maun mukaan 
Kuori tai paloittele kasvikset ja lisää ne kie-
huvaan kasvis- tai kanaliemeen. Kypsennä 
kasvikset täysin kypsäksi. Ota keitto liedeltä 
ja soseuta kasvikset. Kiehauta ja mausta 
keitto. Tarjoa sellaisenaan tai lisää annoksiin 
ruokalusikallinen raejuustoa. 
 
Risoton perusohje 2 annosta 
 
2 dl tummaa riisiä 
6 dl vettä (ja 1 tl suolaa) tai kasvislientä 
1 rkl öljyä paistamiseen 
200 g tuoreita kasviksia suikaleina tai sula-
tettuja, valutettuja pakastekasviksia 
200 g broileri- tai kalkkunasuikaleita, kala-
kuutioita, marinoitua tofua, sieniä tai katka-
rapuja 
1 rkl makua antavaa maustekastiketta (soi-
jaa, kalafondia tai lihafondia) 
1-2 rkl tuoretta persiljaa, mustapippuria 
Keitä riisi ja valuta se kypsänä. Kypsennä 
broileri, kalkkuna tai kala/ruskista sienet öl-
jytilkassa (tai sulata ja valuta katkaravut). 
Kypsennä kasvikset lopussa öljyssä tai kuu-
menna pakastekasvikset pannulla. Sekoita 
kaikki ainekset risotoksi, mausta lisää hie-
nonnetulla persiljalla. 
 
Paistetut nuudelit, perusohje 2:lle 
 
150 g aasialaisia nuudeleita 
300 g tuoreita kasviksia suikaleina tai sula-
tettuja, valutettuja pakastekasviksia 

200 g broileri- tai kalkkunasuikaleita, kala-
kuutioita, marinoitua tofua, sieniä tai katka-
rapuja 
1 rkl öljyä 
(1 kananmuna) 
3-4 rkl soijakastiketta 
2 rkl sweet chili –kastiketta 
Keitä nuudelit paketissa olevan ohjeen mu-
kaan. Paista liha tms. tilkassa öljyä ja siirrä 
se pannun sivuun. Lisää pannulle kananmu-
na, riko munan rakenne, paista se ja siirrä li-
han päälle pannun sivuun. Lisää loppu öljy 
ja paista tuoreet kasvikset raa'an-kypsäksi 
tai kuumenna pakastekasvikset. Lisää pan-
nulle valutetut nuudelit ja sekoita kaikki ai-
neet keskenään. Mausta soijalla ja sweet 
chili –kastikkeella. Tarjoile välittömästi. 
 
Kevyen pastakastikkeen perusohje 4:lle 
 
1 prk tomaattimurskaa 
2-3 rkl tomaattipyreetä 
1 rkl oliiviöljyä 
100 g sipulia 
100 g porkkanaa 
100 g selleriä 
1-2 valkosipulinkynttä 
1 tl suolaa 
Mustapippuria, kuivattuja tai tuoreita yrttejä 
 
Esikäsittele kasvikset, kuutio sipuli ja suikaloi 
juurekset ohuiksi suikaleiksi (voit käyttää 
myös valmiita pakastekasvissuikaleita). Kuu-
menna öljytilkka kasarissa ja freesaa sipuli ja 
kasvikset miedolla lämmöllä. Lisää joukkoon 
ensin tomaattipyre, kypsennä hetki ja lopuk-
si tomaattimurska. Hauduta kypsäksi. Puser-
ra joukkoon valkosipulia ja mausta oman 
makusi mukaan. Voit tarjoilla kastikkeen sel-
laisenaan keitetyn kokojyväpastan kanssa tai 
voit lisätä joukkoon vähärasvaisia proteiinin-
lähteitä, kuten: 
1 prk tonnikalapaloja vedessä 
200 g paistettuja kalkkunasuikaleita 
200 g sulatettuja katkarapuja 
150 g kevytfetajuustoa murusina 
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
Suomen Parhaat Verkkosivut 2008 -kilpailun 
voittajat julkistettiin. 
Neljässä sarjassa voitosta kilpaili yhteensä yli 
1300 sivustoa, joten kamppailu parhaan 
sivun tittelistä oli kova. 
Kilpailusivujen parhaat sarjoittain: 
 
Yritykset – ammattimaiset ilmoittajat 
1. www.sarkanniemi.fi – Tampereen Sär-

känniemi Oy 
2. www.atria.fi – Atria Suomi Oy 
3. www.rientola.com – Mainostoimisto 

Rientola Oy 
Kunniamaininnat: 
4. www.snellman.fi – Oy Snellman Ab 
5. www.hartwall.fi – Hartwall Oy Ab 
Ansiokkaasti pisteitä sivustoillaan keräsivät 
myös Seppälä Oy, Eirikuva ja Yleisradio Oy / 
YLE Elävä arkisto. 
 
Yritykset – yleinen sarja 
1. www.oulutourism.fi – Oulun kaupunki / 

markkinointi 
2. www.lahtiaqua.fi – Lahti Agua Oy 

3. www.saimaatravel.fi – Saimaan Matka-
verkko Oy 

Kunniamaininnat: 
4. www.tunturi-lappi.fi – Tunturi-Lappi / 

Luoteis-Lapin matkailu 
5. www.delicard.fi – Delicard Oy / Accor Ser-

vices 
Ansiokkaasti pisteitä sivustoillaan keräsivät 
myös Polarkivi / Polar Design Oy, Maddalee-
na Tuotanto ja Timpuritiimi Lauri Ky. 
 
Yhdistykset ja yhteisöt 
1. www.veripalvelu.fi – Suomen Punainen 

Risti, Veripalvelu 
2. www.vora-maxmo.fi – Vörå-Maxmo Kom-

mun 
3. www.aboavetusarsnova.fi – Aboa Vetus & 

Ars Nova 
Kunniamaininnat: 
4. www.kouvola.fi – Kouvolan kaupunki 
5. www.plan.fi – Plan Suomi Säätiö 
Ansiokkaasti pisteitä sivustoillaan keräsivät 
myös Suomen Kristillisdemokraatit ja Invali-
diliitto Ry. 
 
Yksityiset sivustot 
1. www.leenamantere.net – Leena Mantere 
2. www.motot.net – Moottoripyörät 
3. www.nordicweather.net – Sääasema Ha-

likko 
Kunniamaininnat: 
4. www.kolumbus.fi/ennola – Kari Ennola 
5. www.coloria.net – Coloria 
 
Ilmoita omat tai yrityksesi www-sivut valta-
kunnalliseen Suomen Parhaat Verkkosivut 
2009 -kilpailuun, jossa sarjavoittajat palki-
taan upeilla palkinnoilla! 
Yleisö saa äänestää suosikkiaan. Kymmenen 
eniten ääniä saanutta sivustoa julkaistaan 
joka kuukausi ja viisi parasta nousee ilmai-
seksi mukaan globaaliin maailman laajuiseen 
www.websiterace.com kilpailuun, jossa vali-
taan Maailman Parhaat Verkkosivut 2009. 
 
Ulkosuomalaisen horoskooppi  
Laatinut: Sipsu Suomalainen, Italia 
 
Ulkosuomalaisen horoskooppi lopputalvelle 
ja alkukeväälle 
  
OINAS  
Suulas, aktiivinen, itsekeskeinen ja omahy-
väinen oinas saattaa viedä tilaa niiltä, joilla 
näitä ominaisuuksia ei ole. Alttius huolimat-
tomuudelle voi johtaa huijatuksi tulemiselle. 
Ehkä sijoituskohteiden hankintaa kannattaa 
siirtää paremmalle ajankohdalle.   
 
HÄRKÄ 
Kevään alussa on aktiivista ohjelmaa tiedos-
sa, joka tasoittuu kesää kohden. Kyky nope-
aan ja rationaaliseen toimintaan sekä hyvä 
luottamus omiin taitoihin. Tuhlaavaisuus voi 
kostautua myöhemmin, varsinkin, jos ky-
seessä on hiemankaan epävarma projekti.  
 
KAKSOSET 
Käteviä ratkaisuja arkisiin pulmiin kuten 
opintojen etenemiseen, vuokra-asunnon löy-
töön ja/ tai työpaikan vaihtoon. Ja vaikka ti-
lanne saattaisikin hetkellisesti kannattaa, 
olisi se vain lyhytaikainen ratkaisu. Nyt on 

http://www.sarkanniemi.fi/
http://www.atria.fi/
http://www.rientola.com/
http://www.snellman.fi/
http://www.hartwall.fi/
http://www.oulutourism.fi/
http://www.lahtiaqua.fi/
http://www.saimaatravel.fi/
http://www.tunturi-lappi.fi/
http://www.delicard.fi/
http://www.veripalvelu.fi/
http://www.vora-maxmo.fi/
http://www.aboavetusarsnova.fi/
http://www.kouvola.fi/
http://www.plan.fi/
http://www.leenamantere.net/
http://www.nordicweather.net/
http://www.kolumbus.fi/ennola
http://www.coloria.net/
http://www.websiterace.com/
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parempi keskittyä rakentamiseen sillä 
valmista ei ole tiedossa ennen vuotta 2010. 
 
RAPU 
Amorin nuolen suunta ei viittaa rapuihin tä-
män kevään aikana. Toisaalta sillä ei ole sen 
kummempaa merkitystä, sillä sosiaalinen 
kanssakäyminen kukoistaa. Harkintakyky ja 
tilannetaju sekä pitkänajan tähtäimiin suun-
tautuva asenne ovat ravun valttikortit. 
 
LEIJONA 
Kehuista sokeutunut leijona näkee nyt vain 
vaaleanpunaisia poutapilviä eikä lainkaan nii-
den alla olevaa pyörremyrskyä. Hidas reaktio 
sekä puutetta energiasta. Liiallisen tuhlailun 
sekä ajattelemattomuuden vuoksi loppuke-
väästä ilmestyy rästiin jääneiden laskujen 
korkoja tai jopa sakkoja. 
 
NEITSYT 
Projektit eivät näytä lähtevän käyntiin halu-
tulla tavalla ja kevätväsymystä ilmenee ajoit-
tain. Hyvä harkintakyky pelastaa ivalliselta 
kielenkäytöltä, vaikka ajatus jäisikin iro-
niseksi. Pientä kinaa perhepiirissä ja halutto-
muutta yhteistyöhön heidän kanssaan.  
 
VAAKA 
Liian kovaääninen ja itsekeskeinen vaaka voi 
joutua vastakkain oinaan ja kauriin kanssa. 
Ensimmäisen kanssa, koska haluaa loistaa 
ainoana tähtenä ja toisen kanssa sosiaali-
suuden puutteesta. Kukaan heistä ei ole 
valmis jakamaan valokeilaansa. Sanaharkkaa 
myös kotona ja työssä, josta vaa'an 
itsetunto ei kuitenkaan tule kärsimään. 
 
SKORPIONI 
Vaikka skorpionille ei aurinko juuri paista-
kaan, ei myöskään ukkonen ole vaivana. Ah-
kerana ja aktiivisena hän viljelee satonsa 
niin hyvin, että se voi vain tuottaa runsasta 
satoa. Kuria kuitenkin kielenkäyttöön. Tun-
ne-elämälle herkempiä hetkiä loppukesästä. 
 
JOUSIMIES 
Jousimiehen logiikka ja harkintakyky on nyt 
niin alamaissa, että jopa koira voi häntä hui-
jata. Ei missään nimessä allekirjoituksia sopi-
muksiin ennen tarkkaa tutkimista mahd. asi-
antuntijan kera ellei rahaa ole aina lahjoitet-
tavaksi saakka. Uusia suhteita, joiden luotet-
tavuudesta ja pitkäaikaisuudesta ei ole takei-
ta.  
 
KAURIS 
Kauriin valttikortti on yksinäisyys. Sosiaali-
suus ärsyttää, varsinkin, jos se on pinnallista 
eikä syvälliseenkään jaksettaisi keskittyä. 
Karismaattisuudesta ei ole tietoakaan tänä 
keväänä. Negatiivinen suullisuus johtaa risti-
riitoihin sekä kotona että ystäväpiirissä, jo-
ten parasta olisi keskittyä arjen askareihin 
sen kummempia ajattelematta. Viesteihin ei 
tarvitse aina vastata ja kännykänkin voi 
panna pois päältä.  
 
VESIMIES 
Iloinen, valpas ja sosiaalinen vesimies on tä-
män kevään lemmikki. CV:t liikenteeseen, al-
lekirjoitus asuntokauppoihin, hakupaperit yli-
opistoon jne. Kaikki tulee onnistumaan. Pari-

suhteiden alkuun hyvät ja varsinkin positiivi-
set pohjat ja sijoitukset ovat tuottavia.  
 
KALAT 
Kommunikointia: puheluita viestejä, e-maile-
ja, kirjeitä. Valpas ja aktiivinen kalat on 
täynnä puhtia ja itsevarmuutta, joka tosin 
voi herättää kateutta ja aiheuttaa harmia 
imagolle. Ole siis varovainen mitä teet ja 
miten esiinnyt. Rahatilanne näyttää olevan 
tasapainossa ja tunne-elämä suht'koht jär-
jestyksessä.  
 
Vitsejä 
 
Kaksi naista jutteli äänekkäästi elokuvateat-
terissa. Lähellä istunut mies sanoi heille: 
- En kuule mitään! 
- Hyvä koska nämä ovatkin meidän yksityis-
asioita, vastasi toinen naisista. 
 
Mikä on lampaiden juhla Savon murteella? 
-Kilipailut 
 
- Mikset ole lukenut uskonnonläksynä olleita 
Paavalin kirjeitä, kysyi opettaja? 
- Minulle on opetettu, ettei toisten kirjeitä 
saa lukea, vastasi oppilas. 
 
Jos ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä niin ei 
tarvitse katua. 
 
Ellei olisi vettä, niin kukaan ei oppisi uimaan 
ja kaikki hukkuisivat. 
 
Olipa kerran pyöveli, joka vietti eläkepäivi-
ään aikaa tappamalla. 
 
Insinööri ei voi olla joulupukkina, koska hä-
nellä ei ole lahjoja. 
Mutta mikä erottaa insinöörin ja wc-paperin? 
Paperi on kaksinkertainen. 
Ilmoitus Pielisen sanomissa: - Harjaantunut 
siivooja saa paikan. 
 
Bändi sai uuden treenikämpän. Sani teetti ti-
lat. 
 
Gorbatshovilla oli omituinen päähänpintty-
mä. 
 
Kissat protestoivat menemällä naulakkoon. 
 
Mykkä kissa on mauton. 
 
Kustavilainen tilaa olutta rahtina: "Milloin 
olut on kustavissa?" 
 
Lakimies tietää kaikenlaista. 
 
Lensi ulos sähköasentajalinjalta. Teki vääriä 
johtopäätöksiä. 
 
Mistä alkuihminen sai kipinän tulentekoon? 
 
Morsian katosi, mutta vainukoira pääsi vihil-
le. 
 
Surisiko kärpänen kaverin kuollessa? 
 
Ompeluvirheen takia napit vastakkain paita-
tehtaalla! 
 
Vein autoni korjattavaksi vaihteen vuoksi. 
 

Vihanneskauppiaan hintalappu meni väärään 
kurkkuun. 
 
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-Dimitriou, puh. +30 2310 
344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr 
 
Tapahtumakalenteri 
 
2.3 Puhdas maanantai, Paasto alkaa 

Kreikassa 
8.3 Seuran kuukausitapaaminen, paikka 

ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
Kansainvälinen naistenpäivä 

19.3 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päi-
vä 

20.3 Kevätpäiväntasaus 
29.3 Kesäaika alkaa 
1.4 Seuran vuosipäivä, 9. virallinen toi-

mintavuosi käynnissä 
5.4 Seuran kuukausitapaaminen, paikka 

ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
Palmusunnuntai, Suomessa 

9.4 Mikael Agricolan päivä, suomen kie-
len päivä 

10.4 Pitkäperjantai, Suomessa 
12.4 Pääsiäispäivä, Suomessa. Palmusun-

nuntai, Kreikassa 
17.4 Pitkäperjantai, Kreikassa 
19.4 Pääsiäispäivä, Kreikassa 
27.4 Kansallinen veteraanipäivä 
1.5 Vappu, suomalaisen työn päivä 
9.5 Eurooppa-päivä 
10.5 Āitienpäivä 
12.5 J. V. Snellmanin päivä, suomalaisuu-

den päivä 
17.5 Kaatuneiden muistopäivä 
21.5 Helatorstai 
31.5 Helluntaipäivä 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy tou-
kokuussa 2009. Toimitus odottaa jälleen 
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja 
tiedotteeseen.  

mailto:panagoudis@yahoo.gr
mailto:astakoskela@yahoo.gr
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	Ohjelmassa haastateltiin myös Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan rehtoria. Hänen esittämänsä faktat suomalaisen koulun tasa-arvoisuudesta, opettajien koulutuksen tavoitteista jne. antoivat hyviä vinkkejä paikallisille toimijoille. Hänen retoriset kysymyksensä opetettavien aineiden tarpeellisuudesta ja niiden tuntimääristä luulisi herättävän kreikkalaiset opetusviranomaiset ajattelemaan asiaa tarkemmin. 
	Suomalaistapahtumia Kreikassa
	Sormenjäljen rekisteröinnillä pyritään passin myöntöprosessin turvallisuuden ja henkilön tunnistamisen luotettavuuden takaamiseen. Siruun lisättävät sormenjäljet on toinen biometrinen tunniste, joka otetaan Suomessa käyttöön. Digitaalinen kasvokuva sisällytettiin siruun vuonna 2006.
	Megaro Mousikis Ateena
	www.megaron.gr 
	Sarjassa Suuret orkesterit, suuret johtajat
	Osa tunnin pituisesta ohjelmasta käsitteli entisten Kreikan opetusministereiden haastatteluja, joissa analysoitiin syitä siihen miksi Kreikassa suunniteltuja reformeja ei ole saatu edistettyä alkua pidemmälle. Haastateltavina olivat mm. ex-opetusministeri Arsenis ja ex-opetusministeri Marietta Yiannakou, joka selosti haastattelussaan, miten Suomessa opetusjärjestelmän reformista käytiin vuosia laajojen piirien välistä keskustelua ilman dramatiikkaa.
	Suomen radion sinfoniaorkesteri 3-4.4.2009
	Johtaa Sakari Oramo
	Lisätietoja Sisäasiainministeriö
	Solistit: Spyros Mourikis ja Jannis Vakarelis
	Teoksia: C.Debussy, J.Francais, J.Sibelius, A. Buckner, S.Prokofiev
	Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys Kreikassa
	Sarjassa Aikamme suuret laulajat
	Ateena
	Suomen suurlähetystö
	Karita Mattila 24.4.09
	Osoite: Hatziyianni Mexi 5, 11528 Ateena
	Esittää Richard Straussin "Vier letzte Lieder" yhdessä BBC:n sinfoniaorkesterin kanssa, johtaa Jiri Belohlavek
	Puh: +30 210 7255860-3
	Fax: +30 210 72 55 864
	Ennakkoäänestysaika:
	Kreikan entisten opetusministereiden viesti oli, että Kreikassa tarvittaisiin vähintäänkin kahden suurimman puolueen konsensus opetusjärjestelmän uudistuksen peruspilareista, jotka eivät muuttuisi hallitusten vaihtuessa, jos reformissa halutaan onnistua.
	27.–29.5.2009 (ke-pe) klo 10.00–15.00 ja 
	Ohjelma suomalaisesta koulusta
	30.5.2009 (la) klo 10.00–14.00
	Kreikkalainen Mega tv-yhtiö lähetti tammikuussa ohjelman, joka vertaili suomalaista ja kreikkalaista koulutusta.
	Hania
	Kunniakonsulaatti
	Osoite: Efedron Polemiston 1, 3 krs. 3100 Hania
	Kreikkalainen yksityinen tv-kanava Mega oli käynyt kuvaamassa suomalaisen koulun arkea viikoittaista Tutkimus-nimistä ohjelmaa varten. Ohjelma oli otsikoitu fraasilla "Onnetonta olla oppilas" (viittaus oli Kreikan opetusjärjestelmään).
	Toimittajan vetämän johtopäätöksen mukaan suomalainen opetusjärjestelmä on periaatteiltaan suhteellisen yksinkertainen ja antaa itsenäisiä valintamahdollisuuksia oppilaille. Koulujen tilat ovat modernit ja opetuksessa korostetaan yhteyttä käytäntöön. Vaikka toimittaja totesi, ettei täydellistä järjestelmää ole olemassa, hän ehdotti, että Kreikka tutustuisi lähemmin suomalaiseen järjestelmään ottaen mallia joistakin sopivista elementeistä.
	Puh: +30 6974 467670
	Ennakkoäänestysaika:
	29.5.2009 (pe) klo 11.00–14.00 ja 
	30.5.2009 (la) klo 10.00–13.00
	Ohjelmassa vertailtiin yhden suomalaisen ja yhden kreikkalaisen lukiolaisen koulupäivää. Suomalaisen oppilaan koulupäivä näytti suhteellisen löysältä verrattuna kreikkalaisen oppilaan koulupäivään, joka sisälsi oppituntien lisäksi läksyjen lukemista ja illan preppauskursseja. Suomalaisella lukiolaisella oli aikaa harrastaa iltaisin, mitä kreikkalaisella oppilaalla ei ollut johtuen preppauskursseista. 
	Kos
	Kunniakonsulaatti
	Osoite: V-Tours Travel Agency head office
	 Marmaroto, 85300 Kos
	Puh: +30 22420 22340
	Fax: + 30 22420 56729
	Kreikassa on käynnistetty mellakoiden jälkeen uudestaan keskustelu lukio-opetuksesta ja yliopistojen pääsykoejärjestelmästä. Nykyinen järjestelmä on hyvin stressaava oppilaille, ja lukion opetuksen päätarkoituksena on ollut valmistaa oppilas kolmannen vuoden lopussa järjestettäviin ja samalla yliopiston pääsykokeina toimiviin ylioppilaskirjoituksiin. Lukion yleissivistävä rooli on heikentynyt huomattavasti tässä prosessissa oppilaiden panostaessa pääasiassa kirjoittamiinsa aineisiin, joten muut oppiaineet ovat jääneet vähän köyhän sukulaisen rooliin. 
	Ennakkoäänestysaika:
	27.–29.5.2009 (ke-pe), klo. 9.00–14.00
	Toimittaja kysyy, olisiko tästä kuvauksesta vedettävä sellainen johtopäätös, että Kreikassa opittaisiin enemmän, kun oppimiseen käytetään enemmän aikaa, mutta toteaa, että tilanne onkin päinvastainen. Hän kertoo Pisa-tutkimuksien osoittaneen, että suomalaisen koulutusjärjestelmän kasvatti pärjää monta kertaa paremmin Pisa-testeissä kuin kreikkalaisen koulutusjärjestelmän kasvatti. Kreikassa todetaan käytettävän liikaa ulkolukua ja samojen asioiden toistoa vuodesta vuoteen syventämällä vain aihealueiden tietoja yksityiskohdilla.
	Rhodos
	Kunniakonsulaatti
	Osoite: Hotel Manousos, G. Leon 25, 85100 Rhodos
	Puh: +30 22410 35780
	Fax: +30 22410 28834
	Ennakkoäänestysaika:
	28.–29.5.2009 (to-pe), klo. 10.00–15.00
	Thessaloniki
	Suurin osa kreikkalaisista oppilaista osallistuu iltaisin (2-3 tuntia per ilta) preppauskursseille koulutuntiensa lisäksi, vähintään 1-2 vuoden ajan, joten ilmaisesta julkisesta opetuksesta ei voi puhua kuukausittaisten preppauskurssien maksujen liikkuessa € 300–400 paikkeilla.
	Suurlähetystön toimipaikka
	Osoite: Taverna 1901, Katouni 9, Ladadika, 54625 Thessaloniki
	Puh: +30 6944 766010
	Toisessa osiossa haastateltiin Lauttasaaren yhteiskoulun oppilaita ja opettajia ja kuvattiin oppimistilannetta orgaanisen kemian laboratoriotunneilla sekä musiikin ja englannin tunneilla. Toimittaja kuvaili näkemänsä ja kuulemansa perusteella suomalaista koulua oppilaita itsenäistävänä, hyvin toimivana kouluna, jossa opettajien ja oppilaiden välillä vallitsee luottamus. Oppilaiden mahdollisuus valita toivomiaan aineita laajasta valikoimasta herätti myös toimittajan mielenkiinnon. Toimittaja totesi suomalaisten oppilaiden nauttivan oppitunneistaan ja koulustaan, ja heitti ilmaan kysymyksen, eikö Kreikassa voitaisi tavoitella samaa eli oppilaiden viihtymistä koulussa ja halukkuutta oppia uutta.
	Fax: +30 23103 14400
	Ennakkoäänestysaika:
	30.5.2009 (la) klo. 10.00–14.00
	Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
	10 hyvää syytä äänestää
	(http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=FI) 
	Sormenjäljet lisätään passeihin
	(www.finland.gr) 
	1. Kyllä, sinä. Sinä päätät. Äänestämällä.
	EP:n vaaleissa äänestämällä valitset, kuka vaikuttaa tulevaisuuteesi ja melkein 500 miljoonan muun eurooppalaisen päivittäiseen 
	EU edellyttää, että jäsenvaltiot lisäävät sormenjäljet kansallisiin passeihin viimeistään 28. kesäkuuta 2009. Passin siruun lisättävillä sormenjäljillä parannetaan passin turvallisuutta ja luodaan luotettavampi yhteys matkustusasiakirjan ja sen haltijan välille.
	Kreikka on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin tämänhetkinen puheenjohtajamaa. Kiljusen mukaan tehtävässä olisi eräällä tavalla kyse viime vuodesta, jolloin Suomi ulkoministeri Alexander Stubbin (kok) johdolla toimi Etyjin puheenjohtajana.Kiljusen mukaan hänen tehtävänsä ei ole pystyttää koko vaalitarkkailujärjestelmää kulloinkin Etyjin tarkkailussa oleviin vaaleihin, vaan hän laatii puheenjohtajamaa Kreikalle raportin siitä, kuinka vaalit on järjestetty.
	elämään. Jos et vaivaudu äänestämään, joku toinen päättää, kuka edustaa sinua ainoassa suoraan valitussa yleiseurooppalaisessa edustajakokouksessa. Valitut jäsenet muovaavat Euroopan tulevaisuutta seuraavat viisi vuotta. Vaikuta haluamaasi Eurooppaan! Jos et äänestä, älä myöskään valita.
	7. Suunnitteilla: lisää vaikutusvaltaa mepeille
	Kun uusi Lissabonin sopimus voidaan panna täytäntöön, EP:n jäsenten vaikutusvalta EU:n asioista päätettäessä lisääntyy entisestään. Sopimuksen myötä parlamentista tulee jäsenvaltioiden ministerien kanssa tasavertainen lainsäätäjä lähes kaikilla EU:n politiikan aloilla. Parlamentti valitsee silloin myös komission puheenjohtajan, mikä vahvistaa sen harjoittamaa EU:n toimeenpanovallan valvontaa. EU:n kansalaisena sinulla tulee olemaan oikeus tehdä aloite eurooppalaisiksi laeiksi.
	2. EP:n jäsenet – äänesi Euroopassa
	EP:n jäsenesi on äänesi Euroopassa – miksi siis jättäisit tilaisuuden käyttämättä? Viiden vuoden välein valittu Euroopan parlamentti on keskeinen ja vahva vaikuttaja Euroopan unionin päätöksenteossa. Sen äänet muovaavat yhteisön lopullisen lainsäädännön, joka vaikuttaa päivittäiseen elämääsi, olipa kyse jokapäiväisestä ruoasta, ostoskärrysi hinnasta, hengittämäsi ilman laadusta tai lastesi lelujen turvallisuudesta.
	”Tehtävä on katsoa, että Etyjin suorittama vaalitarkkailu on kuosissa. Olen Kreikan edustajana katsomassa, että vaalitarkkailu toimii sovittujen pelisääntöjen mukaan”, Kiljunen sanoo. Hänen mukaansa työ tulee vaatimaan matkustamista pari päivää ennen vaaleja ja ehkä muutaman päivän vaalien jälkeen.
	8. Äänestä moninaisuuden puolesta
	EU valitsee uudet meppinsä kesäkuussa 2009. Koska EP:n jäsenet tulevat 27 maasta, he edustavat lukuisia kansallisia poliittisia puolueita, vaalipiirejä ja näkemyksiä. Parlamentissa useimmat jäsenet ryhmittyvät poliittisten kantojensa mukaisiin ryhmiin. Täten parlamentissa, kuten EU:ssa, on moninaisuutta, jota se arvostaa ja johon se mukautuu – parlamentissa jopa puhutaan 23 kieltä.
	”Ensimmäiset vaalit ovat Makedonian presidentinvaalit, sitten Montenegron parlamenttivaalit ja huhtikuussa parlamenttivaalit Moldovassa”, Kiljunen listaa tulevia tehtäviään. Kaiken kaikkiaan tarkkailtavia vaaleja tulee tänä vuonna olemaan kymmenkunta.
	3. Äänestäminen on oikeutesi!
	EU:n kansalaisena Euroopan parlamentin vaaleissa äänestäminen on perusoikeutesi ja paras keino vaikuttaa EU:n toimintaan. Äänestämällä määrittelet osaltasi, kuka edustaa kaltaisiasi tavallisia ihmisiä, perhettäsi, ystäviäsi, naapureitasi ja työtovereitasi EU:ssa. EU:n kansalaisena voit äänestää (ja asettua ehdokkaaksi) siinä EU:n valtiossa, jossa asut, vaikka et olisikaan kyseisen maan kansalainen. Ja äänestäminen on kaiken lisäksi ilmaista!
	Hän on selvityttänyt eduskunnan puhemies Sauli Niinistöltä (kok) ja pääsihteeri Seppo Tiitiseltä, että hän voi ottaa vastaan tehtävän Suomen ulkopuolisen maan hallitukselta. ”Estettä ei ole”, hän sanoo. Hyväksyntä on tullut myös ulkoministeri Stubbilta.
	9. Politiikkaa! Demokratiaa!
	Kannatatko EU:ta? Vihaatko sitä? Haluatko kääntää sitä oikealle? Vai vasemmalle? Onko jokin asia sinulle erityisen tärkeä? Haluatko joitakin tiettyjä muutoksia? Onko mielessäsi jokin kiireellinen teko? Tarvitaanko investointeja? Valitse EP:n jäsen, joka on kanssasi samaa mieltä, ja voit saada tahtosi läpi. Tästä on kyse demokratiassa. Vaikuta asiaan.
	Kiljunen on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen.
	4. Ihmisten, maailman ja vaurauden puolesta!
	Kimmo Kiljunen saa palkkaa tehtävästään. Sen suuruutta hän ei kuitenkaan vielä paljasta.
	Olitpa nuori tai vanha, opiskelija tai eläkeläinen, mies tai nainen, työntekijä tai yrittäjä, valtavirtaa tai vaihtoehtoja kannattava, kaupungissa tai maalla asuva, EU koskee meitä kaikkia, vaikka emme aina sitä huomaakaan. EU:n ansiosta voimme helposti matkustaa, opiskella ja työskennellä ulkomailla. EP tekee väsymättä työtä puhtaamman ympäristön, turvallisempien kemikaalien sekä parempien palveluiden ja työpaikkojen puolesta. Se puolustaa innokkaasti kuluttajien oikeuksia, yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja ihmisoikeuksia sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.
	”Se on yksi yhä neuvoteltavana olevista asioista”, hän sanoo.
	10. Pienellä vaivalla suuri tulos
	Kiljunen toimii myös järjestön parlamentaarisen yleiskokouksen varapresidenttinä.
	Äänestys vie vain muutaman minuutin, ja voit ehkä yhdistää sen ulkoiluun tai kahvilla käyntiin. Tahtosi kertominen EU:lle on varsin vaivatonta. Sen jälkeen on helppoa seurata, mitä valitut jäsenet tekevät hyväksesi – käy vain www.europarl.europa.eu -sivulla!
	Kimmo Kiljunen on myös ehdolla kesäkuussa järjestettävissä EU-parlamenttivaaleissa.
	Tanja Karpela on vuoden Vihreä Yllättäjä
	(Taloussanomat 5.12.2008)
	Suomi-Seura ja USP tiedottavat
	Vihreä Lanka -lehti jakoi ensimmäistä kertaa Vihreä Lanka -palkinnot vuoden henkilöille ja ilmiöille. Kansanedustaja Tanja Karpela on vuoden vihreä yllättäjä.
	(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi) 
	Suomi-Seuran vuosikokous
	5. Yhdet vaalit – 375 miljoonaa äänestäjää
	Sinulla on kesäkuussa 2009 ainutlaatuinen tilaisuus äänestää 375 miljoonan muun eurooppalaisen äänestäjän kanssa. Mistä? Sekä maailman ainoan suoraan valitun monikansallisen ja monikielisen parlamentin että EU:n ainoan suoraan valitun toimielimen valitsemisesta. Kansa on valinnut Euroopan parlamentin vuodesta 1979 lähtien ja se edustaa nykyään melkein puolta miljardia kansalaista.
	Lehti kirjoittaa, että Karpela on yllättävä keskustalainen. Hän vastustaa tehomaataloutta, Vuotoksen rakentamista, turpeenpolttoa ja ydinvoimaa. Karpela kannattaa sen sijaan luonnonsuojelua, luomuruokaa ja eläinten oikeuksia.
	Suomi-Seura r.y:n vuosikokous pidetään 24.3.2009 klo 18.00 alkaen Säätytalossa, Snellmaninkatu 9, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
	Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.
	Johtokunta toivottaa Suomi-Seura r.y:n jäsenet tervetulleeksi.
	Tänä syksynä Karpela teki eduskunnassa ilmastolakialoitteen, jossa Suomi sitoutuisi vähentämään päästöjään viisi prosenttia vuodessa, Vihreä Lanka kertoo.
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	Palkinnon saaneiden joukossa ovat muun muassa suomalaisen sähköauton kehittäjät.
	6. Raskaan sarjan mepit
	EP:n jäsenillä eli mepeillä on useimmissa tapauksissa yhtä paljon painoarvoa EU:n päätöksenteossa kuin jäsenvaltioilla. Mepit ja ministerit säätävät useimmat jokapäiväistä elämäämme koskevat lait yhdessä EU:n tasolla. Monet, jollei melkein kaikki, maassasi säädetyt lait ovat täytäntöön pantuja eurooppalaisia säädöksiä, joista EP:n jäsenet ovat – edustajinasi – äänestäneet. Kyse ei ole ainoastaan laeista, vaan myös rahoituksesta uusia teitä, puhtaampia rantoja, tutkimusta, koulutusta tai kehitysapua varten, sillä EP:n jäsenet päättävät myös EU:n rahankäytöstä.
	Kimmo Kiljusesta tulossa Kreikan hallituksen erityisedustaja 
	Venäjä ehdotti kriisinhallinnan yhteisharjoituksia, Suomi ei innostu
	(Helsingin Sanomat 20.2.2009)
	(Helsingin Sanomat 12.12.2008)
	Sdp:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen on saamassa erikoisen tehtävän. Kreikan hallitus on nimittämässä hänet erityisedustajaksi vaalitarkkailuun liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelut asiasta ovat loppusuoralla.
	Venäjän puolustusministeri Anatoli Serdjukov tarjoaa Suomelle vanhojen neuvostoaseiden modernisointia Naton standardien mukaisiksi ja ehdottaa samalla yhteisiä rauhanturvaamisen harjoituksia.
	”Tätä on valmisteltu kuukausi”, Kiljunen vahvisti Helsingin Sanomille perjantaina.
	Nykyisillä julkisen talouden eväillä ja nyt voimassa olevilla lakisääteisillä sitoumuksilla Kreikan valtion vastuulla oleva velkataakka on Goldmanin mukaan vuonna 2050 peräti 550 prosenttia Kreikan sen aikaisesta vuotuisesta bruttokansantuotteesta.
	Jatkokysymys kuuluu, kumpi tapahtuma on todennäköisempi, eurovaltion vararikko vai rahaliiton osittainenkin hajoaminen. Ja toinen jatkokysymys, mitä eurovaltiot voivat yhdessä ja erikseen tehdä välttääkseen tuhoisat onnettomuudet.
	"Olemme valmiita modernisoimaan mitä tahansa Suomen puolustusvoimien käytössä olevaa venäläistä aseistusta ja sotilaallista kalustoa", sanoo Serdjukov suomalaiselle Maanpuolustus-lehdelle antamassaan kirjallisessa haastattelussa. Perjantaina julkaistun haastattelun mukaan Venäjän ja Suomen yhteisiin rauhanturvaamisen ja terrorismin vastaisen toiminnan harjoituksiin voisivat osallistua laivasto ja maavoimat.
	Velkasuhde on tolkuton. Goldmanin ja lukuisten muidenkin sijoituspankkien ja analyysiyhtiöiden mukaan on päivän selvää, että jokin kohta pettää jo hyvissä ajoin ennen kuin yhdenkään eurovaltion velka kasvaa moninkertaisesti maan taloutta suuremmaksi.
	Kumpi tahansa onnettomuus – eurovaltion sortuminen maksuhäiriöihin tai yhdenkin jäsenvaltion eroaminen rahaliitosta ja samalla luopuminen eurosta – tuntui vielä muutama kuukausi sitten mahdottomalta.
	Serdjukovin ehdotukset eivät saaneet erityisen innostunutta vastaanottoa Suomen puolustusministeriössä. Suomella on aika vähän vanhaa Neuvostoliitolta ostettua kalustoa jäljellä, terrorismin vastainen toiminta kuuluu sisäministeriölle ja rauhanturvaharjoitukset järjestetään monen maan kesken, kuten operaatiotkin, kerrottiin ministeriöstä.
	Ainakaan rahoitusmarkkinat eivät hinnoitelleet kummallekaan tapahtumalle minkäänlaista todennäköisyyttä vielä vuosi sitten. Eurovaltioiden valtionobligaatioiden markkinakorot olivat hyvin lähellä toisiaan.
	Korkomarkkinat kertovat samaa viestiä. Noteeraukset vihjaavat jo nyt, että tuollaisia velkamääriä ei vapailta markkinoilta kerta kaikkiaan löydy.
	Markkinoiden mielestä eurovaltioihin liittyvissä riskeissä ei ollut juuri eroa. Saksa tai Kreikka, aivan sama.
	Eurovaltioiden velkaantuminen tyssää jossakin vaiheessa rahoitusmarkkinoiden asettamiin rajoihin. Liika on liikaa.
	Venäjä tosin on aiemmin auttanut vanhan kaluston uusimisessa, kun Mi-8 –helikoptereiden käyttöikää onnistuttiin jatkamaan.
	Nyt ääni on täysin muuttunut kellossa.
	Sen jälkeen vaihtoehdot ovat pelkästään epätavallisia ja euroaikana ennen kokemattomia.
	Rahoituskriisin ja taantuman aiheuttamat välittömät ja välilliset tulonmenetykset ja valtioille nopeasti kasautuvat ylimääräiset kustannukset ovat jo varsin jyrkästi jakaneet eurovaltioita jyviin ja akanoihin.
	Serdjukovin haastattelua on luettu tarkkaan ehdotusten painoarvosta riippumatta, koska hän antaa hyvin harvoin haastatteluja. Venäjän puolustusministerin yleissävy haastattelussa on aika uhmakas, joskin hän myös sanoo Venäjän pyrkivän hyviin suhteisiin erityisesti EU:n kanssa.
	Kreikalla tai Italialla niin kuin monella muullakin eurovaltiolla on vuosisatojen monipuolinen kokemus liian suuriksi lipsuneiden valtionvelkojen hoitamisesta niin sanotusti kotikonstein.
	Velkaisimpien ja vakavaraisimpien eurovaltioiden väliset korkoerot ovat nopeasti kasvaneet suuremmiksi kuin kertaakaan sitten rahaliiton perustamisen runsaat kymmenen vuotta sitten.
	Tuiki tavallisia keinoja ovat olleet velkojen hoitaminen yksinkertaisesti rahaa painamalla eli inflaatiolla, valuuttaa heikentämällä eli devalvoinnilla tai näiden erilaisilla yhdistelmillä.
	Venäjä ei suostu Serdjukovin mukaan Yhdysvaltain kanssa tasasuuriin supistuksiin ydinaseistuksessa kun strategisia aseita rajoittava Start 1 -sopimus umpeutuu ensi vuonna, koska Yhdysvalloilla on muuten aseylivoima.
	Eurovaltioiden korkoerot ovat nyt niin suuria, että ne kiistattomasti kertovat markkinoiden pitävän jonkinasteisia häiriöitä jo varsin todennäköisinä. Markkinoiden mielestä velkaisimpien eurovaltioiden ajautuminen onnettomiin välikohtauksiin on todennäköisempää kuin onnettomuuksien välttäminen.
	Rahaliiton jäseninä Kreikalla, Italialla tai muillakaan eurovaltioilla ei ole käytettävissään kumpaakaan näistä valtioiden ikiaikaisista silmänkääntötempuista. Nyt euromaiden yhteisestä rahapolitiikasta päättää euroalueen keskuspankki EKP ja 16 maan yhteinen valuutta saa arvonsa valuuttamarkkinoilla.
	Naton laajenemisaikeista Georgiaan ja Ukrainaan Serdjukov sanoo, että "me emme uhraa pelinappuloitamme, meillä on jotain millä muuttaa kaikki nämä toiveet illuusioksi."
	Mahdoton on taas kerran hyvin lyhyen ajan kuluessa muuttunut markkinoilla todennäköiseksi, joidenkin tarkkailijoiden mielestä jo väistämättömäksi.
	Venäjän asevoimista yleisemmin Serdjukov sanoo, että "jos joku järkensä menettänyt saa päähänsä testata Venäjän kestävyyttä tai vaurautta, niin hän saa vastaansa ansaitsemansa vastarinnan, tulee lyödyksi. Kuten meillä Venäjällä on ikiajoista ollut."
	Devalvaatio-vaihtoehdon ja ikiomien setelipainojen puuttuminen sitoo Kreikan ja Italian kaltaisten velkaisten valtioiden kädet kiusallisen tiukalle.
	Eurovaltioiden velkaisimmat ovat jo nyt velkaloukussa tai ajautuvat nopeasti pahenevan taantuman paineesta tuohon viheliäiseen jamaan, jossa vanhoista veloista ja niiden koroista selvitäkseen valtion on otettava uutta velkaa.
	"Pitää vain muistaa, että mekään emme ole mitään pikkupoikia tappelussa", Serdjukov vielä alleviivaa.
	Kun rahoitusmarkkinatkin painavat jarrua, jää kotimainen reaalitalous ainoaksi joustavaksi osaksi monimutkaista talouden kokonaisuutta. Etelä-Euroopan maat ovat euroaikana päästäneet kilpailukykynsä heikkenemään, ja nyt taantumassa tarvittava sopeutuminen revitään väkisin työllisyydestä.
	Italian valtiolla on vanhastaan velkaa hieman yli maan vuotuisen bruttokansantuotteen verran. Kreikka on hyvin lähellä samaa tilannetta, sen valtionvelka on noin 95 prosenttia vuotuisesta bkt:sta.
	(europa.eu.int)
	Kumpi murtuu, rahaliitto vai sen jäsenet?
	Työttömyyden kasvu kasvattaa myös poliittisia paineita – Kreikassa ovat jo polttopullot lentäneet. Poliittiset houkutukset omapäisiin ratkaisuihin kasvavat.
	Varsinkin taantuman aikana talouden ja samalla verotulojen supistuessa on helppo tulkita Italian ja Kreikan olevan velkaloukussa. Supistuva talous ei tuota näille valtioille riittävästi tuloja edes korkomenojen kattamiseen, lainojen lyhennyksistä puhumattakaan.
	(Taloussanomat 5.2.2009)
	Rahoitusmarkkinoiden kuuma kysymys on, murtuuko Euroopan unionin rahaliitto vai jonkun eurovaltion talous. Kumpi tahansa on mahdollista, sen verran ahtaalle taantuman ja pankkikriisin kulut ajavat velkaisimpia euromaita. Rahaliitolle kyse olisi erittäin kovasta iskusta.
	Velkaisten maiden eroaminen rahaliitosta toisi vanhan kunnon devalvaation ja ikioman inflaation näiden ulottuville. Esimerkiksi uusien drakmojen määrästä päättäisivät kreikkalaiset yksin ilman Brysselin tai Frankfurtin herrojen määräilyä.
	Vaihtoehdoiksi jäävät velkamäärien jyrkkenevä kasvattaminen – tai yllättävämmät ratkaisut.
	Ilmeisesti Kreikka on kaikista eurovaltioista pahimmassa pinteessä. Maan tilanne on jo nyt apea, mutta tulevaisuuden näkymät ovat vielä paljon ankeammat.
	Euroopan talouspulmia käsittelevät markkinakatsaukset ja analyysit ovat viime viikkoina keskittyneet joko Euroopan pankkien kasvaviin ongelmiin tai velkaisimpien eurovaltioiden rahoitusvaikeuksiin.
	Eron seuraukset voisivat kuitenkin olla karuakin karummat.
	Analyysiyhtiö GaveKal Researchin arvostettu ekonomisti Anatole Kaletsky puntaroi keskiviikkoisessa analyysissään laajasti rahaliitosta eroamisen ja eurovaltion vararikon mahdollisia seurauksia hyvine ja huonoine puolineen.
	Sijoituspankki Goldman Sachs laski tuoreessa katsauksessaan yhteen eurovaltioiden velkoja ja niiden kontolla olevia lakisääteisiä eläkevastuita ja muista väestön nopeaan ikääntymiseen liittyviä vastuita. Vuoteen 2050 ulottuva visio nostaa – tai ehkä paremminkin pudottaa – Kreikan aivan omaan rupusarjaansa.
	Eurovaltioiden ja samalla Euroopan unionin rahaliiton haasteet ovat yhä useammassa aihetta käsittelevässä markkinakatsauksessa kiteytyneet kahteen kysymykseen: voiko eurovaltio ajautua vararikkoon tai vararikkoa enteileviin maksuhäiriöihin, ja voiko eurovaltio erota rahaliitosta.
	Kaletskyn mukaan hyvin velkaiselle eurovaltiolle voisi olla monessakin suhteessa edullista lähteä omille teilleen ja ottaa käyttöön uusi, ikioma valuutta. Tällaisesta sooloilusta koituisi hänen mielestään kuitenkin hyvin suurella todennäköisyydellä vielä enemmän haittaa kuin hyötyä, joten hän ei pidä eroa todennäköisimpänä vaihtoehtona.
	Sveitsi liittyy Schengen-alueeseen
	Päättäjät tietävät EKP:tä myöten myös sen, että rahaliiton rakoilu aiheuttaisi erittäin suurta haittaa kaikille liiton nykyisille ja mahdollisesti tuleville jäsenille.
	(Sisäasiainministeriön tiedote 11.12.2008)
	Sveitsi liittyy EU:n sisäiseen vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen 12.12.2008, jolloin rajatarkastukset Sveitsin ja vanhojen Schengen-maiden välisestä maaliikenteestä poistuvat. Lentoliikenteestä rajatarkastukset poistuvat maaliskuun lopussa 2009.
	Päättäjät ovat varsin hyvin perillä myös siitä, mitä todennäköisesti seuraisi rahaliiton jäsenvaltion ajautumisesta taloudelliseen umpikujaan ja lopulta maksuhäiriöihin.
	Eron ja oman valuutan tuomista eduista suurimpia olisivat Kaletskyn mukaan uuden valuutan voimakkaalla heikennyksellä aikaansaatu kilpailukyvyn huima parannus ja mahdollisuus luoda talouteen uutta rahaa niin paljon kuin tuntuu tarpeelliselta.
	Juuri siksi esimerkiksi GaveKalin Kaletsky pitää kaikkein todennäköisimpänä vaihtoehtona, että viime kädessä rahaliiton vahvimmat jäsenvaltiot taipuvat yhteistuumin heikompien naapureidensa pelastamiseksi tarvittaviin tukitoimiin.
	Schengen-maiden ja Sveitsin kansalaisiin muutos vaikuttaa lähinnä rajatarkastusten poistumisena maiden välisiltä sisärajoilta. Vaikka rajatarkastuksia ei sisärajoilla ole, tulee kaikilla matkustajilla olla mukanaan hyväksytty matkustusasiakirja matkustaessaan Schengen-alueella.
	Haittoja olisivat hänen mukaansa hyvin suuri riski "totaalisen pankkikriisin" käynnistymisestä, sisä- ja ulkopoliittinen kriisi, uuden valuutan aiheuttamat suuret kustannukset, inflaation ja korkotason kohoaminen, julkisen velan kallistuminen ja kaikkien euromääräisten vanhojen velkojen aiheuttamat suunnattomat luottotappiot.
	Kaletsky uskoo myös, että lopulta myös "jääräpäinen" EKP taipuu pakon edessä keventämään rahapoliittista linjaansa vielä tuntuvasti. Hänen mukaansa EKP ottaa vielä käyttöönsä poikkeuksellisia keinoja keventääkseen eurovaltioiden talouspaineita.
	Myös Schengen-alueella laillisesti oleskelevien ja tänne saapuviin kolmansien maiden kansalaisten matkustus helpottuu. Sveitsi alkaa myöntää Schengen-viisumeita, jotka oikeuttavat matkustamaan koko Schengen-alueella viisumin voimassaoloajan puitteissa. Minkä tahansa Schengen-maan myöntämä oleskelulupa oikeuttaa oleskeluun koko Schengen-alueella tiettyjen määräaikojen puitteissa.
	Arvostettu talousprofessori ja taloushistorioitsija Barry Eichengreen julkaisi tammikuussa laajan rahaliittoa käsittelevän tutkimuksen. Hän päätyy suunnilleen samoin perustein samaan johtopäätökseen kuin Kaletsky: yksikään maa tuskin lähtee rahaliitosta, koska eroaminen olisi lähtijälle aivan liian kallista. 
	Sen tämä kriisi on Kaletskyn mukaan osoittanut jo nyt, että Euroopan unioni ja sen rahaliitto joutuvat hyvin nopeasti valitsemaan hajaannuksen ja nykyistä selvästi pidemmälle menevän yhdentymisen välillä.
	EKP:n korkopolitiikasta päättävä neuvosto kokoontuu seuraavan kerran kokoukseensa tänään torstaina, joten markkinat voivat saada uutta tietoa kriisinhallinnasta hyvinkin nopeasti.
	Schengen-alue käsittää tällä hetkellä 22 Euroopan unionin jäsenvaltiota sekä Norjan, Islannin ja pian myös Sveitsin. Sveitsin naapurivaltio Liechtenstein liittynee mukaan Schengeniin myöhemmin.
	Jos rahaliiton jäsenyys on peruuttamaton, alkavat markkinoilla varojaan riskeille altistavat sijoittajat seuraavaksi pelätä maksuhäiriöitä. Tämä pelko on ainakin Kaletskyn ja useiden sijoituspankkien analyysien perusteella todennäköisempi.
	Edellisen kerran Schengen-alue laajentui 21.12.2007, kun sisärajatarkastukset maa- ja merirajoilla poistettiin suhteessa yhdeksään vuonna 2004 Euroopan unioniin liittyneeseen jäsenvaltioon.
	Rikosrekisteritietojen vaihto EU-maiden välillä helpottuu
	Saksalaislehti Der Spiegel aloitti hiljan laajan euroalueen talouspulmia käsittelevän kirjoituksensa lainauksella, joka pakottaa ottamaan markkinoiden pelot vakavasti.
	(Oikeusministeriön tiedote 26.2.2009)
	EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi tänään 26.2. kokouksessaan Brysselissä lopullisesti puitepäätöksen, jolla parannetaan rikostuomioita koskevien tietojen vaihtoa jäsenmaiden kesken. Tietojenvaihdon tehostaminen edistää muissa jäsenmaissa annettujen tuomioiden huomioon ottamista rikosoikeudenkäynnissä.
	EU:n jäsenvaltioista Kyproksen, Romanian ja Bulgarian sekä Schengenin säännöstöä osittain soveltavien Ison-Britannian ja Irlannin Schengen-valmistelut jatkuvat. Iso-Britannia ja Irlanti soveltavat muun muassa poliisiyhteistyötä koskevia Schengen-säännöksiä, mutta ne eivät tule näillä näkymin osallistumaan vapaan liikkuvuuden alueeseen.
	Spiegelin mukaan Saksan liittokansleri Angela Merkel aloitti esitelmänsä Frankfurtin pankkiirien seminaarissa sanomalla kuulleensa huhun, jonka mukaan valtiot eivät voi mennä vararikkoon. Heti perään hän korjasi, että tämä huhu ei pidä paikkaansa.
	Markkinat näyttävät olevan Merkelin kanssa samaa mieltä, valtiot ilmeisesti voivat mennä vararikkoon tai ainakin laiminlyödä velvoitteitaan. Niinhän ne ovat tehneet vuosisatojen ajan.
	Periaatteena on, että se valtio, jonka kansalainen on tuomittu, säilyttää kyseisen henkilön tiedot muissa jäsenvaltioissa rikosrekisteriin merkityistä tuomioista. Tällöin se voi kattavasti vastata kansalaisen rikosrekisteritietoja koskeviin tiedusteluihin muista jäsenvaltiosta. Rekisteritietojen vaihdolle luodaan sähköinen lomake.
	Schengen-alueeseen liittyminen edellyttää arviointiprosessin läpikäymistä. Prosessissa tarkastetaan uuden Schengen-valtion kyky soveltaa Schengenin säännöstöä.
	Maksuhäiriö ei välttämättä olisi yhtä totaalinen velkojen mitätöinti kuin esimerkiksi Argentiinan kriisissä vuonna 2002 tai Venäjän ruplakriisissä vuonna 1998.
	EU pyysi Ahtisaaren apuun
	(Iltalehti 23.1.2009)
	Toisessa jäsenmaassa tuomitun rikosrekisteritiedot on tähänkin asti toimitettu kansalaisuusvaltioon, mutta se on voinut päättää, missä laajuudessa tiedot merkitään sen kansalliseen rikosrekisteriin ja koska tiedot poistetaan. Puitepäätös yhdenmukaistaa ja tehostaa nykyisiä käytäntöjä.
	Euroalueella markkinat pitävät todennäköisempänä velkaisimpien valtioiden yksipuolista ilmoitusta erääntyvien velkojen uudelleenjärjestelystä eli velkojen vaihtamista uudenlaisiksi, tyypillisesti pitkäaikaisemmiksi veloiksi.
	Euroopan unioni pyytää Martti Ahtisaaren apua Slovenian ja Kroatian välisen rajakiistan ratkaisussa.
	Rajakiista uhkaa romuttaa Kroatian toiveet saada jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa päätökseen tämän vuoden aikana. Samalla tuhoutuisivat myös suunnitelmat Kroatian liittymisestä unioniin vuonna 2011.
	Velanhoidon laiminlyönti voisi tuoda hetkellistä helpotusta maksujensa kanssa tuskailevan valtion talouteen, mutta tempauksen aiheuttamat haitatkin olisivat mittavia.
	Tänään hyväksyttiin lopullisesti myös poissaolotuomioiden täytäntöönpanoa koskeva puitepäätös. Sen avulla halutaan varmistaa syytetyn oikeudet rikosasian oikeuskäsittelyn aikana silloinkin, kun hän ei ole itse läsnä tuomiota annettaessa. Puitepäätöksen tarkoituksena on helpottaa rikostuomioiden täytäntöönpanoon liittyvää, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle pohjautuvaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä sekä yhdenmukaistaa viranomaiskäytäntöjä jäsenvaltioissa.
	EU:n laajentumiskomissaari Olli Rehn on pyytänyt Ahtisaarta johtamaan nyt "asiantuntijaryhmää", joka yrittää ratkaista kiistan.
	Pienikin viivästys korkojen tai lyhennysten maksuissa säikäyttäisi markkinoilla toimivat sijoittajat pahemman kerran.
	Suomen entinen presidentti Martti Ahtisaari sai vuoden 2008 Nobelin rauhanpalkinnon vuosikymmeniä kestäneestä rauhantyöstään, erityisesti entisessä Serbian maakunnassa Kosovossa.
	Häiriövaltion samoin kuin kaikkien muidenkin epäluuloa herättävien velkaisimpien eurovaltioiden markkinakorot nousisivat välittömästi entistä selvästi korkeammalle. Uusien lainapaperien myyminen muuttuisi samalla erittäin vaikeaksi.
	Suomelle tuomio ympäristödirektiivistä
	Jäsenmaiden tulee saattaa lainsäädäntönsä yhdenmukaisiksi puitepäätösten kanssa kolmen vuoden kuluessa niiden hyväksymisestä.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 50/2008)
	Rahaliiton päättäjät tietävät siinä kuin markkinoiden tarkkailijatkin, että rahaliiton jättämiselle ja jäsenvaltion uuden valuutan käyttöönotolle ei ole sitovia laillisia esteitä.
	Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut Suomelle tuomion ympäristövastuudirektiivin 
	Biopassien sormenjälkiä on kerätty jo Saksassa,  Hollannissa ja Ranskassa. Koko EU:n on tarkoitus siirtyä biopasseihin kesäkuun lopussa.
	täytäntöönpanon viivästymistä.  Komissio haastoi Suomen ja kahdeksan muuta EU-maata Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, koska maat eivät olleet laittaneet direktiiviä käytäntöön. Komission asettama määräaika täytäntöönpanolle päättyi huhtikuun 2007 lopussa. 
	Onnen maa
	Maksutapahtumien toteuttamisajat lyhenisivät. Pankkien tulisi ehdotuksen mukaan toteuttaa rajat ylittävät tilisiirrot aluksi kolmen työpäivän kuluessa ja vuoden 2012 alusta lähtien yhdessä työpäivässä. Kotimaan maksutapahtumat olisi heti lain voimaantulosta lähtien toteutettava yhdessä työpäivässä.
	(Iltalehti 19.12.2008)
	Suomessa viivästymistä on perusteltu direktiivin poikkeuksellisella laajuudella. 
	EU:n komission mielestä Suomi välttyy lähes kaikelta pahalta.
	Ympäristövastuudirektiivillä pyritään estämään ja korjaamaan ympäristövahinkoja, joita ovat mm. suojelluille lajeille ja vesistöille aiheutuneet haitat. 
	Brysselin virkamiesten silmin Suomi näyttää suorastaan Euroopan onnelalta. Tällaisen kuvan maalaa ainakin EU-komissiossa tehty parikymmentäsivuinen selvitys Euroopan tulevaisuuden haasteista.
	Maksupalvelun käyttäjän vastuu luottokortin tai muun maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä lievenisi merkittävästi. Työryhmä ehdottaa, että käyttäjän vastuu huolimattomuudesta maksuvälineen käsittelyssä rajoitettaisiin enintään 150 euroon. Nykyisin vastuulle ei ole säädetty ylärajaa. Ehdotettu yläraja ei kuitenkaan koskisi tapauksia, joissa maksuvälineen haltija on menetellyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Esimerkkinä törkeän huolimattomasta menettelystä työryhmä mainitsee sen, että luottokorttia ja siihen liittyvää tunnuslukua säilytetään samassa lompakossa.
	Suomen lisäksi haastekirjeen saivat Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Ranska, Slovenia ja Belgia.  
	Ilmastonmuutos kuivaa Etelä-Euroopan pellot, mutta Suomessa vilja kasvaa vain entistäkin paremmin.
	Komissio ajaa tuontiruokaan "Ei EU" –merkintää (Helsingin Sanomat 18.12.2008)
	Globalisaatio vie työpaikat idästä, etelästä ja jopa Saksastakin, mutta Suomi sen kun vain porskuttaa. Regions 2020 -niminen työpaperi kehuu erityisesti Suomen koulutustasoa ja tuottavuutta.
	EU:n komissio haluaa repiä auki unionin nykyiset säännökset elintarviketuotteiden laatu- ja alkuperämerkinnöistä.
	Myös energian osalta suomalaiset nostetaan EU:n onnekkaimpien joukkoon. Suomi, Ruotsi ja Ranska ovat komission työpaperin mukaan vähiten riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Kaikki kolme tuottavat suuren osan sähköstään ydinvoimalla.
	EU:n virkamiehet ajavat muun muassa ideaa, että unionin alueelta peräisin oleviin tuotteisiin tulisi EU-logo tai pakollinen Made in EU -merkintä.
	Maksupalvelun tarjoajille säädettäisiin yhdenmukaiset tiedonantovelvollisuudet, jotka mahdollistaisivat palvelujen ja niistä perittävien hintojen vertailun.
	Vastaavasti muualta tuotuihin tuotteisiin pitäisi lisätä pakollinen Ei EU -merkintä.
	Suurista tulevaisuuden uhista Suomea koskee komission mielestä oikeastaan vain yksi. Se on väestön vanheneminen. Mutta siitäkin kärsii tämän paperin mukaan enemmän Etelä-Eurooppa.
	Taustalla on ajatus, että EU-alkuperän korostaminen pönkittäisi koko unionin mainetta ja imagoa.
	Uudet säännökset merkitsevät lisäkustannuksia maksupalveluja tarjoaville pankeille, luottokorttiyhtiöille ja teleyrityksille. Muun muassa niiden tietojärjestelmiin jouduttaisiin tekemään suuria muutoksia. Kustannukset ovat kuitenkin suurelta osin kertaluonteisia, ja hyötyjen odotetaan ylittävän kustannukset järkevän ajan kuluessa, joten kokonaisvaikutus olisi kansantalouden kannalta positiivinen.
	Jäsenmaat ovat kuitenkin suhtautuneet EU–Ei EU-merkintöihin torjuvasti.
	Perusteluna on, että kuluttaja ei hyödy EU-alkuperän toitottamisesta. Se, mitä kuluttaja haluaa oikeasti tietää, on tuotteen alkuperämaa tai -alue.
	Suomi virallisestikin taantumassa
	(Helsingin Sanomat 27.2.2009)
	Komission ehdotukset ovat vasta periaatekeskustelun vaiheessa. Varsinainen lainsäädäntötyö kestää vielä useita vuosia.
	Bruttokansantuotteen määrä aleni Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,3 prosenttia viime vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Vuoden 2007 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote laski työpäiväkorjattuna 2,4 prosenttia. Työpäiviä oli loka–joulukuussa yksi enemmän kuin vuotta aiemmin.
	Maksupalvelulain noudattamista valvoisivat Finanssivalvonta ja kuluttaja-asiamies.
	Luomutuotteiden osalta EU-komissiota huolestuttaa se, että niiden markkinat eivät toimi unionin tasolla.
	Työryhmän mietintöön liittyy kaksi lausumaa ja kolme eriävää mielipidettä. Eriävissä mielipiteissä mm. ehdotetaan teleyrityksille siirtymäaikaa muutosten toteuttamiseksi.
	Harkittavaksi voikin tulla vahva EU:n laajuinen luomulogo. Nyt kansalliset luomulogot hallitsevat markkinoita.
	Valtiovarainministeriön työryhmä valmistelee säännökset, jotka koskevat muun muassa maksupalveluja tarjoavien laitosten toimilupia. Työryhmien ehdotukset on tarkoitus sovittaa yhteen keväällä 2009.
	Merkintäjärjestelmän veivaamisen pelätään kuitenkin lisäävän valvontaa ja kustannuksia.
	Kasvu hidastui jo alkuvuonna 2008, ja kolmannella neljänneksellä tuotanto aleni 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä.
	Esimerkiksi tammikuussa EU:n puheenjohtajamaana aloittava Tšekki on ehdottanut jopa erityistä maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnistä vastaavaa virastoa.
	Yleisesti taantuma määritellään vähintään puoli vuotta kestäneeksi tuotannon laskuksi, joten Suomen kansantalous on nyt taantumassa.
	EU: Biopassi ei kaipaa lapsen sormenjälkeä
	(Digitoday 14.1.2009)
	Suomi yrittää saada metsämarjat ja -sienet sekä niistä valmistetut tuotteet maantieteellisten merkintöjen piiriin.
	Unioni siirtyy sormenjäljillä varustettuihin biopasseihin kesällä. Parlamentin mukaan lasten sormenjälkien kerääminen on kuitenkin turhaa puuhaa.
	Teollisuuden arvonlisäys pienentyi viimeisellä neljänneksellä 5,3 prosenttia vuoden takaisesta, mutta kasvoi koko vuonna vielä 0,3 prosenttia. Rakentamisessa tuotanto väheni viimeisellä neljänneksellä 3 prosenttia, mutta pysyi koko vuonna vielä edellisen vuoden tasolla.
	Maantieteellisten tai alkuperämerkintöjen piirissä on nyt jo noin 3 000 maataloustuotetta tai elintarviketta. Suurin osa niistä tulee Etelä- tai Keski-Euroopasta.
	Alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkiä ei tarvita biopasseihin. Lasten sormenjäljillä kun ei pystytä varmistamaan aukottomasti heidän henkilöllisyyttään.
	Maksujen välitystä EU-alueella halutaan tehostaa
	Yritysten toimintaylijäämä supistui viime vuonna 2 prosenttia edellisestä vuodesta ja yritysten yrittäjätulo 15prosenttia. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua.
	Sormenjälkiä ei kaivata myöskään henkilöiltä, joilta on fyysisten rajoitteiden takia mahdotonta ottaa niitä.
	(Oikeusministeriön tiedote 18.12.2008)
	Maksujen välitystä EU:n alueella aiotaan tehostaa ja nopeuttaa. Uudistuksen myötä esimerkiksi tilisiirrot ja suoraveloitusmaksut olisi toteutettava EU- ja ETA-alueella nykyistä nopeammin. Samalla maksajan suoja virhetilanteissa paranisi.
	Tätä mieltä oli Euroopan parlamentti, joka hyväksyi täysistunnossaan passiasetuksen muutoksen.
	Välittömiä veroja yritykset maksoivat 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna ja osinkoja 20 prosenttia vähemmän.
	Muutoksen mukaan alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkiä ei sisällytetä passeihin.
	Euroopan unioni hyväksyi sormenjälkien käyttämisen passien turvallisuuden parantamiseksi vuonna 2004.
	Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa säädettäväksi maksupalvelulain, jolla pantaisiin täytäntöön EU:n maksupalveludirektiivin säännökset. Uusi laki koskisi mm. pankkien ja luottokorttiyhtiöiden sekä osittain myös teleyhtiöiden tarjoamia maksupalveluja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2009.
	Suomi on innovatiivisempi ja kilpailukykyisempi kuin tyypillinen EU-maa. Näillä mittareilla tarkasteltuna Suomi päihittää myös Yhdysvallat.
	Finnair romahti tappiolle
	(Taloussanomat 5.2.2009)
	Nokia sai Barcelonassa Mobile World Congress -tapahtumassa tunnustuksen ympäristöystävällisyydestään palkinnon yhtiön laajuuden ja sitoutumisen ansioista. Yhtiö aloitti ensimmäisen vanhojen matkapuhelimien kierrätysohjelmansa vuonna 1997, joka nykyään ulottuu 85 maahan.
	Halvat lentoliput ja kallis polttoaine tuhosivat Finnairin kannattavuuden. Yhtiön tulos romahti reippaasti tappiolle viime vuoden lopussa. Eikä tästä vuodesta ole luvassa parempaa, päinvastoin. Finnair ennakoi monen lentoyhtiön kaatuvan.
	Tätä mieltä ollaan yhdysvaltalaisen Information Technology and Innovation Foundationin keskiviikkona julkaistussa innovaatio- ja kilpailukykyraportissa.
	Se patistaa päättäjiä EU:ssa ja Yhdysvalloissa katsomaan peiliin: innovaatioihin on panostettava, mikäli mielii säilyttää kilpailukykynsä.
	Finnairin tulos romahti reilusti tappiolle loppuvuonna. Myös koko vuoden tulos rysähti murto-osaan edellisvuotisesta.
	Yhtiö on myös vähentänyt tuotteidensa ja valmistusmenetelmiensä kuormitusta ympäristölle.
	Eniten kehitystä on viimeisen kymmenen vuoden aikaan tapahtunut ITIF:n mukaan Aasiassa.  
	Yhtiön tulos ennen veroja putosi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 60,8 miljoonaa euroa tappiolle, kun vuotta aiemmin  syntyi  35,2 miljoonaa euroa voittoa. 
	Nokian SportsTracker -ohjelmistoa on ladattu noin 2,5 miljoonaa kertaa. Paikantamista hyödyntävä ohjelma näyttää liikkujan reitin kartalla, sekä antaa suorituksesta erilaisia tietoja, esimerkiksi reitin nopeimmat ja hitaimmat kohdat. Tiedot voi myös välittää ystävilleen.
	ITIF:n tutkimusryhmän tarkastelemasta 40 maasta kilpailukykyisin ja innovatiivisin on Singapore. EU-maista Ruotsi, Luxemburg ja Tanska sijoittuvat kuudennelle sijalle yltänyttä Suomea paremmin.
	Osakekohtainen tulos putosi sekin 0,35 euroa tappiolle, kun vuosi sitten osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa voitolla.
	Yhtiön toiminnallinen tulos eli liikevoitto ilman myyntivoittoja, kertaluonteisia eriä ja johdannaisten käyvän arvon muutoksia oli loka–joulukuussa 12,5 miljoonaa euroa tappiolla, kun vuotta aiemmin liikevoittoa syntyi 24,4 miljoonaa euroa.
	ITIF tarkasteli maiden innovatiivisuutta ja kilpailukykyä pisteyttämällä niitä 16 mittarin avulla.
	Valtio ajaa työttömät työnhakuun
	(Taloussanomat 27.1.2009 )
	Niissä katsottiin muun muassa inhimillisen pääoman määrää, innovaatiokapasiteettia, yrittäjyyttä, it-infrastruktuuria, talouspolitiikka ja -tilannetta. 
	Sosiaaliturvan uudistamista valmistellut Sata-komitea on saanut valmiiksi ehdotuksensa sosiaaliturvan uudistamisesta. Ehdotus luovutettiin tiistaina sosiaaliministeri Liisa Hyssälälle (kesk.).
	Koko viime vuodelta liiketappio oli 52,1 miljoonaa euroa, kun yhtiö vielä edellisvuonna teki liikevoittoa 141,5 miljoonaa euroa. 
	Parhaimmat pisteet Suomi saa ITIF:ltä tutkijoiden osalta. Tässä kategoriassa Suomi sai pisteitä luonnontieteen ja teknologian tutkijoiden suhteellisen suuresta osuudesta.
	Finnairin liikevaihto nousi 3,8 prosenttia 2,2, miljardiin euroon koko viime vuoden osalta. Loka–joulukuussa liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia vuodentakaisesta nousten 580,3 miljoonaan euroon.
	Komitea ehdottaa esimerkiksi työttömyysturvauudistusta. Sen tavoite on työttömyysjaksojen lyhentäminen.
	Raportin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen tilannetta synkentää kuitenkin niiden kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden kasvun tyssääminen.
	Työttömyysjaksoja lyhennettäisiin tehostamalla työnhakua. Työttömiä aktivoitaisiin osaamisen vahvistamiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.
	Yhtiön mukaan tulosromahduksen syynä oli syksyyn asti kalliina pysytellyt polttoaine ja ja rajusti laskenut lentolippujen keskihinta.
	ITIF:n mukaan erityisesti Kiina on parantanut asemiaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.
	– Lentotoimialan kannattavuus heikentyi nopeasti koko vuoden 2008 ajan. Yritysasiakkaat ovat leikanneet matkustusbudjettejaan. Toistaiseksi olemme saaneet koneemme kohtalaisen täyteen asiakkaita, mutta hintataso on laskenut samalla kun kustannukset ovat nousseet, Finnairin toimitusjohtaja Jukka Hienonen sanoo yhtiön tulostiedotteessa.
	Komitea ehdottaa muun muassa työttömyysturvan saamisen edellytysten rukkaamista, työttömyysturvan tason määrittämistä uudelleen erityisesti aktiivitoimenpiteiden ajalta ja työttömyysputken alkamisen myöhentämistä.
	Yhdysvallat sen sijaan ei ole tullut juuri kilpailukykyisemmäksi tai innovatiivisemmaksi vuoden 1999 jälkeen.
	EU-maiden osalta taas Suomea hitaampaa kehitys on ollut vain Saksassa, Italiassa ja Kreikassa.
	Komitea esittää myös, että työmarkkinatuen tarveharkinta poistuu.
	ITIF:n mukaan esimerkiksi Ruotsi on kyennyt parantamaan asemiaan viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomea enemmän.
	Koko liikenteen käyttöaste nousi edellisvuodesta 2,3 prosenttia 76,7 prosenttiin. Kuljetetun rahdin määrä putosi 13,2 prosenttia.
	Lisäksi komitea esittää perusturvan kehittämistä siten, että työn vastaanottaminen ja lisätulojen hankkiminen on aina kannattavaa.
	Yhtiön mukaan näkymät tälle vuodelle ovat erittäin haastavat ja ensimmäinen neljännes tulee olemaan selvästi tappiollinen.
	Konkursseja jo ruuhkaksi asti
	Komitea pitää tärkeänä myös toimia, joilla kannustetaan myös lyhytaikaisten työsuhteiden vastaanottamiseen. 
	(Taloussanomat 12.2.2009) 
	– Uuteen vuoteen 2009 käydään historiallisen synkissä tunnelmissa. Sekä matkustaja- että rahtikysyntä ovat laskeneet voimakkaasti viime vuoden lopussa, Hienonen kommentoi.
	Viime vuonna pantiin vireille 2 615 konkurssia, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista.
	Lisäksi komitea ehdottaa vuorotteluvapaan vakinaistamista.
	Komitea ehdottaa myös, että pienimpien eläkkeiden kohtuullinen taso pitäisi turvata. Tämä onnistuisi maksamalla kansaneläkkeen täyttä määrää korkeampaa takuueläkettä.
	Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli yhteensä 11 671, mikä on noin 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
	Finnair varautuu leikkaamaan kapasiteettiaan koko reittiverkostossa sekä sopeuttamaan kustannuksia. Aasian-liikenteen sekä koko reittiliikenteen kapasiteetti laskee tähän mennessä tehtyjen päätösten perusteella kolme prosenttia. 
	Takuueläkkeen tasosta riippuen sitä saavia olisi vähintään yli 90 000 eläkkeensaajaa.
	Tilastokeskuksen mukaan konkurssit kasvoivat kaikilla vuosineljänneksillä edellisvuodesta. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konkurssien määrä kasvoi 4,2 prosenttia ja toisella neljänneksellä 6,9 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä kasvua oli 23,0 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä jo 32,6 prosenttia.
	Miten ehdotus etenee? Aikataulu täsmentyy helmikuun loppuun mennessä. Viimeistään huhtikuun 2009 aikana on päätettävä niistä uudistuksista, jotka toteutetaan vuoden 2010 alusta. Komitean työ valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.
	Hienonen sanoo yhtiön tulostiedotteessa, että kaikista lentoyhtiöistä ei ole selviytyjiksi ja toimiala tulee kokemaan ennen näkemättömän harvennuksen.
	Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. Edellisvuodelta osinkoa jaettiin 0,25 euroa osakkeelta.
	Raportti: Suomi on USA:ta kilpailukykyisempi
	Konkurssien määrä lisääntyi myös kaikilla päätoimialoilla. Eniten määrä kasvoi muiden palveluiden toimialalla. Toimialalla pantiin vireille 74 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös rakentamisen, kaupan ja teollisuuden toimialoilla konkurssien määrät kasvoivat selvästi.
	(IT Viikko 25.2.2009) 
	Suomi sijoittui hyvin Yhdysvaltalaisen ITIF-säätiön kilpailukyky- ja innovaatiovertailussa. Suomen asema on kuitenkin kehittynyt naapurimaata Ruotsia hitaammin viimeisen kymmenen vuoden aikana.
	Nokia sai ympäristö- ja ohjelmistopalkinnot
	(Digitoday 18.2.2009)
	Nokia on saanut Barcelonassa MWC-tapahtumassa palkinnon huomattavasta ympäristötyöstä. Lisäksi Nokian SportsTracker –sovellus palkittiin parhaana mobiili-internet –palveluna.
	Nokia ja Facebook virittelevät yhteistyötä
	(Digitoday 12.2.2009)
	– Lupa antaa Tammer-Suojalle itsenäisen lentokoneiden osien valmistusoikeuden. Luvan saaminen oli meille puolentoista vuoden projekti ja sen yhtenä edellytyksenä oli, että Tammer-Suoja loi itselleen ilmailuteollisuuden laatujärjestelmän, yhtiön toimitusjohtaja Kari Talja sanoo.
	Lomautusten määrä on lisääntynyt viime viikkoina jyrkästi. Edellisen arvion ministeriö julkaisi pari viikkoa sitten. Sen mukaan Suomessa on 21 000 lomautettua.
	Kännykkäjätti Nokia ja yhteisösivusto Facebook virittelevät nykyistä tiiviimpää yhteistyötä. Wall Street Journalin mukana yhtiöt ovat puristaneet sopimusta kuukausien ajan.
	Ylijohtaja Tuija Oivo sanoo, ettei lukuja voi täysin verrata keskenään. Ministeriö laskee lomautettujen määrän uudella tavalla.
	Talouslehti Wall Street Journalin nimettömien lähteiden mukaan Nokia ja Facebook ovat keskustelleet yhteistyöstä, jonka on tarkoitus tuoda osia yhteisösivustosta joihinkin nokialaisiin puhelimiin.
	Yhtiö uskoo myönnetyn luvan avaavan uusia markkina-alueita. Esimerkiksi Venäjällä ei sen mukaan ole tällä hetkellä yhtään vastaavan valmistusluvan haltijaa.
	– Edellisessä lukemassa ei ollut mukana Uudenmaan lomautettujen määrää. Uusimmassa arviossa olemme ottaneet huomioon myös ennakkotiedot lomautetuista.
	Lähteiden mukaan yhtiöt ovat neuvotelleet asiasta jo kuukausia, eikä lopullisen sopimuksen syntyminen ole varmaa.
	– Tämä seikka rajoittaa esimerkiksi joidenkin venäläisten lentoyhtiöiden liikennöintiä Eurooppaan, Talja sanoo.
	Oivo kertoo, että työministeriö ryhtyy laskemaan lomautettujen määriä kuukausirytmissä. Seuraava laskelma tulee 2. tammikuuta. 
	Ensimmäisiä tietoja yhteistyöstä firmojen odotetaan kertovan ensi viikolla käynnistyvillä Mobile World Congress -messuilla Barcelonassa.
	Saamansa luvan turvin Tammer-Suoja valmistaa aluksi lentokoneiden penkinpäällisiä, mattoja ja verhoja, mutta yhtiön suunnitelmissa on laajentaa valikoimaa myös lentokoneiden eristeisiin.
	Uusimman arvion mukaan vähintään kymmenen henkilöä käsitettäviä, niin kutsuttuja ryhmälomautuksia on käynnissä 480 yrityksessä.
	WSJ:n mukaan yhtiöt keskustelevat siitä, kuinka syvällisiä tietoja käyttäjistään ne ovat valmiita vaihtamaan.
	Lomautettavia tai lomautettuja on niissä yhteensä noin 31 000. Valtaosa eli 21 800 henkeä on määräajaksi lomautettuja. Toistaiseksi lomautettuina on noin 3 000 henkilöä. Lyhennettyä työviikkoa tekee runsaat 2 100 työntekijää.
	– Eurooppalaisista alan toimijoista olemme olleet jo yhteydessä Recaroon, joka toimittaa lentokoneenpenkkejä Airbusin tehtaalle.
	Lehden lähteiden mukaan Nokia ei ole ollut halukas jakamaan esimerkiksi tietoja matkapuhelimen käyttäjien surffailutavoista Facebookin kanssa. 
	Tammer-Suoja on aiemmin toiminut Finnairin ja muiden lentoyhtiöiden alihankkijana. Sen tuotteita lentää Finnairin lisäksi Blue1:n, Lufthansan, KLM:n, UT-Airin, DragonAirin, Aeroflotin ja BalticAirin lentokoneissa.
	Se, miten yhteistyö käytännössä näkyisi, on epäselvää.
	Lomautusten kesto on työministeri Tarja Cronbergin (vihr.) mukaan keskimäärin noin kaksi kuukautta.
	Facebook tekee jo nykyisin yhteistyötä älypuhelinvalmistaja Palmin kanssa integroidakseen yhteisöpalvelun käyttäjien tietoja yhtiön uuteen Pre-puhelimeen.
	Alueellisesti eniten lomautuksia on Varsinais-Suomen TE-keskuksen alueella, jossa on noin 6 200 lomautettua. Toimialoilla eniten lomautuksia on paperi- ja metalliteollisuudessa.
	Ensimmäinen kultaharkko valettiin Kittilässä
	(Yle.fi 20.1.2009)
	Yksi mahdollisuus saattaisi olla, että Nokian puhelimien kontaktilistoihin yhdistettäisiin Facebookista löytyviä tietoja.
	Kultaharkkojen valanta on alkanut Kittilän kaivoksella. Ensimmäinen kultaharkko valettiin Kittilän Suurikuusikossa viime viikolla kahden vuoden rakennustöiden jälkeen.
	Käyttäjän kontaktit näyttelevät aikaisempaa suurempaa roolia esimerkiksi kosketusnäyttöpuhelin 5800 XpressMusicin ja viime tiistaina julkaistun 5630 XpressMusicin käyttöliittymässä.
	Kullantuotanto alkoi useita kuukausia alkuperäistä aikataulua myöhässä.
	"Suomalainen koulu 2025: pänttäämisestä osaamiseen – aina sivistykseen" on aiheena Tulevaisuusvaliokunnan keskustelupalstalla.
	Kaivosyhtiö Agnico Eaglen Euroopan toimitusjohtaja Ingmar Haga kertoi viime viikolla Lapin uutisille, että viivästyminen johtuu työvoiman saannin vaikeuksista ja isojen laitetoimitusten myöhästymisestä.
	www.tulevaisuusvaliokunta.fi 
	Paikkavahtipalvelun suosio kasvussa
	(Suomi.fi 21.1.2009)
	Yliopistot uudistuvat 
	(Opetusministeriön tiedote 19.2.2009)
	Kaivosyhtiön mukaan kullantuotanto nousee alkuvuoden aikana tavoitteeseen eli noin 5.000 kiloon kultaa vuodessa.
	Mol.fi:n paikkavahtipalvelun suosio kasvaa edelleen, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo.
	Hallitus päätti torstaina 19.2. uuden yliopistolakiesityksen sisällöstä. Yliopistolain uudistus lisää yliopistojen autonomiaa ja tekee niistä itsenäisiä oikeushenkilöitä. Yliopistoista tulee itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia säätiöitä. Uudella yliopistolailla säädetään yliopistojen hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä seikoista. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.
	Viime vuonna palvelusta lähti yli 38 miljoonaa työpaikkaviestiä työnhakijoiden sähköposteihin. Vuonna 2007 paikkakohtaisia viestejä lähti 31,6 miljoonaa.
	Kansainvälistymispalkinnot kolmelle yritykselle (Kauppalehti 19.2.2009)
	Viime vuoden huippukuukausi oli huhtikuu, jolloin viestien määrä nousi runsaaseen neljään miljoonaan. Työpaikkailmoituksia paikkavahtipalvelu käsitteli viime vuonna runsaat 260.000.
	Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi tänään vuoden 2008 kansainvälistymispalkinnot Avant Tecnolle, Napa-yhtiöille ja Sunitille.
	Sunit Oy on kajaanilainen ajoneuvotietokoneiden, -telematiikan ja –paikannusteknologian suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys.
	Paikkavahti on internetiin ja sähköpostiin perustuva maksuton työpaikkailmoitusten tilauspalvelu. Kuka tahansa työtä hakeva voi tilata sähköpostiinsa tiedot haluamistaan, työ- ja elinkeinotoimiston työnvälitysjärjestelmässä olevista työpaikoista.
	Uudistuksen tavoitteena on luoda yliopistoille nykyistä paremmat toimintaedellytykset sekä vahvistaa opetus- ja tutkimustoimintansa laatua ja vaikuttavuutta. Vahvemmilla ja itsenäisemmillä yliopistoilla on edellytykset menestyä myös kansainvälisesti.
	Napa-yhtiöt tuottaa laivojen suunnitteluun ja operointiin suunnattuja ohjelmistoja.
	Avant Tecno Oy on Skandinavian johtava pienkuormainvalmistaja, joka vie tuotteitaan kaikkiaan noin 40 kohdemaahan.
	Työnhakijoille suunnattu paikkavahti palvelee myös työnantajia: nopeimmillaan avoin paikka on täyttynyt muutamassa tunnissa.
	Palkinnon tavoitteena on edistää yritysten toimintaa kansainvälisessä ympäristössä sekä kykyä kehittää ja soveltaa uusia toimintamalleja.
	Paikkavahtipalveluun pääsee www.mol.fi:n etusivun oikopolusta.
	Hallituksen esitys on valmisteltu kiinteässä yhteistyössä yliopistojen, opiskelijoiden, henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa. Yliopistouudistusta on käsitelty hallituksen iltakoulussa, sivistyspoliittisessa ministerityöryhmässä ja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Syksyn 2008 laajan lausuntokierroksen kannanottoja on otettu mahdollisuuk-
	Tammer-Suojalle ilmailualan valmistuslupa
	(Taloussanomat 27.1.2009)
	Jo 36.000 on pakkolomalla
	(Taloussanomat 5.12.2008)
	Tamperelainen Tammer-Suoja on saanut Euroopan unionin ilmailuhallinnolta luvan lentokoneiden osien valmistukseen. Suomessa lupa on aiemmin ollut vain Finnairilla ja Patrialla, Tammer-Suoja kertoo tiedotteessaan.
	Lomautettujen määrä on noussut työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen arvion mukaan noin 36 000 henkeen. Lomautuksia on noin 2 500 yrityksessä. Tiedot perustuvat TE-keskuksilta saatuihin arvioihin.
	sien mukaan huomioon esityksen lopullisessa muotoilussa.
	Yliopistojen päätehtävinä ovat edelleen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Yliopistojen tulee toiminnallaan edistää elinikäistä oppimista. Yliopistoilla on edelleen perustuslaissa turvattu itsehallinto. Yliopistot hoitavat julkista tehtävää ja niiden tehtävistä ja koulutusvastuusta ja tutkinnonanto-oikeuksista säädetään jatkossakin laissa ja asetuksissa.
	Useimmissa yliopistoissa niin sanotut kansainväliset hakijat, jotka hakevat koulutukseen ulkomailla suoritetulla tutkinnolla, hakevat päävalinnan ulkopuolella niin sanotussa erillisvalinnassa. Yliopistojen erillisvalinnat jäävät yhteishaun ulkopuolelle ja erillishakujen ajat tulevat jatkossakin vaihtelemaan yliopistoittain. Joihinkin yliopistoihin erillisvalinnoissa hakevat voivat hakea netissä, kun taas jotkut yliopistot käyttävät erillishaussa edelleen omia paperisia hakulomakkeita. Ulkomaisella koulusivistyksellä yliopistoon hakevan kannattaa aina selvittää hakukäytännöt suoraan sen yliopiston hakupalvelusta, johon on hakemassa. 
	Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyvät yhdeksi yliopistoksi ja Joensuun ja Kuopion yliopistot Itä-Suomen yliopistoksi. Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun toiminnat yhdistetään säätiölain mukaiseen Aalto-yliopistoon. Myös Tampereen teknillinen yliopisto muuttuu säätiömuotoiseksi.
	Esityksen mukaan yliopistojen hallintoa ja johtamista uudistetaan ja vahvistetaan siten, että yliopistot pystyvät vastaamaan nykyistä itsenäisemmin ja paremmin uuden taloudellisen aseman tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Rehtorin asemaa ja yliopiston omaa akateemista päätöksentekoa vahvistetaan. Esityksen mukaan puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja on yliopiston ulkopuolisia. Yliopistokollegio valitsee hallituksen ulkopuoliset jäsenet. Opetukseen ja tutkimukseen liittyvissä asioissa vahvistetaan korkeakouluyhteisön sisäistä päätöksentekoa.
	Keskustelu yliopistojen toimintaedellytysten parantamisesta ja taloudellisesta autonomiasta alkoi Euroopassa jo 1990-luvun puolivälissä.
	Hakemisen lisäksi voit samasta osoitteesta - www.yliopistohaku.fi - myös etsiä tietoa yliopistokoulutuksista. Koulutushaku kattaa kaiken yliopistojen tutkintoon johtavan koulutuksen. 
	Vuonna 2005 opetusministeriö aloitti selvitystyön, jonka tavoitteena oli uudistaa yliopistojen taloudellinen ja hallinnollinen asema. Selvitysmiesten (hallintoneuvos Niilo Jääskinen ja professori Jarmo Rantanen) väliraportin ehdotuksiin pohjautuen on yliopistoilla vuoden 2007 alusta ollut mahdollisuus omaan valtion talousarvion ulkopuoliseen omaisuuteen. Loppuraportissaan selvitysmiehet ehdottivat, että yliopistoista muodostettaisiin uusi taloudellisesti ja hallinnollisesti itsenäinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö, mikä merkitsisi yliopistojen irtautumista valtio-oikeushenkilöstä ja valtion talousarviotaloudesta. He ehdottivat myös, että yliopistojen hallinnossa erotettaisiin johtokunta ja konsistori sekä toimeenpaneva johto ja että rehtorin nimittäisi yliopiston johtokunta. Lisäksi esitettiin henkilöstön palvelussuhteiden muutattamista työsopimussuhteisiksi.
	Yliopistot vastaavat kaikkiin omia koulutuksiaan koskeviin kysymyksiin. 
	Virkasuhteet muuttuvat työsopimussuhteiksi. Henkilöstön asema turvataan siirtymävaiheessa. Uusiin yliopistoihin siirryttäessä nykyisten yliopistojen palveluksessa olevat ennen vuotta 1980 syntyneet henkilöt pysyvät valtion eläkejärjestelmän piirissä niin kauan kuin he ovat työsuhteessa yliopistoon. Muu henkilöstö siirtyisi yksityisen työeläkejärjestelmän piiriin.
	Yliopistojen hakupalvelujen yhteystiedot löytyvät www.yliopistohaku.fi -sivuilta kohdassa ohjeet ja hakeminen -> 14. lisätietoja ja yhteystiedot.
	Aalto-yliopistoa kehuttiin maailmalla
	(Digitoday 31.1.2009)
	Yliopistouudistuksella ei muuteta opiskelijoiden asemaa yliopistossa. Ylioppilaskunnat olisivat edelleen yliopistolaissa säädettyjä julkisoikeudellisia yhteisöjä. Ylioppilaskuntaan kuuluisivat edelleen kaikki alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat.
	Aalto-yliopiston ajatus innovaatioihin keskittymisestä sai tunnustusta Menlo Parkista.
	Stanfordin yliopistoa lähellä olevan SRI International -tutkimuslaitoksen johtaja Curt Carlson arvioi Aalto-yliopiston olevan oikeilla jäljillä.
	Teknologia-alan vaikuttajille pidetyssä tilaisuudessa puhunut Carlson korosti innovaatioiden merkitystä, Tampa Bay Business Journal kertoo.
	Lokakuussa 2007 opetusministeriö asetti kolme suunnitteluryhmää, jotka esittivät Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistämistä uudeksi yksityisoikeudellisena säätiönä toimivaksi yliopistoksi sekä liittoyliopiston muodostamista Kuopion ja Joensuun yliopistoista ja Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhteisen yliopistokonsortion perustamista.
	Vastuu opiskelijavalinnoista säilyy jatkossakin yliopistoilla. Valintajärjestelmän yksinkertaistamiseksi valtakunnallinen yhteishakujärjestelmä toteutetaan myös yliopistoissa. Yhteishakuun siirtymisen yhteydessä tarkennetaan niin sanotun yhden opiskelupaikan säännöstä. Esityksen mukaan opiskelijalla olisi oikeus ottaa vastaan vain yksi yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluva korkeakoulututkintoon johtava opiskelupaikka samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.
	Carlsonin mukaan innovaatioiden kehittäminen on ainoa oikeasti toimiva ratkaisu, jolla Yhdysvallat voi selättää taantuman. Yksi osa ratkaisua on opettaa innovaatioita kouluissa, lastentarhasta yliopistoon, Carlson sanoi.
	Menlo Parkissa, Kaliforniassa päämajaansa pitävää tutkimuslaitosta johtava Carlson nosti esiin kolme esimerkillistä instituutiota maailmalta, jossa näin tehdään.
	Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus otti yliopistojen toimintaedellytysten turvaamisen ja taloudellisen autonomian vahvistamisen esille ohjelmassaan.
	Ehdotuksen mukaan korkeakoulututkintoon johtava opetus säilyy maksuttomana. Tämän lisäksi käynnistetään kokeilu, jossa yliopistot ja korkeakoulut voivat hakea yksittäisille maisteriohjelmille lupaa kerätä maksua EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Kokeiluun kuuluu yliopistojen stipendijärjestelmä.
	Tälaisia paikkoja ovat Carlsonin mukaan yhdysvaltalaiset oppilaitokset Worcester Polytechnic Institute ja Silicon Valley Girls Middle School sekä suomalainen Aalto-yliopisto.
	Yliopistolain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2009 ja uudet yliopistot aloittaisivat toimintansa 1.1.2010.
	Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun pohjalta syntyvä Aalto-yliopisto aloittaa toimintansa elokuussa.
	Yhteishaku Suomen yliopistoihin alkaa helmikuussa (Sutinat 1/09, Suomi-Seuran - järjestötiedote)
	Valtio takaa kaikkien yliopistojen riittävän perusrahoituksen. Uudessa oikeushenkilömuodossa toimivat yliopistot saavat rahoitusta valtion lisäksi yliopiston liike-toiminnasta, lahjoituksista ja mahdollisista pääomatuloista. Yliopistojen valtion rahoituksen kehitys sidotaan kustannustason nousuun.
	Yliopistot perustivat työnantajayhdistyksen
	Yliopistojen hakuajat yhtenäistyvät, sillä yliopistot ovat siirtyneet päävalinnoissaan valtakunnalliseen yhteishakuun, joka toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Keväällä 2009 haetaan syksyllä alkavaan koulutukseen. Hakuaika on 2.2. - 30.4.2009 (päättyy 30.4. klo 16.15. – joidenkin koulutusten osalta haku päättyy jo helmikuun lopussa). Yhteishaussa on mukana suurin osa yliopistokoulutuksista. 
	(Helsingin Sanomat 8.1.2009)
	Yliopistot ovat perustaneet Suomen yliopistojen työnantajayhdistyksen (Syty), jonka on määrä huolehtia yliopistojen yhteisistä työnantajatehtävistä, kun uuden yliopistolain on määrä tulla voimaan tämän vuoden syksyllä.
	Yliopistoilla tulee olla riittävä maksuvalmius, vakavaraisuus ja luottokelpoisuus, kun valtio ei enää jatkossa ole vakavaraisuuden takaaja. Yliopistojen pääomittamiseen voidaan käyttää suoria rahasiirtoja valtion omaisuuden myyntituloista ja yliopistojen hallussa olevaa valtion omaisuutta. Lisäksi yliopistojen omistukseen voidaan siirtää valtion osakeomistuksia. Yliopistojen vakavaraisuuden ja luottokelpoisuuden turvaamiseksi on tarkoitus yhtiöittää valtion omistamat Senaatti-kiinteistöjen yliopistokiinteistöt kolmeen yliopistojen ja valtion omistamaan kiinteistöosakeyhtiöön, joista yliopistot omistaisivat on 2/3 ja valtio 1/3.
	Yliopistojen itsenäisyyttä lisäävä uudistus antaa yliopistoille työnantajan aseman ja neuvotteluoikeudet, kun ne nyt ovat valtiovarain- ja opetusministeriöillä.
	Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan internetissä yhdellä lomakkeella ja enintään yhdeksään eri koulutukseen. Voit täyttää ja lähettää lomakkeen www.yliopistohaku.fi osoitteessa. Palvelu toimii myös suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
	NYT kehuu Paasilinnaa 
	Uudistuksen myötä yliopistoista eli nykyisistä valtion tilivirastoista tulee joko julkisoikeudellisia laitoksia tai yksityisoikeudellisia säätiöitä. Henkilöstö ei olisi enää valtion palveluksessa, ja virkasuhteet muuttuisivat työsuhteiksi.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 50/2008)
	Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui vajaat 173.000 vieraskielistä. Heistä Suomen kansalaisia oli runsaat 53.000. Eniten maahanmuuttajia on tullut Venäjältä, Virosta ja Ruotsista.
	Arvostettu amerikkalainen laatulehti New York Times kehuu arvostelussaan kirjailija Arto Paasilinnan Ulvova mylläri -teosta. Kirjasta ilmestyi äskettäin englanninkielinen versio.
	Sytyn hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tampereen yliopiston hallintojohtaja Timo Lahti ja varapuheenjohtajaksi Åbo Akademin rehtori Jorma Mattinen.
	New York Times kuvailee Paasilinnan kirjallista otetta eteväksi ja teosta "jalokiveksi". Lehti vertaa Paasilinnan pohjoista mielenmaisemaa ja kykyä esittää synkätkin tilanteet koomisessa sävyssä ruotsalaiseen elokuvaohjaajaan Ingmar Bergmaniin ja Nobel-palkittuun islantilaiseen kirjailijaan Halldor Laxnessiin. 
	Suomessa saa peruskouluopetusta pian 8:lla eri kielellä (Iltasanomat 27.12.2008)6 
	Uusi yliopistolaki on vielä valmisteluvaiheessa. Eduskunnan käsittelyyn se on tulossa tänä keväänä.
	Ensi syksynä kouluun menevistä lapsista muutamilla on mahdollisuus käydä koulunsa espanjaksi. Helsingin kaupunki perustaa Käpylän peruskouluun espanjankielisen ykkösluokan.
	"Tämä yhdistyskin on vasta valmisteluelin, joka neuvottelee osapuolten kanssa siirtymäkauteen liittyvistä asioista kuten palvelussuhteen ehdoista ja eläkejärjestelyistä. Henkilöstön etujenhan on luvattu jatkuvan ennallaan", Lahti tarkentaa.
	Opetuspäällikkö Marjo Kyllönen Helsingin opetusvirastosta kertoo, että ykkösluokkalaisille tulee kaksi eri linjaa. Toinen on tarkoitettu lapsille, jotka osaavat jo valmiiksi espanjaa, toinen taas espanjantaidottomille.
	Turku kehitti maailman suurimman mediataidekilpailun (Digitoday 29.1.2009) 
	Syty ratkaisee myöhemmin, mihin keskusjärjestöön se liittyy. Vaihtoehtoja on käytännössä kaksi: Valtion työmarkkinalaitos tai Elinkeinoelämän keskusliitto. EK:ssa toimii jo Yksityisen opetusalan liitto, johon kuuluu myös ammattikorkeakouluja.
	Vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku avaa palkintosummaltaan maailman suurimman digitaalisen mediataide- ja uusmediakilpailun. Kaupunki kertoo, että palkintojen yhteisarvo on yli 140 000 euroa.
	Kaksikielisille lapsille tarjotaan opetusta molemmilla kielillä. Espanjantaidottomat puolestaan aloittavat espanjan opiskelun vieraana kielenä heti koulun alkaessa mutta opiskelevat muuten kokonaan suomeksi.
	Turun kaupunki selvittää, että Live2011.com Grand Prix kutsuu mukaan kaikki digitaalisen taiteen tekijät ja sisällöntuottajat kahdeksalla kilpailukategorialla. Kilpailun ja koko digitaalisen kulttuuripääkaupungin suojelijaksi on lupautunut Linux-käyttöjärjestelmän luoja Linus Torvalds.
	Monet perheet ovat jo ilmoittaneet alustavasti olevansa kiinnostuneita espanjankielisestä opetuksesta, kertoo espanjankielisen päiväkodin Mi Casitan toiminnanjohtaja Vera Haataja. Päiväkoti on auttanut opetusvirastoa projektissa muun muassa kiinnostusta kartoittamalla.
	Yhdellä tunnuksella pohjoismaisiin korkeakouluihin (IT Viikko 10.2.2009)
	Suomalaisten korkeakoulujen käyttäjätunnuksilla pääsee jatkossa käyttämään myös ulkomaisia palveluja. CSC luonnehtii hanketta ainutlaatuiseksi maailmassa.
	Kaupungin mukaan Live2011.com Grand Prix’n tavoitteena on nostaa esiin ja tukea kasvavaa digitaalisen median kenttää sekä korostaa sosiaalisen median merkitystä ihmisten kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä.
	Haatajan mukaan osa kiinnostuneista on perheitä, joiden vanhemmista toinen on espanjankielinen ja toinen suomenkielinen. Mukana on kuitenkin myös monia täysin suomenkielisiä perheitä, joiden lapsi on oppinut espanjaa päiväkodissa.
	Tieteen tietotekniikan keskus CSC liittää suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmän yhteen muiden Pohjoismaiden vastaavien järjestelmien kanssa.
	Samalla halutaan huomioida ja edesauttaa jo vakiintuneiden vuosittaisten mediatapahtumien, kuten Prix Ars Electronican and EMAFin, merkitystä alalla.
	Haka on vuodesta 2005 mahdollistanut yhden käyttäjätunnuksen periaatteen Suomen korkeakouluissa, ja tunnistuksen piirissä on 250 000 loppukäyttäjää. Vuonna 2008 Haka-kirjautumisia tehtiin 3,8 miljoonaa kappaletta.
	Kyllönen kertoo, että espanjankieliselle luokalle hakeville järjestetään kielikoe, jossa arvioidaan lapsen kielitaitoa ja kielellistä lahjakkuutta. Jos hakijoita on enemmän kuin luokalle mahtuu, mukaan otetaan parhaiten kokeessa pärjänneet hakijat.
	Kilpailuun osallistuneita teoksia tullaan esittämään globaalille yleisölle digitaalisessa kulttuuripääkaupungissa Live2011.com:ssa, eri mediatapahtumissa sekä Turussa kulttuuripääkaupunkivuoden aikana.
	– Korkeakoulujen harjoittama tutkimus ja opetus on väistämättä kansainvälistä toimintaa, mutta aikaisemmin käyttäjätunnistuksen mahdollistamat luottamusverkostot ovat kattaneet enintään yhden maan, kertoo sovellusasiantuntija Mikael Linden CSC:stä tiedotteessa.
	Kun espanjankielinen luokka aloittaa, Suomessa opetetaan jo kahdeksalla kielellä peruskoulun muitakin aineita kuin vieraita kieliä.
	Kilpailun kategoriat kattavat median ja uusmedian kentän laajasti. Sarjoissa haetaan muun muassa vapaata audiovisuaalista ilmaisua, vuorovaikutteisia teoksia ja pelejä. 40 0000 euron kokonaispalkintosummaltaan suurimmassa kategoriassa, Viral Web Community Applicationissa etsitään verkkoyhteisöihin suunniteltuja viraalisovelluksia uudistavia palveluja.
	Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Opetushallituksesta kertoo, että jos suomea ja ruotsia yhdistäviä kielikylpyjä ei oteta lukuun, selvästi yleisin kaksikielisen opetuksen kieli on englanti. Englantia käytetään opetuskielenä muun muassa Kokkolassa, Lappeenrannassa ja Oulussa.
	Sama mies väitteli hiljattain identiteetinhallinnasta esittäen, että yksi käyttäjätunnus eri verkkopalveluihin on omiaan lisäämään tietoturvaa ja karsimaan kustannuksia.
	Live2011.com, digitaalinen kulttuuripääkaupunki on Turun kaupungin mukaan kulttuurin ympärille rakennettava sosiaalisen median yhteisö, jonka elämä jatkuu kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeenkin. Laajuudessaan ja sisällöissään Live2011.com tulee olemaan ainutlaatuinen kohtaamispaikka digitaalisen median tuottajille, tekijöille ja osallistujille.
	Suomen Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmä kytketään helmikuisen sopimuksen myötä yhteen Tanskan korkeakoulujen Wayf-järjestelmän, Norjan Feide-järjestelmän ja Ruotsin Swamid-järjestelmän kanssa. Hanke on ristitty Kalmarin unioniksi.
	Laajinta monikielinen opetustarjonta on Mustaparran mukaan Helsingissä, mutta myös Turussa ja Tampereella on kaksikielistä opetusta muun muassa saksaksi ja ranskaksi, ja Turussa lisäksi venäjäksikin.
	Venäjänkielistä opetusta annetaan myös useissa Itä-Suomen kaupungeissa. Helsingissä uusimpia tulokkaita kielivalikoimassa ovat kiina ja viro. Kiinankielinen opetus alkoi viime syksynä Meilahden koulussa, jossa on samanlaiset kaksikielisten ja suomenkielisten linjat kuin espanjankieliseen opetukseenkin tulee.
	Lopputuloksena tutkijat, opettajat ja opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa voivat kirjautua oman korkeakoulunsa käyttäjätunnuksella ja salasanalla turvallisesti myös muiden Pohjoismaiden verkkopalveluihin, CSC kiteyttää.
	Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2011.
	Palkittu suomalaiselokuva ilmaisena verkkoon (IT Viikko 19.2.2009)
	Suomen kouluissa 45 000 vieraskielistä oppilasta (Suomen Sillan Uutisviikko 50/2008)
	Kroatiassa Trash Film -festivaalilla viime syksynä parhaana toimintaelokuvana palkittu suomalaisnuorten omakustanne-elokuva Deadlock julkaistaan ilmaiseksi verkossa.
	Viron kielellä opetusta annetaan ainakin toistaiseksi vasta kaksikielisille koululaisille.
	Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa opiskelee noin 45.000 vieraskielistä maahanmuuttajaa. Heistä runsaat 16.000 osallistuu perusopetukseen. 
	Suomalainen Kapellimestari Esa-Pekka Salonen on saanut musiikkimaailman tunnetuimman palkinnon Grammyn.
	Elokuva ilmaantuu perjantain aikana sivustolla www.deadlockfilm.com.  
	Vuonna 1998 16-vuotiaat helsinkiläiset ohjaajat John Åhman ja Elias Lehtinen käynnistivät kaitafilmiprojektin, joka kesti 10 vuotta julkaista.
	Suomelle jäi vajaat kymmenen minuuttia tasoitukseen, mutta Jihde takoi keskeltä Ruotsin kahden maalin johtoon.
	Salonen sai palkinnon Schönbergin ja Sibeliuksen viulukonsertoista, jotka hän levytti yhdessä viulisti Hilary Hahnin ja Ruotsin radion sinfoniaorkesterin kanssa.
	Reilut viisi minuuttia ennen loppua Suomi sai tilaisuutensa ja pääsi ylivoimalle. Vänttinen tykitti oitis kavennuksen, ja Ruotsi johti enää maalilla.
	Åhman kertoo, että tuloksena syntyi 40-minuuttinen perinteistä actionelokuvaa innolla jäljittelevä englanninkielinen takaa-ajoraina, joka kuvattiin jäätävissä olosuhteissa Pertunmaan kunnassa. Käyttäen nuoria amatöörinäyttelijöitä ja kaitafilmiä, tekijät keskittyivät panostamaan rahan sijasta aikaan ja pitkäjänteisyyteen.
	Salonen ja Hahn saivat palkinnon parhaasta klassisen musiikin soololevystä orkesterin kanssa.
	Heti perään Mikael Järveä rikottiin maalipaikassa ja Suomi sai rankkarin. Mika Kohonen ei kuitenkaan onnistunut vedossaan.
	Children Of Bodom brittien rocklistan ykköseksi (Helsingin Sanomat 19.12.2008) 
	Ylivoimalla kaivattu tasoitus kuitenkin tuli. Vänttinen pommitti päivän kolmannen osumansa ajassa 55.51.
	Children of Bodom on noussut brittien rocksinglet-listan ykköseksi kappaleellaan Smile Pretty For The Devil. Single on lohkaistu menestyneeltä Blooddrunk-albumilta.
	Vapaa-ajan hetkinä työstetty Deadlock sai Åhmanin mukaan viimeisen silauksensa kesällä 2006, minkä jälkeen tekijäkaksikko on viimeistellyt elokuvan dvd- ja internet-julkaisua.
	Jatkoaika alkoi Ruotsin painostuksella, mutta Suomi sai vaarallisia vastahyökkäyksiä. Sellaisesta syntyi myös makoisa voittomaali. Djurling hukkasi avopaikan Suomen maalilla, ja Suomi pääsi kahdella yhtöä vastaan.
	Listakakkosena on Nickelbackin Gotta Be Somebody. Kolmantena on nyt Bullet For My Valentinen Hand Of Blood.
	Kroatian Varaždinissa syksyllä 2008 järjestetyillä Trash Film Festival -juhlilla Deadlock palkittiin Golden Chainsaw -palkinnolla. Åhmanista ja Lehtisestä tuli näin toiset suomalaiset kultaisen moottorisahan vastaanottajat. Edellisenä vuonna suomalaisyhtye Leningrad Cowboys palkittiin roskakulttuurin edistämisestä.
	Hyvärinen petasi Tiitulle varman paikan ja tämä latasi sydämensä kyllyydestä tyhjään verkkoon.
	Suomalaisväriä Top 40 Rock Singles -listalla edustavat myös Nightwishin Bye Bye Beautiful sijalla 6, saman bändin Nemo sijalla 9, edelleen Nightwishin Amaranth sijalla 15 ja Apocalyptican I'm Not Jesus sijalla 40.
	MM-finaali oli Ruotsin MM-historian ensimmäinen ottelutappio. Suomi sai samalla revanssin vuioden 2006 finaalista, jonka Ruotsi voitti jatkoajalla.
	Netissä: Children of Bodom www.cobhc.com 
	Nightwish www.nightwish.com 
	Elokuva on perjantaista lähtien katsottavissa ja ladattavissa tietokoneelle ja sitä saa vapaasti levittää Creative Commons -lisenssin nojalla eteenpäin. Tällä hetkellä sivustolla on nähtävissä elokuvan traileri.
	Sveitsi vei MM-turnauksen pronssit jatkoaikavoitolla isännistä.
	Apocalyptica www.apocalyptica.com
	Lepistölle EM-kultaa! (Iltalehti 24.1.2009)
	Suomelle historiallinen salibandyn MM-kulta
	Deadlockin kahden miehen tiimi työstää parhaillaan uutta projektia, tällä kertaa suomenkielistä kauhuelokuvaa joka julkaistaan syksyllä 2010 samoin periaattein kuin Deadlock.
	Katsomo huusi villinä sinivalkoisena Suomen lipuista. Susanna Pöykiö otti pronssia.
	(Helsingin Sanomat 14.12.2008)
	Italian Carolina Kostner luisteli loistavan ohjelman. Esityksestään hän sai huikeat pisteet 114,06, joka yhteispisteissä 165,42 vei Kostnerin varmasti ykköseksi. Kostner itse ei halunnut kuulla edellä luistelevan Jenna McCorckellin pisteitä, mutta Lepistö vaikutti tyyneltä vielä Kostnerin pisteiden jälkeenkin tullessaan jäälle italialaisen jälkeen.
	Suomen miesten salibandymaajoukkue voitti sunnuntaina Prahassa historiallisesti MM-kultaa. Huikean jännittävässä finaalissa kaatui lajin ehdoton mahtimaa Ruotsi jatkoajalla 7–6. Suomi ehti hukata 4–0-johtonsa ja olla 4–6-tappiolla kolmannessa erässä. Suomen suurimpia sankareita olivat kolme maalia tehnyt Lassi Vänttinen, jatkoaikamaalin sivaltanut Tero Tiitu sekä sen pedannut Rickie Hyvärinen tehoillaan 1+3.
	Waldo's People Suomen euroviisuehdokas
	(Helsingin Sanomat 31.1.2009)
	Waldo's People lähtee edustamaan Suomea euroviisuihin Moskovaan kappaleella Lose Control.
	Lepistö luisteli varman ohjelman, mutta joutui helpottamaan yhden lutzin, joka jäi ilmapalloksi. Laatu ja vauhti kuitenkin säilyivät. Lepistö sai vapaaohjelmasta pisteet 110,70 ja nousi yhteispisteillä 167,32 hienosti kärkeen.
	Yhtye sai annetuista äänistä 45,1 prosenttia.
	Suomen euroviisukarsinnan voittaja ratkesi lauantaina Tampereella.
	Avausmaalin laukoi jo ajassa 1.01 Espoon Oilersin Mika Kavekari pakin paikaltaan.
	Toiseksi tuli Signmark feat. Osmo Ikonen, joka sai äänistä 41,2 prosenttia.
	Erän puolivälissä Suomi sai ylivoiman, ja Rickie Hyvärinen latasi ranteella 2–0. Mylös seuraava jäähy kostautui Ruotsille. Hyvärinen tarjoili nyt Vänttiselle, jonka matala laukaus pienestä kulmasta yllätti Ruotsin maalivahdin Peter Sjögrenin.
	Voittoa tavoittelivat Kwan, Tapani Kansa, Remu, Waldo's People, Jari Sillanpää, Signmark feat. Osmo Ikonen, Vink ja Passionworks feat. Tony Turunen.
	Lepistö joutui vielä jännittämään Susanna Pöykiön ja Venäjän Katarina Gerboldtin esitykset ennen lopullista julistamista Euroopan mestariksi. Pöykiö luisteli lähes virheettömästi, mutta selvästi helpomman ohjelman kuin Lepistö. Pöykiö sai vapaaohjelmasta pisteet 100,25 ja yhteispisteillä 156,31 päätyi kolmanneksi.
	"Ajatus lähteä viisuihin kypsyi pikkuhiljaa. Mutta me emme lähteneet tekemään euroviisukappaletta, vaan albumia. Ja nyt yksi levyn kappaleista voitti Suomen viisukarsinnan. Tunne on uskomaton", Marko "Waldo" Reijonen hehkutti lauantaina tuloksen selvittyä. "Ja kaikkein hienointa on, että pääsee edustamaan Suomea. Siis nimenomaan Suomea!"
	Eikä siinä vielä kaikki. Maalin eteen unohdettu Kari Koskelainen iski Hyvärisen syötöstä Suomen tuota pikaa 4–0-johtoon, ja Ruotsi oli pakotettu aikalisään. Sen seurauksena Sjögren teki tilaa maalilla Daniel Ramsinille.
	Venäläinen Gerboldt kaatui kaksi kertaa ja tämä varmisti Lepistön EM-kullan.
	Toiseen erään Ruotsi tuli ryminällä. Se nosti karvaustaan, ja Suomen ote katosi.
	Saarinen liikuttui MM-kullastaan
	Fredrik Djurling kavensi välittömästi, ja Suomi johti enää kolmella maalilla. Erän puolivälissä Niklas Jihde löi takatolpalta lukemiksi 2–4. Seuraavaksi osui Daniel Calebsson, joka pommitti laidasta Ruotsin kolmannen maalin. Osuma oli ensimmäinen, jonka Suomen maalivahti Henri Toivoniemi voi osin ottaa piikkiinsä. Tässä vaiheessa Suomi sai kuitenkin onnekseen jäädytettyä pelin, eikä Ruotsi saanut tasoitusosumaa.
	(Helsingin Sanomat 19.2.2009)
	Waldo heitti kuitenkin voittohuumankin keskellä jäitä hattuunsa.
	Aino-Kaisa Saarinen voitti naisten kymmenen kilometrin maailmanmestaruuden neljän sekunnin erolla ennen Italian Marianna Longaa Tšekin Liberecissä.
	"Siellähän on kisassa mukana noin 40 maata. Jo semifinaaliin selviäminen olisi mielestäni kova juttu. Siitäkin huolimatta, että suomalaisille ei taida kelvata mikään muu kuin voitto."
	Perinteisellä hiihtotavalla käydyssä kilpailussa pronssia otti Puolan Justyna Kowalczyk viiden sekunnin erolla ennen Virpi Kuitusta.
	"Sillä se on varmaa, että kovia kilpailijoita on tulossa joka puolelta", Waldo vakuuttaa.
	Kympin kulta oli Saarisen enimmäinen henkilökohtainen maailmanmestaruus. Kultamitali herkisti Saarisen Yleisradion haastattelussa viisi minuuttia maaliintulon jälkeen.
	Kolmannessa erässä se kuitenkin tapahtui. Kimmo Eskelinen pääsi laukomaan kaukaa. Painava kuti viuhui Toivoniemen maalin yläkulmaan, ja peli oli tasan. Suomen Saku Lehti osui vielä tolppaan, mutta tuuli oli jo kääntynyt. Djurling latasi johtomaalin samoilta jalansijoilta kuin Eskelinen.
	Esa-Pekka Salonen sai Grammyn
	(Iltalehti 9.2.2009)
	"Yleisö oli erittäin aggressiivista. Päälle lensi vesipulloja, kolikoita, sylkeä ja ties mitä. Tilanne muuttui uhkaavaksi. Kun peli päättyi, juoksimme suoraan pukukoppiin lukittujen ovien taakse", Lehtonen kuvaili.
	"Tämä on parasta, mitä olen ikinä tähän asti kokenut", Saarinen sanoi kyyneleet silmissä.
	Saarinen oli neljän kilometrin jälkeen toisena Puolan Kowalczykin jälkeen, mutta viiden kilometrin kohdalla hän oli siirynyt jo niukkaan johtoon.
	Olympiakos haki maukkaan 3–2 (25–23, 22–25, 22–25, 25–23, 15–10) -voiton ja nousi sarjataulukossa Panathinaikosin kannoille. Juuri tämän takia Lehtonen pestattiin joukkueeseen kesken kauden.
	Suomen paras oli Harri Olli, joka hyppäsi molemmilla kierroksilla pisimmät hypyt, 199,5 metriä ja 221,5. Kalle Keituri hyppäsi 187,5 ja 173 metriä, Juha-Matti Ruuskanen 169,5 ja 176 sekä Matti Hautamäki 174,5 ja 200. 
	"Lähdin hiihtämään alusta asti vain voitosta. Pystyin lisäämään jopa tempoa kilpailun loppua kohti."
	Kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa onnellinen maailmanmestari kertasi kilpailua jo kylmän viileästi.
	Lehtonen takoi ikimuistoisessa debyytissään 16 pistettä.
	"Halliin päästettiin vain 400 Panathinaikosin kannattajaa. Heidän seuranaan oli yhtä monta poliisia. Meidän faneja ei otettu sisään ollenkaan. Tunteet käyvät edelleen tosi kuumina parin vuoden takaisen kahakan takia. Silloin kuoli yksi Panathinaikosin kannattaja", Lehtonen tiesi.
	Olli viihtyy Oberstdorfin HS213-mäessä, sillä lauantaina hän otti uransa ensimmäisen maailmancup-voiton mäkiennätyksellä 225,5 metriä. Hautamäki venytti viidenneksi ja Keituri sijalle 10.
	"Huolto pelasi erinomaisesti, ja olo oli tosi vahva. Pystyin tekemään koko ajan rauhallista ja vahvaa työtä".
	Saarinen kertoi, että viimeinen kova harjoitus loksautti palikat oikeille paikoilleen. Viikonlopun maailmancupin hengitysvaikeudet olivat MM-kisojen avausmatkalla enää ikävä muisto.
	Leo-Pekka Tähti voitti jo 38. kerran peräkkäin (Suomen Sillan Uutisviikko 7/2009)
	Olympiakosin joukkue kuljetettiin paikalle ja sieltä pois poliisisaattueessa.
	Edes lumisade ei haitannut Saarisen itsevarmaa oloa.
	"Minua varoitettiin etukäteen kuumuudesta, mutta en osannut kuvitellakaan tämmöistä. Lentopallon pitäisi olla urheilua, mutta nyt oli kyse jostain ihan muusta", Lehtonen päivitteli.
	Kolminkertainen paralympiavoittaja Leo-Pekka Tähti voitti sekä 100 että 200 metriä Al Ainin kansainvälisissä kelauskilpailuissa Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. 100 metrin kelauksessa Tähti on ottanut kahden ja puolen vuoden aikana jo 38 peräkkäistä voittoa. 
	"Kun katsoin aamulla ulos ja näin, että sataa lunta, ajattelin että tämä on minun päivä".
	Saarinen on aiemmin voittanut viestissä MM-kultaa Sapporossa 2007. Torinon olympialaisten parisprintissä vuonna 2006 Saarinen voitti hopeaa yhdessä Virpi Kuitusen kanssa.
	100 metrillä Tähti oli ylivoimainen ajalla 14,12. Toiseksi sijoittunut ranskalainen Julien Casoli hävisi hänelle 0,70 sekuntia. 200 metrilläkin Casoli oli toinen, mutta eroa Tähteen oli vain 0,14 sekuntia.
	Saarinen johtaa tällä hetkellä maailmancupia.
	Gluteenittomille tuotteille yhtenäiset merkinnät (Suomi.fi 21.1.2009)
	Suomen miehet nappasivat pronssia
	EU-maiden käyttämät merkinnät gluteenittomista elintarvikkeista yhtenäistetään, maa- ja metsätalousministeriö kertoo.
	Sivulajissaan 400 metrillä Tähti sijoittui kolmanneksi. Voiton vei Casoli ajalla 49,57.
	(Iltasanomat 25.2.2009)
	Ville Nousiainen ja Sami Jauhojärvi hiihtivät pronssille MM-kisojen parisprintissä Liberecissä. Mitali on kummallekin arvokisauran ensimmäinen aikuisten sarjassa.
	Kyseisissä elintarvikkeissa voidaan käyttää merkintää ”gluteeniton”, jos elintarvikkeen sisältämä gluteenipitoisuus on alle 20 mg/kg ja ”erittäin vähägluteeninen”, jos elintarvikkeen gluteenipitoisuus on alle 100 mg/kg. Merkintä tehdään elintarvikkeen nimen läheisyyteen.
	Lumilautailija Markku Koski hyppäsi MM-kultaa (Iltasanomat 24.1.2009)
	Markku Koski on voittanut MM-kultaa lumilautailun big air -hypyissä Etelä-Korean Gangwonissa. Petja Piiroinen oli kuudes ja Jaakko Ruha 11:s.
	Norjan Ola Vigen Hattestad ja Saksan Axel Teichmann menivät loppusuoralla niukasti Jauhojärven ohi kultaan ja hopealle. Teichmannin ja Jauhojärven sijoitukset tarkistettiin maalikamerakuvasta, sen verran tiukaksi mitalien kohtalo meni.
	EU:n asetus keliaakikoille soveltuvien elintarvikkeiden koostumuksesta ja merkitsemisestä julkaistiin 20. tammikuuta. Asetus tulee voimaan 20 päivää julkaisemispäivästä ja sitä voidaan soveltaa heti. Asetusta tulee soveltaa viimeistään 1.1.2012.
	Koski sai 55,6 pistettä. Toiseksi tullut belgialainen Seppe Smits keräsi 53 ja kolmanneksi lautaillut itävaltalainen Stefan Gimpl 51 pistettä.
	- Tuntuu, ettei tämä pronssi ihan riitä meille, haluamme vielä kultamitalit, Jauhojärvi sanoi Ylen tv-haastattelussa.
	Piiroinen saalisti 48,9 ja Ruha 35,1 pistettä.
	Risto Mattila ei osallistunut kisaan loukkaantumisen takia.
	Gluteeni on vehnän, ohran, rukiin ja kauran sisältämä proteiini. Kaurassa gluteeni esiintyy sellaisessa muodossa, että se ei ole haitallinen keliaakikolle.
	Aikku ja Virpi ylivoimaiseen kultaan
	(Iltasanomat 25.2.2009)
	Kreikka voitti Suomen käsipallon EM-karsinnoissa (Iltalehti 2.11.2008)
	Aino-Kaisa Saarinen ja Virpi Kuitunen voittivat parisprintin MM-kultaa.
	Suomessa on noin 25 000 diagnosoitua keliaakikkoa. Uusimpien tutkimusten perusteella keliakiaa saattaa esiintyä jopa yhdellä prosentilla suomalaisista.
	Kreikka on voittanut Suomen käsipallon miesten EM-karsinnoissa Vantaalla 30-25 (12-10).
	Suomalaiskaksikko Aino-Kaisa Saarinen – Virpi Kuitunen sivakoi kevyesti MM-kultaa parisprintistä.
	Suomi on hävinnyt karsintalohkon 4 molemmat tähänastiset ottelunsa.
	Suomalaisnaisilla ei ollut mitään ongelmaa koko kisan aikana, vaan he dominoivat hiihtoa alusta loppuun. Ero toiseksi tulleeseen Ruotsiin oli lopulta 20 sekuntia. Kolmanneksi hiihti Italia.
	Raju enterorokko leviää ärhäkästi kaikkialla Suomessa (Helsingin Sanomat 19.12.2008) 
	Suomi kohtaa karsinnoissa seuraavaksi marraskuussa Unkarin Vantaalla. Suomi pelaa tänä vuonna vielä kaksi karsintapeliä, molemmat Unkaria vastaan.
	Tavallista ärhäkämpi enterorokko leviää ympäri Suomea. Rakkuloita, kovaa kuumetta ja jopa kynsien lähdön aiheuttava tauti on peräisin kahdesta harvinaisesta viruksesta, ja yleensä vain lapsilla esiintyvä tauti on tarttunut myös aikuisiin.
	Mitali on Kuitusen ensimmäinen Liberecin kisoissa, mutta Saariselle jo kolmas. Kuitunen voitti parisprintin myös Sapporossa 2007 Riitta-Liisa Roposen kanssa.
	Riikka Lehtonen joutui Kreikassa heti yleisön sylkykupiksi
	(Helsingin Sanomat 14.12.2008)
	Torstain MM-ohjelmassa on naisten 4x5 kilometrin viesti, jossa Suomi puolustaa ennakkosuosikkina kultamitalia.
	Rajua enterorokkoa on esiintynyt lokakuusta lähtien joka puolella Suomea aina Utsjokea myöten, kertoo laboratorionjohtaja Merja Roivainen Kansanterveyslaitoksesta.
	Lentopalloilija Riikka Lehtonen pelkäsi kentällä ensimmäisen kerran pitkällä urallaan. Kreikkalaiseen Olympiakosiin siirtynyttä Lehtosta alkoi hirvittää kuumassa vieraskamppailussa arkkivihollista Panathinaikosia vastaan.
	Suomi voitti Oberstdorfin joukkuekilpailun
	Uutta tämän syksyn epidemioissa on, että tautiin on sairastunut isoja päiväkoti- ja koululaisryhmiä ja myös aikuisia.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 7/2009)
	Suomi otti toisen voittonsa mäkihypyn maailmancupin joukkuekilpailuissa tällä kaudella Saksan Oberstdorfin lentomäessä.  Ykkösryhmällään hypännyt Venäjä hävisi Suomelle 35 pistettä ja varamiehinen Itävalta 59,5 pistettä. Norja oli neljäs, mutta se voitti Saksassa kisatun viiden kilpailun joukkuekiertueen. 
	– Lähdemme siitä, että yritykset kyllä osaavat laskea, että verkkolasku on niille kuin myös valtiollekin edullisempi vaihtoehto.
	"Selvisi, että tautia aiheuttaa ainakin kaksi enterovirusta, jotka molemmat ovat meille vieraita viruksia", Roivainen kertoo.
	Saapuneet paperilaskut on tällä hetkellä skannattava sähköiseen muotoon, mikä hidastaa käsittelyprosessia ja aiheuttaa turhia kustannuksia. Jos kuitenkin vuodenvaihteen jälkeen löytyy yrityksiä, jotka eivät syystä tai toisesta ole valmiita verkkolaskuille, voidaan skannausta edelleen jatkaa.
	Myös oireet ovat uusia. "On tullut ilmi lukuisia potilaita, joiden kynnet ovat irronneet rokon jälkeen. Tällaista Suomessa ei ole aikaisemmin ollut", Roivainen sanoo.
	Pohjois-Suomessa syntyneillä enemmän mielenterveyshäiriöitä (Iltalehti 19.2.2009)
	Virukset tunnetaan maailmalla huonosti, eikä vielä tiedetä, mistä ne ovat tulleet Suomeen.
	Vakavien mielenterveyshäiriöiden sairastamisessa on suuria alueellisia eroja.
	Tavallisesti enterorokko tarttuu lähinnä lapsiin ja on varsin lievä.
	Mutta Kettunen Valtiokonttorista muistuttaa yrityksiä siitä, että kaikissa uusissa sopimuksissa on nykyisin jo klausuuli, joka edellyttää yrityksiltä kykyä toimittaa verkkolaskuja.
	Pohjois-Suomessa syntyneillä on muita suomalaisia suurempi riski sairastua esimerkiksi skitsofreniaan.
	Tauti voi aiheuttaa rakkulaista ihottumaa käsissä, suussa ja nielussa sekä kuumetta, päänsärkyä ja vatsaoireita.
	– Tasavertaisuuden vuoksi kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla, mutta emme ole lyöneet lukkoon yhtä logiikkaa vuoden vaihteen jälkeen. Lähdemme siitä, että tässäkin tapauksessa vapaaehtoisuus toimii, kun verkkolaskusta on hyötyjä molemmille.
	Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa psykoottisia häiriöitä oli eniten Pohjois-Suomessa ja vähiten Lounais-Suomessa.
	Enterorokko on hyvin tarttuva: virukset kulkeutuvat ulosteiden ja käsien välityksellä. Tauti leviää helposti, sillä osa tartunnan saaneista ovat oireettomia. Roivainen korostaakin käsihygienian merkitystä taudilta suojautumisessa.
	Pohjois-Suomessa syntyneillä oli yli kolminkertainen todennäköisyys sairastua esimerkiksi skitsofreniaan Lounais-Suomessa syntyneisiin verrattuna. Tutkimuksessa syntymäpaikalla oli suurempi merkitys kuin nykyisellä asuinpaikalla.
	Valtiokonttorin laskelmien mukaan verkkolaskun käsittelyprosessin kustannukset ovat kolmannes verrattuna paperilaskuun.
	Yleensä enterorokko – myös nyt Suomeen rantautuneet kannat – paranee itsestään eikä aiheuta jälkitauteja. Tauti talttuu levolla, lääkitystä siihen ei tunneta.
	Keijo Kettunen painottaa, että pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus lähettää verkkolaskuja. Verkkolaskun käyttöönotto ei edellytä satsauksia uuteen softaan, sillä verkkolaskun voi lähettää muun muassa Itella Informationin, pankkien tai tilitoimistojen tarjoamien palvelujen välityksellä.
	Tutkimuksessa oli mukana yli 8 000 suomalaista.
	Nyt leviävä tauti ei kuitenkaan ole enteroviruksen 71-muotoa, joka on aiheuttanut vakavia sairastumisia lähinnä Aasiassa. Tämä virus löytyi Suomesta ensimmäistä kertaa vuosi sitten, mutta viime syksyn jälkeen virusta ei ole Suomessa esiintynyt.
	Nykyisistä pohjoissuomalaisista psykoottiseen häiriöön oli sairastunut elämänsä aikana 4,6 prosenttia, kun Lounais-Suomessa sairastuneita oli 2,2 prosenttia.
	– Itella Informationin kautta kulkee 40 prosenttia Suomen laskuista. Näitä laskumassoja Itella aktiivisesti sähköistää. Aktivoimistoimenpiteet ovat tarpeellisia, sillä usein laskun lähettäjällä ei ole edes tietoa siitä, millä yrityksillä on mahdollisuus verkkolaskujen vastaanottoon, korostaa varatoimitusjohtaja Jari Annala Itellasta.
	Monissa länsimaissa suurkaupungissa syntyminen ja kasvaminen on lisännyt todennäköisyyttä sairastua psykoottiseen häiriöön. Suomessa sen sijaan ei tällaisia kaupungin ja maaseudun välisiä eroja havaittu.
	Ammattitautien määrä lähes ennallaan
	(Suomi.fi 7.1.2009)
	Ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrä on säilynyt lähes ennallaan, Työterveyslaitos kertoo.
	Tutkijat arvelevat, että Suomessa perinnölliset sekä varhaiseen kasvuympäristöön liittyvät riskitekijät kasautuvat tietyille alueille, kun taas monissa muissa länsimaissa riskitekijät näyttävät kasautuvan suurkaupunkeihin.
	Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjattiin vuodelta 2006 yhteensä 6.715 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä eli 28 tapausta 10.000 työssäkäyvää kohden.
	– Kuluttajilla taas on oltava mahdollisuus saada tuttuja, laskulta näyttäviä laskuja sähköiseen kanavaan tai halutessaan myös paperilla, Annala jatkaa tiedotteessa
	Tutkimus on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys 2000 -väestötutkimusta, joka on julkaistu vastikään Schizophrenia Research -lehdessä.
	Liikenne- ja viestintäministeriö hoputti vastikään verkkolaskua toivoen siitä nykyistä helpommin toimivaa. Itellassa on käynnissä yt-neuvottelut johtuen osaksi laskujen sähköistymisestä.
	Eniten kirjattiin meluvammoja, rasitussairauksia ja ihotauteja. Kaikkiaan ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrä laski yhden prosentin vuodesta 2005.
	Yleisimpiä ammattitauteja tai ammattitautiepäilyjä olivat meluvammat. Vammat johtuvat valtaosin jo vuosikymmeniä sitten alkaneesta altistumisesta kovalle melulle.
	Kännyköissä yksi laturi vuoteen 2012 mennessä (Digitoday 17.2.2009)
	Valtio torjuu paperilaskut vuodenvaihteessa
	(IT Viikko 2.2.2009)
	Työterveyslaitoksen mukaan vuosien 2005 ja 2006 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietojen kanssa ilmoitusjärjestelmässä ja korvausperiaatteissa tapahtuneiden muutosten takia. Tästä johtuen ammattitautien pitkän aikavälin kehityssuunta ei ole arvioitavissa.
	Matkapuhelinvalmistajat ja operaattorit ovat sopineet, että ne alkavat käyttää yhtä standardoitua laturimallia. Mobiilialan järjestön GSMA:n mukaan teleala haluaa olla entistä ekologisempi.
	Valtiokonttori ja valtion laskujen välttäjänä toimiva Itella Information ovat viime syksystä alkaen informoineet valtiota laskuttavia organisaatioita uudesta laskutuskäytännöstä. Kampanjointia jatketaan pitkin kuluvaa vuotta.
	Yhteisessä laturimallissa on micro-usb –liitäntä, jota käytetään myös tiedonsiirtoon matkapuhelimen ja tietokoneen välillä. Tavoitteena on, että suurin osa uusista matkapuhelimista käyttäisi uutta UCS-laturia vuoden 2012 alkuun mennessä.
	Tarvetta kampanjoinnille näyttää olevan, sillä tällä hetkellä vasta runsas kolmannes valtiolle vuosittain tulevasta 2,7 miljoonasta laskusta tulee verkkolaskuna. Maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen arvioikin, että kentällä tarvitaan vielä paljon valmistautumista.
	Nopeampi tapa ennustaa sydänkohtaukset
	(IT Viikko 2.1.2009)
	Kreikkalaistutkijat kehittivät ohjelman, joka osaa arvioida sydänkohtauksen riskin nopeammin kuin aiemmin.
	– Tämä ohjelma on tärkeä askel, joka voi johtaa suuriin resurssien säästöihin puhumattakaan suurempaan mukavuuteen käyttäjille, sanoi Rob Conway, matkapuhelinvalmistajia ja operaattoreita edustavan GSMA –järjestön johtaja.
	– Tilanne kertoo muun muassa sen, että verkkolaskua ei ole oikeasti ajettu vielä läpi yritysmaailmassa, Kettunen sanoo.
	OLAP-tietokantoja käyttävä ohjelma löytää sydänkohtauksille alttiit ihmiset nopeammin kuin perinteisiä tekniikoita hyödyntävät ohjelmat. OLAP eli Online Analytical Processing on "yritystietoja koskevien kyselyjen tekemiseen suunniteltu tietokantatekniikka, joka on optimoitu kyselyjen ja raporttien tekemiseen tapahtumankäsittelyn sijasta."
	Hän viittaa Soneran aiempaan samantyyppiseen päätökseen kannustaa kuluttajia verkkolaskuun. Mutta Kettusen mukaan Valtiokonttorissa ei ole ajateltu seurata Soneraa siinä, että paperilaskuille lätkäistäisiin hinta yritysten hoputtamiseksi verkkolaskuun.
	Yhteinen laturi tekee käyttäjien elämän hieman yksinkertaisemmaksi, kun uutta kännykkää ostettaessa ei taas tarvitse uutta erilaista laturia.
	GSMA sanoo myös käyttöön tulevan universaalin UCS-laturinmallien olevan hyvin ener-
	Kreikkalaistutkijoiden kehittämään malliin syötetään tieto esimerkiksi masennuksesta, koulutustasosta, tupakoinnista, ruokavaliosta ja ylipainosta, jotka kaikki lisäävät sydänsairauksien vaaraa. Pohjatiedot kerättiin 1000 sairaalta potilaalta ja niitä verrattiin terveen kontrolliryhmän arvoihin.
	Lindman oli sodanjälkeisen suomalaisen jääräpäinen ikoni. Hän näytteli konnarooleja, koska hänen ulkomuotonsa sopi niihin.
	Tutkimuksen mukaan enää vajaalla kolmanneksella suomalaistalouksista on käytössään lankapuhelin. Matkapuhelinliittymä on sen sijaan lähes jokaisella suomalaisella.
	giatehokkaita. Lisäksi GSMA olettaa, että latureita valmistetaan vain puolet nykyisestä määrästä, joten myös teollisuuden päästöt vähenevät.
	Suomen kansa muistaa kuitenkin Lindmanin Edvin Laineen Tuntemattoman sotilaan alikersantti Lehtona, kohtaloaan uhmaavana kovapintaisena sotilaana.
	Päätöksen takana ovat muun muassa suurimmat matkapuhelinvalmistajat Nokia, Samsung, LG,  Motorola ja Sony Ericsson, sekä useat operaattorit kuten Orange, Samsung, Telefonica, T-Mobile, Vodafone ja AT&T.
	Suomalaiset äkkäsivät harvinaisen supernovan pölyn takaa (Digitoday 2.2.2009)
	Lindman syntyi Helsingissä 11.1.1928. Hän tiesi jo 12-vuotiaana, että hänestä tulee filmitähti ja jalkapallosankari. Svenskan Teaternin oppilaskoulun kasvatti esiintyi ensimmäisen kerran elokuvassa vuonna 1949.
	Tuorlan observatorion tutkijat ovat löytäneet supernovan ennätyksellisen suuren pölymäärän takaa kirkkaasta infrapunagalaksista. Turun yliopiston mukaan havainto näyttää tietä tulevaisuuden supernovaetsinnöille.
	Matkapuhelinvalmistajien Open Mobile Terminal Platform eli OMTP-yhteenliittymä julkaisi suosituksen siirtymisestä micro-usb:n kautta toimiviin latureihin jo vuoden 2007 syksyllä.
	Suomalaiset rakastuivat kahteen Åke Lindmanin televisiosarjaan. Yksi niistä oli Pirkko Saision romaaniin perustuva Elämänmeno, toinen Anni Blomqvistin romaanisarjaan perustuva Myrskyluodon Maija.
	Turun yliopiston Tuorlan observatoriosta johdettu suomalais-australialainen tutkijaryhmä on löytänyt kaksi supernovaa samasta 240 miljoonan valovuoden päässä sijaitsevasta galaksista IRAS 17138-1017.
	Yksi syy hitaaseen muutokseen on ollut, että usb-standardin täyttävien lisälaitteiden rakentaminen on kalliimpaa kuin perinteisten latureiden. Lisäksi markkinoilla on paljon laitteita, jotka eivät tue uutta laturistandardia.
	Lindman ohjasi eläkkeelle päästyään kotimaisia elokuvia.
	Toinen löydetyistä supernovista, nimeltään SN 2008cs, on erityisen merkittävä, sillä se löydettiin ennätyksellisen suuren pölymäärän takaa.
	Matti Yrjänä Joensuun romaanin pohjautuva Harjunpää ja kiusantekijät valmistui 1993.
	Suomalaisfirmalle palkinto ohjelmistokilpailussa USA:ssa (Kauppalehti 20.2.2009)
	Kesällä 2003 Lindman ohjasi kauan suunnittelemansa sotaelokuvan Framom främsta linjen - Etulinjan edessä.
	Tuorlan observatoriosta tutkimuksessa olivat mukana jatko-opiskelija Erkki Kankare, hänen ohjaajansa akatemiatutkija Seppo Mattila sekä dosentti Jari Kotilainen.
	Helsinkiläinen taloushallinnon ratkaisuihin erikoistunut Heeros Systems Oy voitti kolmannen palkinnon Lotus -tuotteiden kehitystyökaluihin erikoistuneen Teamstudion ohjelmistokilpailussa.
	Lindman näytteli 79 elokuvassa ja televisiosarjassa, minkä lisäksi hän on ohjannut kymmenen elokuvaa, neljä televisioelokuvaa ja kymmenen televisiosarjaa.
	- Galaksi, jossa havaitut supernovat sijaitsevat, kuuluu niin sanottuihin kirkkaisiin infrapunagalakseihin. Tällaisissa galakseissa on runsaasti elinkaarensa supernovina päättäviä tähtiä. Ne räjähtävät tyypillisesti galaksin keskusalueissa, joissa on valtavasti tähtienvälistä pölyä. Pölyn vuoksi supernovia on vaikea havaita, Kankare kertoo.
	Lindman valittiin 32 kertaa Suomen jalkapallomaajoukkueeseen.
	Teamstudion arvosteluraatiin kuului toimialan johtavia asiantuntijoita. Raati arvioi osallistuvien yritysten ohjelmistohankkeita niiden toteuttamien toimintojen monipuolisuuden, automaation tason, käyttäjäryhmän suuruuden, liiketoiminta-arvon sekä sovelluksen luovuuden ja innovaatioarvon perusteella.
	Lindman oli naimisissa näyttelijä Pirkko Mannolan kanssa.
	Yli 20.000 kiinnostui Suomen kansalaisuuden takaisin saannista
	Havainnon kohteena olleessa galaksissa voidaan odottaa supernovan räjähdystä kahden vuoden välein, kun Linnunradassa supernova räjähtää noin kerran 50 vuodessa.  
	(Maahanmuuttovirasto 11.12.2008)
	Alan asiantuntijoista koostuva arvosteluraati kiitteli Heeroksen taloushallinnon ratkaisuja, koska niiden nähtiin tuottavan selkeitä kustannussäästöjä asiakasorganisaatioille. Raati kiinnitti huomiota myös yhdistelmään, johon kuuluvat laskujen skannaus, optinen lukeminen, sähköinen kierrätys ja hyväksyminen. Myös käyttöliittymä ja integroitavuutta eri ERP-järjestelmiin kiitettiin.
	Yhteensä noin 21.500 entistä Suomen kansalaista tai heidän jälkeläistään haki menetettyä kansalaisuutta takaisin viiden vuoden määräaikana, jonka nykyinen kansalaisuuslaki heille tarjosi.
	SN 2008cs löydettiin Havaijilla sijaitsevalla kahdeksanmetrisellä Gemini-teleskoopilla. Havaintoihin käytettiin keinotähtijärjestelmää. Menetelmässä taivaalle luodaan keinotähti lasersäteellä, minkä avulla teleskoopin adaptiivinen optiikka kalibroidaan mukautumaan ilmakehän häiriöihin parantaen näin huomattavasti teleskoopin erotuskykyä.
	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. Mahdollisuus tarjottiin myös entisten ja nykyisten Suomen kansalaisten jälkeläisille, vaikka heillä ei kansalaisuutta olisi koskaan ollut.
	- Halusin testata Heeroksen tuotteita kansainvälisessä tilanteessa. Sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon oli tavoitteenamme ja se tavoite täyttyi, kertoo toimitusjohtaja Matti Lattu.
	- SN 2008cs on ensimmäinen supernova, joka on löydetty käyttäen hyväksi tätä uraauurtavaa tekniikkaa, Mattila toteaa.
	Kaikki havainnot suoritettiin ihmissilmälle näkymättömässä lähi-infrapuna-alueessa. Tavallisen valon alueella supernova olisikin jäänyt yksinkertaisesti löytymättä.
	Kilpailun ykköspalkinto meni belgialaiselle eSurveylle ja kakkossijan nappasi yhdysvaltalaisen kehittäjätiimin luoma Mail File Management -ratkaisu.
	Kesäkuun 2003 alusta lokakuun 2008 loppuun mennessä 10.547 henkilöä on saanut Suomen kansalaisuuden siirtymäsäännöksen nojalla. Heistä entisiä kansalaisia on ollut 6.012 (57 prosenttia) ja jälkeläisiä 4.535 (43 prosenttia). Lopullinen jakauma entisten kansalaisten ja jälkeläisten kesken saadaan selville, kun kaikki ilmoitukset on ratkaistu.
	- Tällaisten pölyn peittämien luhistumissupernovien löytäminen kirkkaista infrapunagalakseista on tärkeää, sillä se vahvistaa käsityksiä näissä galakseissa tapahtuvasta erittäin runsaasta tähtien synnystä, toteaa ryhmään kuuluva tutkija Stuart Ryder.
	Yhä useammassa taloudessa laajakaistayhteys (Suomi.fi 8.1.2009)
	Viraston teettämän tutkimuksen mukaan laajakaistaliittymiä on nyt 68 prosentissa kotitalouksista. Laajakaista on edennyt viime vuosina harppauksenomaisesti kotitalouksiin, sillä edellisenä vuonna liittymiä oli 59 prosentissa kotitalouksista. Alueellisesti tarkasteltuna laajakaistan levinneisyydessä on kuitenkin eroja.
	Tutkimuksen tulokset julkaistiin 20. joulukuuta arvostetussa tähtitieteen julkaisusarjassa Astrophysical Journal Letters.
	Ilmoitusten teossa koettiin hurja loppukiri tänä vuonna, kun tammi–toukokuussa tuli vireille noin 9.100 ilmoitusta eli lähes puolet koko viiden vuoden potista. Huhtikuusta lähtien Maahanmuuttovirastoon saapui keskimäärin sata kansalaisuusilmoitusta vuorokaudessa, kun aiemmin päivittäinen ilmoitusmäärä oli 5–10.
	Gemini-observatorion tiedote ja kuvamateriaalia on osoitteessa 
	www.gemini.edu/node/11226 
	Suomalaiset ovat ottaneet myös mobiililaajakaistan rivakasti käyttöönsä. Mobiililaajakaistaliittymä on nyt yhdellätoista prosentilla laajakaistakäyttäjistä, kun edellisenä vuonna osuus oli vain yhden prosentin verran. Useimmilla mobiililaajakaistakäyttäjistä on käytössään sekä kiinteä- että mobiililaajakaistaliittymä.
	Ilmoitusten tekijät edustivat yli sataa kansalaisuutta. Kymmenen suurinta maata olivat Ruotsi (5.126), Yhdysvallat (4.178), Kanada (3.562), Australia (2.796), Saksa (1.368), Sveitsi (887), Venäjä (592), Iso-Britannia (507), Ranska (344) ja Israel (287).
	Åke Lindman on kuollut
	(Helsingin Sanomat 3.3.2009)
	Näyttelijänä ja elokuvaohjaajana tunnettu Lindman, 81, kuoli viime yönä. Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV3.
	UNESCOn maailmaperintölistan suomalaiskohteita ovat mm. Suomenlinna, Vanha Rauma ja Merenkurkun saaristo. 
	Ahtisaaren Nobel-päivä oli täynnä ohjelmaa iltaan saakka.
	Alkuvuoden ilmoitustulva ruuhkautti Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikön sen verran pahoin, että ilmoitusten kirjaaminen rekisteriin venyi pitkälle syksyyn. Tämän vuoksi myös käsittelyajat ovat venyneet.
	Päivä alkoi tiedotusvälineiden tapaamisella. Sen jälkeen Ahtisaari tapasi lapsia Nobel-rauhankeskuksen luona Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin kanssa. Puoliltapäivin vuorossa oli kuningasperheen tapaaminen linnassa.
	Kangaskassi ei välttämättä paras ilmaston kannalta (Tekes.fi 28.1.2009)
	Tällä hetkellä ratkaisematta on noin 9.000 ilmoitusta. Tavoitteena on, että kaikki ilmoitukset saadaan ratkaistua vuoden 2009 aikana ja suurin osa heinäkuuhun mennessä.
	Suomen ympäristökeskuksen ja Lappeenrannan teknillinen yliopiston selvityksessä on vertailtu erilaisten kassimateriaalien kasvihuonekaasupäästöjä niiden koko elinkaaren ajalta.
	Päivä päättyy Nobel-komitean järjestämään juhlapäivälliseen Grand-hotellissa.
	Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä on ratkaistu 1.384 henkilön ilmoitukset. Heistä 1.303 (94 prosenttia) on saanut myönteisen ja 29 (2 prosenttia) kielteisen päätöksen. Loput 4 prosenttia ovat tutkimatta jättämis-, peruuttamis- ja raukeamispäätöksiä.
	Palkinnon rahallinen arvo on tänä vuonna 1,5 miljoonaa dollaria eli noin 1,1 miljoonaa euroa. Ahtisaari sanoi eilen tallettavansa summan pankkitilille.
	Muovikassia verrattiin paperi- ja kangaskasseihin ja uusiomuovisiin ja biohajoaviin ostoskasseihin. Tutkimuksen mukaan ostoskassien valmistuksen, käytön ja hävityksen kasvihuonekaasupäästöt eivät ole merkittäviä muun kulutuksen rinnalla. Yllättäen selvisi, että uusiomuovikassi rasittaa ympäristöä kangaskassia vähemmän.
	"Sen jälkeen ryhdyn neuvottelemaan vaimoni kanssa. Hän hoitaa meidän raha-asiat."
	Pakolaisneuvonta arvostelee KHO:n Kreikka-päätöstä (Helsingin Sanomat 27.2.2009)
	Kansalaisuushakemuksia jätettiin välimerenmaista seuraavasti (maahanmuuttovirasto, 18.12.2008, vahvistamattomat luvut)
	Hankkeen päärahoittajana oli Tekesin ClimBus - Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoiminta-mahdollisuudet –ohjelma.  Lisäksi hankkeeseen osallistuivat ja sitä rahoittivat ostoskasseja tai niiden materiaalia Suomessa valmistavat yritykset: Suominen Joustopakkaukset Oy, Plastiroll Oy, UPM-Kymmene Oyj Wisapaper ja Cabassi Oy.
	Pakolaisneuvonta kritisoi korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöstä, jonka mukaan Suomesta voidaan palauttaa turvapaikanhakija Kreikkaan. Pakolaisneuvonta arvioi perjantaina, että noin 50:tä turvapaikanhakijaa uhkaa päätöksen jälkeen palautus ala-arvoisiin oloihin.
	Kreikka 20
	Turkki 46
	Italia 238
	Espanja 133
	Portugali 3
	Malta 2
	Kypros 11
	Korkein hallinto-oikeus päätti torstaina, että Kreikan kautta Suomeen tullut irakilainen turvapaikanhakija voidaan käännyttää. Perusteena oli se, että hänen turvapaikkahakemuksensa pitää käsitellä Kreikassa.
	"Paljon onnea, Martti Ahtisaari!"
	Vuodenvaihteessa Suomesta katoaa 67 kuntaa (Suomen Sillan Uutisviikko 50/2008)
	(Helsingin Sanomat 10.12.2008)
	Presidentti Martti Ahtisaari on vastaanottanut Nobel-diplomin ja mitalin kello kaksi Suomen aikaan alkaneessa Nobel-palkintoseremonissa Oslossa.
	Vuodenvaihteen 32 kuntaliitokseen osallistuu 99 kuntaa. Kuntia katoaa kartalta 67. Esimerkiksi Salossa 10 kuntaa yhdistyy yhdeksi isoksi. 
	Lisäksi käännyttäminen ei KHO:n mukaan ole ihmisoikeussopimuksen vastaista, sillä Kreikka on luvannut Suomelle, että hakijan asia käsitellään oikeudenmukaisesti.
	"Paljon onnea, Martti Ahtisaari!", lausui Nobel-komitean puheenjohtaja Ole Danbolt Mjøs puheensa aluksi.
	Parhaimmillaan kuntia oli Suomessa yli 600, ja vielä vuonna 2002 niitä oli 448. Tänä vuonna määrä on 415. Vuonna 2009 luku on 348, ja uusia liitoksia suunnitellaan jo.
	Pakolaisneuvonnan mukaan Kreikasta kuitenkin puuttuvat esimerkiksi oikeusapu- ja tulkkauspalvelut, eikä päätöksistä ole todellista valittamisen mahdollisuutta. Lisäksi pakolaisneuvonnan mukaan Kreikka syyllistyy turvapaikanhakijoiden palauttamiseen Irakiin, vaikka se on ilmoittanut toisin.
	Suomenkielinen toivotus sai Ahtisaaren hymyilemään.
	Usein uuden kunnan nimeksi otetaan liitoksen suurimman kunnan nimi, mutta myös täysin uusia nimiä on keksitty.  Tällaisia ovat mm. Länsi-Turunmaa, Sastamala ja Siikalatva.
	Mjøs totesi palkinnon olevan tunnustus yli 30-vuotisesta työstä kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi.
	Hän kertasi Ahtisaaren uraa ja puhui pitkään tämän työstä Namibiassa. Mjøs kutsui Ahtisaarta ”Namibian kätilöksi”.
	Saimaata kampanjoidaan luonnonihmeeksi
	Jyväskylässä häviää Suomen viimeinen maalaiskunta, kun Jyväskylän maalaiskunta yhdistyy Jyväskylän kaupungin ja Korpilahden kunnan kanssa. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 7/2009)
	Hymy pilkahti presidentin kasvoilla myös Mjøsin kertoessa, kuinka Martista on tullut Namibiassa suosittu etunimi.
	Etelä-Savon maakuntaliitto patistelee kansalaisia äänestämään Saimaata yhdeksi maailman seitsemästä luonnonihmeestä. Tittelistä kisaavat mm. Grand Canyon, Galapagos-saaret, Mount Everest ja Niagaran putoukset. 
	Viimeistä päivää kuntina ovat keskiviikkona olemassa Lehtimäki, Kiukainen, Vampula, Hauho, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos, Eno, Pyhäselkä, Jyväskylän mlk, Korpilahti, Jämsänkoski, Piikkiö, Alahärmä, Ylihärmä, Kortesjärvi, Kemiö, Dragsfjärd, Västanfjärd, Lohtaja, Ullava, Kälviä, Anjalankoski, Kuusankoski, Valkeala, Jaala, Elimäki, Jurva, Joutseno, Sammatti, Alastaro, Mellilä, Parainen, Houtskari, Iniö, Korppoo, Nauvo, Lemu, Askainen, Rymättylä, Merimasku, Velkua, Ylikiiminki, Yläne, Tammisaari, Karjaa, Pohja, Lappi, Vahto, Pylkönmäki, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Suomusjärvi, Särkisalo, Vammala, Äetsä, Mouhijärvi, Savonranta, Nurmo, Ylistaro, Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila ja Kuru.
	Mjøs puhui myös pitkästä ja vaikeasta työstä kohti Kosovon itsenäistymistä. Viime helmikuussa Serbiasta irtautuneen Kosovon on tunnustanut yli 50 maata.
	Saimaa on ainoa suomalaisehdokas 222 maan kaikkiaan 261 ehdotetusta kohteesta. Tällä hetkellä Saimaa on järvi-, joki- ja vesiputoussarjassaan sijalla 12.
	Samana päivänä kun Makedonian ja Montenegron tunnustus Kosovolle vahvistui, sai Ahtisaari puhelun, jossa hänelle kerrottiin Nobelin rauhanpalkinnosta.
	Uudet luonnonihmeet valitaan nettiäänestyksellä, johon odotetaan osallistuvan yli miljardi ihmistä. Äänestys päättyy 7. heinäkuuta. Sen järjestää hyötyä tavoittelematon New7Wonders. Äänestää voi osoitteessa 
	”Se oli varmasti hyvä päivä”, Mjøs sanoi, mihin Ahtisaari nyökkäsi hymyillen myöntämisen merkiksi.
	"Ahtisaaren toiminnan laajuus on ollut uskomatonta", Mjøs totesi.
	www.new7wonders.com/classic/en/index/ 
	Heinäkuussa asiantuntijapaneeli valitsee joukosta 21 finalistia, joista seitsemän suurinta ihmettä lopullisesti valitaan. Myös loppuäänestys tehdään netissä. Voittajat selviävät vuoteen 2011 mennessä.
	Mjøs siteerasi puheensa lopuksi Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittanutta F. E. Sillanpäätä.
	"Se, joka rakentaa rauhaa, rakentaa ihmisyyttä", Mjøs lausui suomeksi.
	Kuntien määrää ei lain mukaan voida uudelleen lisätä, sillä kunnan jakaminen ei ole mahdollista. 
	Maailman "viralliset" seitsemän ihmettä ovat antiikin Kreikan ajalta: Artemiin temppeli, Babylonin riippuvat puutarhat, Faroksen majakka, Gizan suuri pyramidi, Halikarnassoksen mausoleumi, Rodoksen kolossi ja Zeuksen kuvapatsas Olympiassa. 
	Oslon kaupungintalolla järjestettyyn seremoniaan kuului myös musiikkiesityksiä. Juhlan avasi sellisti Audun Sandvik esityksellään.
	Vuoden alusta yhdistyvissä kunnissa on käyty kovaa kädenvääntöä vaakunoista.  Kokonaan uusia vaakunoita on tulossa vain neljä. Uuden vaakunan saavat Raasepori, Kauhava, Siikalatva ja Kouvola. 
	Ralf Gothoni ja Elina Vähälä esittivät Jean Sibeliuksen Rondon ja masurkan viululle ja pianolle.
	Vastaajista, jotka olivat pääosin äitejä, seitsemänkymmentä prosenttia oli keskustellut puolisonsa kanssa perhevapaan jakamisesta ja 23 prosenttia aikoi jakaa sen. Korkeimmin koulutetut aikoivat jakaa perhevapaan huomattavasti useammin kuin muut.
	Eniten riitaa uudesta vaakunasta on Raaseporissa Länsi-Uudellamaalla. Kunnan vaakunaksi on valittu valkovuokkoseppele. Vastustajien mielestä sillä ei ole mitään tekemistä heraldiikan, vaakunaopin, kanssa, sillä heraldiikan oppien mukaan vaakunassa saa olla kahta väriä, joista toinen on metallia. Kansanliike on luovuttanut Raaseporin valtuustolle 2 000 ihmisen allekirjoittaman adressin valkovuokkoa vastaan. Vaakunaan halutaan jotain Karjaasta, Tammisaaresta ja Pohjan kunnasta. 
	Laivamatkoissa meni kahden miljoonan vuosittaisen matkan raja rikki vuonna 1968. Viime vuonna Ruotsin-liikenteestä Merenkulkulaitos kirjasi 9.333.600 matkaa.
	Laivamatkailussa on käynyt samoin kuin massaturismissa yleensäkin: aluksi varustamoille riitti pelkkä määrä, myöhemmin oli panostettava myös laatuun.
	Suomi siirtyy itsestään sammuviin savukkeisiin 2010 (Helsingin Sanomat 2.1.2009)
	Suomessa saa myydä huhtikuusta 2010 alkaen ainoastaan nykyistä paloturvallisempia savukkeita. Savukkeisiin tulee tuolloin hidasteraidat, joiden ansiosta tupakka sammuu, ellei sitä imetä muutamaan sekuntiin.
	Slite-varustamon neitsytmatkalla kesäkuussa 1959 kutsuvieras istui matkustamoksi muutetussa ruumassa kaljalaatikolla. Vähän myöhemmin tavallisellekin matkustajalle tarjottiin jo hyttipaikkaa, ja laivojen koko kasvoi harppauksin.
	Vaakunat ovat synnyttäneet keskustelua myös Pohjanmaalla. Ylihärmä haluaisi säilyttää oman vaakunansa Kauhavaan liittymisen jälkeenkin. Uuteen Kauhavaan kuuluvat Ylihärmä, Alahärmä ja Kortesjärvi.   
	Savon Sanomien mukaan pitkään suunnitellun uudistuksen aikataulu on nyt varma ja se on hyväksytty eduskunnassa.
	Vapaa-ajan matkailu tuli kuvaan 1970-luvulla kuljetusten täydentäjäksi, ja 1990-luvun keksintöä on nykyinen elämysmatkailu.
	Orimattilan valtuusto on hyväksynyt Artjärven kanssa kuntaliitokseen tähtäävän esiselvityksen käynnistämisen. Kuntaliitosta tavoitellaan vuoden 2010 alusta. 
	Suomi on ensimmäinen Euroopan maa, joka siirtyy itsestään sammuviin savukkeisiin.
	Ruotsinlaivat olivat ja ovat osin vieläkin se väylä, jota pitkin ajatukset, virtaukset, liikkeet ja jopa muoti saapuivat Suomeen.
	Tupakkayhtiöt voivat jo nyt tehdä hidasteraidallisia savukkeita, mutta ne eivät ole vielä tuoneet niitä EU-markkinoille. Sen sijaan Australiassa ja Kanadassa myydään enää ainoastaan itsestään sammuvia savukkeita.
	Artjärven valtuusto päätti marraskuussa ehdottaa Orimattilalle esiselvitystä. 
	Ne tutustuttivat kansaa uuteen ruoka- ja juomakulttuuriin, ja niiden kautta tajuntaan iskostuivat sellaiset sanat kuin tax free, seisova pöytä, katkaravut ja pallomeri, vaikka mikään niistä ei ole laivayhtiöiden keksintöä.
	Kuntaliitoksen esiselvityksen ohjausryhmä on tarkoitus nimetä tammikuun loppuun mennessä. 
	14:stä EU:n jäsenmaasta kerättyjen tietojen mukaan tupakasta alkaneissa tulipaloissa saa vuosittain surmansa yli 2 000 ihmistä.
	Asuntoa ei voi enää kaupata ilman energiatodistusta (Iltalehti 29.12.2008)
	Ei enää tarjouksia sukupuolen perusteella
	Suomi torjuu yhteispohjoismaisen ruokamerkin (Helsingin Sanomat 27.2.2009)
	(Suomen Sillan Uutisviikko 48/2008)
	Ensi vuoden alusta lähtien on asunnon myyjän tai vuokraajan esitettävä energiatodistus.
	Palvelujen ja tavaroiden tarjoaminen vain toiselle sukupuolelle loppuu Suomessa. Eduskunta on hyväksynyt EU-direktiivin vaatiman tasa-arvolain muutoksen.
	Suomessa ei oteta käyttöön yhteispohjoismaista Avaimenreikämerkkiä.
	Se on vaadittu jo tänä vuonna kaikilta uusilta rakennuksilta. Rakennuslupaa ei ole enää saanut ilman energiatodistusta.
	Sen sijaan Tanskassa ja Norjassa elintarvikkeiden terveellisyydestä kertova merkki otetaan käyttöön vielä tämän vuoden aikana. Ruotsissa merkkiä on käytetty jo toistakymmentä vuotta.
	Vastedes esim. sukupuolen perusteella myönnettävät alennukset katsotaan sukupuoliseksi syrjinnäksi. Syrjinnästä kiinni jäänyt voi joutua maksamaan vähintään 3.000 euron korvauksen syrjinnän kohteeksi joutuneelle henkilölle.
	Todistelusta on vapautettu vain vanhemmat pientalot sekä alle kuuden asunnon taloyhtiöt. Niillekin suositellaan energiatodistuksen laatimista. Myös suojelurakennukset on säästetty todistukselta.
	Avaimenreikämerkki kertoo kuluttajalle, että kyseisessä tuotteessa on vähemmän suolaa ja rasvaa sekä enemmän täysjyväviljaa ja kuituja.
	Tavaroita ja palveluja voi kuitenkin perustelluista syistä tarjota edelleen toisen sukupuolen edustajille. Äitienpäivä- tai isänpäivätarjoukset sallitaan, jos kyse on vain harvoin annettavasta ja rahallisesti pienestä huomionosoituksesta. Myös hyvitystä voidaan kohtuullistaa. 
	Energiatodistuksesta ilmenee, kuinka paljon huoneistossa asuminen vie energiaa. Siihen on koottu rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laite- tai kiinteistösähkö sekä jäähdytysenergia. Lapussa ilmoitetaan myös rakennuksen energialuokka, asteikolla A-G. A on energiapihein ja G tuhlailevin huoneisto. Kiinteistön lämmitysmuoto ei vaikuta luokkaan.
	Lainmuutoksen myötä mm. naisille myönnettävät risteily- ja ravintola-alennukset loppuvat. Parturi- ja kampaamopalvelujen hinnoittelu ei saa perustua sukupuoleen. 
	"Merkin käyttöönottoa on ajettu myös meillä Suomessa. Se on kuitenkin kaatunut siihen, ettemme me ole päässeet yhteisymmärrykseen merkin käyttöön liittyvistä kriteereistä", Sydänmerkin tuotepäällikkö Mari Olli Sydänliitosta kertoo.
	Uudisrakennusten osalta todistuksen laatii pääsuunnittelija ja vanhoille asunnoille sen tekee isännöitsijä.
	Laki tulee voimaan vuodenvaihteessa vuoden aikataulustaan myöhässä. 
	Valmiita lomakkeita löytyy netistä ympäristöministeriön sekä Motivan sivuilta.
	Äitiyspakkauksen suosio jatkuu
	Ollin mukaan Avaimenreikämerkissä suhtaudutaan suolan käyttöön hyvin vapaasti, kun taas sokerin suhteen kriteerit ovat tiukat. Suomessa vastaaviin asioihin suhtaudutaan hieman eri tavalla.
	(Suomi.fi 13.1.2009)
	Ruotsinlaivat ovat kuljettaneet rahtia, ihmisiä ja ideoita 50 vuotta
	Äitiyspakkauksen suosio jatkuu vuodesta toiseen, Kela kertoo.
	(Helsingin Sanomat 19.1.2009)
	Kela jakaa vuosittain noin 40.000 äitiyspakkausta. Vain kolmasosa äitiysavustuksen saajista ottaa pakkauksen rahana. Lähes kaikki ensisynnyttäjät valitsevat pakkauksen.
	Vuonna 1959 liikennöinnin aloittaneet ruotsinlaivat juhlivat tänä vuonna viisikymmentävuotista kyntöään Itämerellä.
	"Pohjoismaissa ravitsemusongelmat on aika samantyyppiset. Joka maassa pitäisi rajoittaa niin suolan kuin sokerin saantia. Ongelmat ovat yhteiset, mutta lähestymistavat ovat erilaiset", Olli kertoo.
	Lautat ovat olleet monelle suomalaiselle ensikosketus ulkomaihin ja massaturismiin. Ne demokratisoivat matkailua, eivätkä ulkomaat vuoden 1959 jälkeen olleet vain varakkaiden kohde.
	Tuoreen kyselyn mukaan perheet ovat tyytyväisiä äitiyspakkaukseen. Kyselytutkimuksessa viime vuoden pakkauksen tarpeellisimmiksi tuotteiksi arvioitiin peitemakuupussi, ulkohaalarit ja body-asut.
	Avaimenreikämerkin myöntämisperusteet noudattavat Pohjoismaiden ministerineuvoston määrittelemiä ravitsemussuosituksia. Suositukset on hyväksytty vuonna 2004.
	Kaikki alkoi oikeastaan kuljetusbisneksestä, mikä tänä uivien lomakeitaitten aikana uhkaa unohtua.
	Tutkimuksessa kysyttiin lisäksi, oliko perheessä keskusteltu perhevapaan jakamisesta ja aiottiinko perhevapaata jakaa vanhempien kesken.
	Suomessa käytössä oleva Sydänmerkki kertoo siitä, että elintarvikkeessa on vähemmän rasvaa ja suolaa. Ollin mukaan Sydänmerkin 
	Ruotsinlaivojen nousu osuu aikaan, jolloin Suomen syrjäkylät tyhjenivät – osin lahden yli Ruotsiin. Pohjoismainen passivapaus ja vapaa työvoiman liikkuvuus olivat laivaliikenteen kannalta elintärkeitä.
	"Näsinneulan tornissa oli mahtavat näkymät ja uskomaton ravintola! Ainut haittapuoli oli, että monessa paikassa tietoa annettiin vain suomeksi", Ebner toteaa.
	tunnettavuus on myös syy sille, miksi uutta merkkiä ei haluta.
	Kasvava sukupolvi on tutkituissa maissa ensimmäinen, jonka enemmistö kasvaa kodin ulkopuolisessa hoidossa. Rikkaiden maiden 3-6-vuotiaista lapsista lähes kahdeksan kymmenestä osallistuu varhaiskasvatukseen. Alle kolmivuotiaista keskimäärin joka neljäs on päivähoidossa, joissain maissa jopa puolet.
	Ebnerin mielestä tähän aikaan vuodesta Tampere on talvinen ihmemaa ja kesällä ”kuuma, vihreä ja täydellinen”.
	Finnair aloittaa suorat lennot Istanbuliin
	"Kuluttajat tuntevat Sydänmerkin hyvin, ja uuden merkin lanseeraaminen on aina kallis prosessi", hän sanoo.
	(Yle.fi 7.1.2009)
	Alle vuoden ikäisten lasten sijoittaminen päivähoitoon on kasvanut jyrkästi. Tämä kertoo naisten aiempaa paremmista mahdollisuuksista osallistua työelämään, mutta myös perheiden kasvavista taloudellisista paineista.
	Finnair aloittaa suorat lennot Istanbuliin Turkkiin maaliskuussa. Istanbuliin lennetään aluksi kaksi kertaa viikossa ja maaliskuun lopusta lähtien neljä kertaa viikossa.
	Lisäksi Olli arvioi ettei kuluttajille uudesta merkistä olisi sanottavaa hyötyä. Sen sijaan elintarviketeollisuudelle yhteinen merkki toisi käytännön hyötyä.
	Raportti laadittiin vuoden 2004 tilastojen perusteella. 
	Turkista on tarjolla jatkolentoja Helsingin kautta Skandinaviaan, Baltiaan ja Finnairin Aasian-kohteisiin. Uusilla lennoilla houkutellaan erityisesti aasialaisia ja turkkilaisia liike- ja lomamatkustajia.
	"Monet suomalaiset elintarvikeyritykset vievät tuotteitaan Pohjoismaihin ja kauemmaskin, joten silloin ruuan terveellisyydestä kertovasta yhteisestä merkistä olisi käytännön hyötyä. Yhteinen merkki voisi olla joko yhteispohjoismainen tai yhteiseurooppalainen merkki", Olli sanoo.
	Helsingin ravintolat loistavat New York Times -lehdessä
	(Helsingin Sanomat 13.12.2008)
	Finnair on Euroopan turvallisimpia lentoyhtiöitä (Suomen Sillan Uutisviikko 7/2009)
	Amerikkalainen laatulehti The New York Times jakaa matkailusivuillaan kehuja helsinkiläisravintoloille.
	EU-tasolla yhteisestä merkistä on puhuttu, mutta sellaista tuskin koskaan tule. Ollin mukaan siinäkin ongelmana on se, ettei merkille löydettäisi sellaisia kriteereitä, jotka jokainen maa pystyisi hyväksymään ja allekirjoittamaan ne.
	Finnair kuuluu maailman viiden turvallisimman lentoyhtiön ryhmään, selviää tuoreesta saksalaistutkimuksesta. Muut turvallisimmat yhtiöt ovat australialainen Qantas, hongkongilainen Cathay Pacific, israelilainen El Al ja japanilainen All Nippon Airways. 
	Lehden mukaan Helsinki on suorastaan paikallisten raaka-aineiden, kalan ja lihan, paratiisi. Ruoka on kekseliästä ja leikkisää, ja suomalaiskokit osaavat tasapainoisen suolaisen ja makean liiton – mutta tulisuutta on lähes mahdotonta löytää.
	Suomalaiset muuttavat ennätystahtia
	Turvallisuushuipuille ei ole tapahtunut lentoliikenteessä onnettomuuksia yli 30 vuoteen. Erityismaininnan tutkimuksessa sai saksalainen Air Berlin -halpalentoyhtiö, joka on lentänyt turvallisesti vuodesta 1979. 
	Lehden mieleen ovat jääneet erityisesti ravintola Juuren sapakset, eli suomalaiset tapakset, jotka kutkuttelevat mielikuvitusta ja "näyttävät jokaisen vaatimattoman vihanneksen parhaimmillaan".
	(Helsingin Sanomat 14.12.2008)
	Suomalaiset muuttavat nyt vilkkaammin kuin koskaan aiemmin. Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalaisen mukaan jokaiselle suomalaiselle kertyy nykytahdilla keskimäärin 13 muuttoa elämän aikana, kun vielä vuosikymmen sitten muuttoja kertyi 2–3 vähemmän.Valtaosa muuttajista on nuoria. Eniten muutetaan 21-vuotiaana. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Matti Saaren mukaan 35 ikävuoden jälkeen muuttoja kertyy enää vähän ja pieni piikki tulee enää eläkkeelle siirtyvien ikäluokassa.
	Saksalainen JACDEC-tutkimuskeskus tutki 60 suurimman lentoyhtiön onnettomuustilastot vuodesta 1973. Tutkimus julkaistiin ilmailualan Aero International -lehdessä. 
	Lehti kiittelee myös ravintola Groteskin selkeitä makuja, mainitsee ravintola Loftin "aromeista räjähtävän" sienikeiton ja kuvailee pitkään ravintola Nokan tomaattikeittoa, "jonka kanssa haluaisi naimisiin".
	Boratin puoliso puhuu suomea!
	Eettisen ja herkullisen lähiruoan menestys auttaa lehden toimittajan mielestä suomalaisia olemaan vihdoin ylpeitä monesti parjatusta ruokakulttuuristaan.
	(Ilta-sanomat 20.2.2009)
	Suomalaisille on tulossa roppakaupalla naureskeltavaa, kun Hollywood-elokuva Himoshoppaajan salaiset unelmat tulee teattereihin 6. maaliskuuta.
	Taannoinhan Italian pääministeri Silvio Berlusconi hyökkäsi suomalaisia vastaan väittämällä, etteivät suomalaiset tiedä, mitä on italialaisherkku prosciutto eli ilmakuivattu kinkku. Berlusconia säesti Ranskan silloinen presidentti Jacques Chirac arvostellen suomalaista keittiötä maailman surkeimmaksi, jopa brittikeittiötä huonommaksi.
	Alimmillaan Suomessa muuttointo oli 90-luvun lamavuosina. Yksi syy nyt nousseeseen muuttointoon on, että lama-aikana patoutunut tilanne on purkautunut hyvän taloustilanteen aikana. Edellisen kerran muuttaminen oli erityisen vilkasta 1970-luvulla.
	Himoshoppaajan juoneen kuuluu keskeisesti suomen kieli. Elokuvassa suomella vitsaillaan ja filmi jopa loppuu suomeksi lausuttuun kahteen lauseeseen.
	Elokuvan pääosassa on Isla Fisher, joka tunnetaan myös koomikko Sacha Baron Cohenin eli Boratin avopuolisona ja pienen tyttären äitinä.
	Tilastokeskuksen luvut kattavat sekä kuntien välisen että sisäisen muuton. Viime vuonna Suomessa kirjattiin lähes 300 000 muuttoa kunnasta toiseen ja vajaat 580 000 kuntien sisäistä muuttoa.
	The Timesin toimittaja kehuu Tamperetta
	(Suomen Sillan Uutisviikko 50/2008)
	Isla Fisherin roolihahmo valehtelee elokuvassa uraansa edistääkseen, että hän osaa sujuvaa suomea.
	"Kaiken kaikkiaan matka oli mahtava. Tampere on kauttaaltaan nautinnollinen lomakohde", todetaan arvostetun brittilehden The Timesin artikkelissa, josta kertoi Ilta-Sanomat.
	Suomi kärkikolmikossa Unicefin kasvatusvertailussa
	Suomen kieltä käytettiin jo elokuvan takana olevassa kirjassa ja trailerissa.
	(Suomen Sillan Uutisviikko 48/2008)
	Itse elokuvassa vitsejä on kuitenkin muutettu ja suomea kuullaan yhä enemmän.
	Lehden toimittaja Sarah Ebner matkusti Suomeen kuusivuotiaan tyttärensä kanssa. Ebner ei aiemmin ollut edes kuullut Tampereesta.
	Suomi sijoittuu kärkijoukkoon YK:n lastenjärjestön Unicefin tuoreessa varhaiskasvatusvertailussa. Unicef mittasi varhaiskasvatuksen ja päivähoidon tilannetta 24 OECD-maassa sekä Sloveniassa.
	Sotilaan viemä Parthenonin pala takaisin Kreikkaan (Iltalehti 3.12.2008)
	Lehdessä Ebner kehottaa lukijoitaan ajattelemaan Suomesta muutakin kuin Lappia ja Helsinkiä.
	Kreikka on saanut takaisin palan Parthenon-tempelin marmoria, jonka itävaltalainen sotilas vei mukanaan toisen maailmansodan aikana.
	Tutkimuksessa mitattiin kymmenen vertailukohdan toteutumista. Perusteina olivat mm. lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen sekä päivähoitajien koulutustaso.
	"Kaupunki on pieni ja nätti. Kauniita kirkkoja, hyviä museoita ja vietteleviä kauppoja", hän kehuu.
	Marmoripala on peräisin Ateenassa sijaitsevan temppelin koristefriisistä.
	Ruotsi oli ainoa maa, jossa kaikki vertailukohdat toteutuivat. Toiseksi tuli Islanti ja kolmanneksi Suomen ohella Tanska, Ranska ja Norja. Tutkimuksen häntäpäätä edustivat Kanada ja Irlanti.
	Timesin lukijoille kerrotaan Ideaparkista, tamperelaisista ravintoloista ja alueen 3.000 järvestä.
	Itävaltalainen sotilas otti temppelin palasen mukaansa Akropolis-kukkulalta vuonna 
	100 g graavilohta
	Tärkein yksittäinen ravintotekijä, joka vaikuttaa verenpaineeseen, on liiallinen suolan käyttö. Ihmisen elimistö ei ole sopeutunut niin suuren suolamäärän käsittelemiseen kuin mitä nykyinen ravintomme sisältää. Haitallista suolassa on sen sisältämä natrium. Natriumin tarve on suolana ilmaistuna 1,3 grammaa vuorokaudessa ja se tulee tyydytetyksi elintarvikkeiden luontaisesti sisältämästä natriumista. Yksi parhaista tavoista vähentää suolan määrää on olla syömättä jalostettuja ja valmisruokia. Muista lukea kaupassa etiketit, ja valita tuotteita, jotka sisältävät vähän suolaa.
	1943. Akselivallat miehittivät tuolloin Kreikkaa kolmen vuoden ajan.
	2-3 tomaattia
	sormen mittainen pala purjoa
	Kreikka toisti nyt pyyntönsä kaikkien maasta varastettujen kulttuuriaarteiden palauttamisesta.
	100 g säilykeparsaa
	1 rkl oliiviöljyä
	1 tl sitruunamehua
	 (rouhittua mustapippuria)
	Ruokapalsta
	Kuutioi tomaatti ja graavilohi, paloittele parsa ja viipaloi purjo. Sekoita kaikki aineet keskenään ja mausta.
	5 helppoa tapaa pudottaa painoa
	(www.pudottajat.fi) 
	Nuudelisalaatti, 1 annos
	Monella ihmisellä tuli jälleen kerran uutena vuonna tehtyä lupaus pudottaa painoa, ja nyt olisikin aika siirtyä lupauksista tekoihin.
	100 g nuudelia
	100 g kypsiä tai pehmeitä kasviksia (esim. keitettyjä parsakaalinuppuja/ porkkanalastuja/ bataattia, kesäkurpitsaa, (kirsikka-) tomaattia, kurkkua, retikkaa jne.)
	Painonpudotuksessa tärkeää on johdonmukaisuus ja periksiantamattomuus - ei voi luovuttaa heti, kun kohtaa ensimmäisen pienen vastoinkäymisen. Painonpudotuslupaus on hyvä inspiraation lähde, mutta todellisiin muutoksiin päästään suunnittelulla, kerrotaan Webmd.com-verkkosivuilla.
	Myytit ja faktat painonhallinnasta
	Rasva lihottaa
	100 g savustettua lohta
	Rasvan lihottava maine johtuu sen suuresta energiasisällöstä. Rasvaa silti tarvitaan ja sitä on saatava ravinnosta kehon tarpeisiin – rasvan kanssa kannattaa silti olla tarkkana ja muistaa, että laihduttajan täytyy syödä vähemmän kuin kuluttaa. Valitse painonhallintasi aikana rasvasi kasvi- (esim. kasvimargariinit, kasviöljyt) ja kalarasvoista.
	1 rkl oliiviöljyä
	1 tl sitruunamehua
	1 valkosipulinkynsi
	Tässä on viisi tapaa, joiden avulla painonpudotus lähtee käyntiin ja positiivisia tuloksia voi havaita pian.
	 (rouhittua mustapippuria)
	Keitä ja jäähdytä nuudeli. Kypsennä kasvikset tarvittaessa, paloittele kasvikset ja kala. Sekoita ainekset varovasti keskenään ja mausta.
	1. Hanki askelmittari
	Askelmittari on hyvä tapa olla selvillä siitä, kuinka paljon todella tulee liikuttua päivän mittaan, eikä se maksa kuin korkeintaan parikymmentä euroa. Ota aluksi tavoitteeksi kävellä joka päivä 10000 askelta. Kun näkee kulkemansa matkan, voi se motivoida liikkumaan kunnolla. Stanfordin yliopiston tutkijat tarkastelivat 26 tutkimusta, joissa käytettiin askelmittaria. Tutkijat huomasivat, että askelmittaria käyttävien henkilöiden fyysinen aktiivisuus lisääntyi merkittävästi, ja he ottivatkin päivittäin yli 2000 askelta enemmän kuin henkilöt, jotka eivät käyttäneet askelmittaria.
	Kevyt tomaattimunakas, 1 annos
	Iltasyöminen lihottaa
	Sillä ei ole merkitystä, mihin aikaa syö. Ainoa, mikä ratkaisee, on päivän kokonaisenergiasaldo.
	2 kananmunaa
	3 rkl vettä
	1 iso tomaatti
	suolaa
	Leipä ei lihota
	yrttejä
	Leipäkin lihottaa, jos sitä syö yli tarpeensa (ts. syö enemmän kuin kuluttaa). Myös leivän päälliset lisäävät kalorimäärää lähes huomaamatta.
	1 tl rasvaa (kasvismargariinia tai öljyä)
	Viipaloi tomaatti. Riko kananmunien rakenne haarukalla kulhossa, lisää vesi ja suola. Kuumenna rasva hyvässä teflonpannussa, lisää pannulle munamassa ja paista munakas kuohkeaksi siirtämällä puulastalla munakasmassaa reunoilta kohti pannun keskustaa. Lisää loppuvaiheessa tomaattiviipaleet ja yrttimausteet.
	Pitää syödä vain kasviksia
	Kasvikset ovat tärkeä osa terveellisiä ruokailutottumuksia, mutta pelkkiä kasviksia syömällä ravinto olisi liian yksipuolista ja tätä kautta huonolaatuista. Kasviksia kannattaa silti syödä vähintään puoli kiloa päivässä, sillä niissä on paljon tärkeitä ravintoaineita ja vain vähän energiaa.
	2. Juo kaksi kuppia teetä päivittäin
	Tee sisältää terveellisiä ainesosia: kahta voimakasta flavonoidia (antosyaniinia ja proantosyanidiinia) sekä katekiinia. Katekiinit muun muassa polttavat kaloreita, estävät vapaita radikaaleja, alentaa verenpainetta ja kolesterolia sekä ehkäisee syöpiä.
	Tonnikalariisisalaatti, 1 annos
	100g täysjyväriisiä
	1 prk tonnikalaa
	Lihaa vain vähän
	1-2 tomaattia
	Laihduttaessa usein vähennetään kilokaloreita juuri proteiinin osuudesta (esim. lautaselle otetaan reilusti kasviksia ja perunaa, mutta vain pieni nokare kanaa), vaikka laihduttajan kannattaa huolehtia riittävästä proteiinin saannista lihasmassan säilyttämiseksi ja kylläisyyden tunteen saamiseksi.
	sormen mittainen pala purjoa
	3. Vaihda täysjyvään
	tuoreita yrttejä (esim. kirveliä)
	Täysjyvätuotevalikoimat lisääntyvät koko ajan, ja niiden ottaminen omaan ruokavalioon onkin helppoa ja hyödyllistä. Kokojyvätuotteet ovat luonnostaan vähärasvaisia, ne sisältävät enemmän proteiinia ja niistä saa paljon kuituja, mineraaleja, vitamiineja sekä antioksidantteja. Kokojyvät suojaavat esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudeilta, monilta muilta sairauksilta sekä ylipainolta.
	1 rkl lusikallinen öljyä
	1 rkl sitruunamehua
	Keitä ja jäähdytä täysjyväriisi (huuhtele kylmässä vedessä ja valuta). Kuutioi tomaatti ja viipaloi purjo. Sekoita aineet keskenään, lisää joukkoon yrtit ja mausteet.
	Mitä vähemmän syö, sitä nopeammin laihtuu
	Liian pienillä kaloreilla kituuttaminen saattaa jumittaa painon tehokkaasti. Jos alhaisilla kaloreilla vielä liikkuu, niin voi jopa ylirasitustila uhata! Älä yritä tehdä liian suurta kalorivajetta päivääsi – pysy pienemmissä kalorivajeissa, jolloin laihtumisvauhti on hitaampaa ja tulokset pysyvämpiä.
	Broilerinjauheliha-kurkkukeitto, 4 annosta
	300 g broilerin jauhelihaa
	4. Vaihda terveellisempiin rasvoihin
	1 rkl öljyä
	Ruokaa laittaessa olisi hyvä vaihtaa, aina kuin vain on mahdollista, voi ja margariini terveellisempiin rasvoihin. Jos ruokaohjeessa käsketään sulattamaan rasva, on lähes varmaa, että sen tilalta voi käyttää esimerkiksi rypsiöljyä. Rypsiöljy on kasviöljy, joka sisältää paljon tyydyttymättömiä pehmeitä rasvoja, ja vain vähän kovia, huonoja rasvoja. Ruoanlaitossa kannattaa myös kokeilla oliiviöljyä, jolla on todettu olevan huomattavan paljon hyödyllisiä terveysvaikutuksia.
	300 g tuorekurkkua
	400 g perunaa
	1 l kanalientä
	5 mustapippuria
	Hiilihydraatit lihottavat
	kourallinen tilliä
	Mikään yksittäinen ravinto-aineryhmä tai ruoka-aine ei lihota; energiansaanti/kulutus ratkaisee!
	valkosipulin kynsi
	Ruskista broilerin jauheliha öljyssä. Suikaloi peruna ja kurkku. Hienonna tilli. Freesaa perunasuikaleet nopeasti kattilan pohjalla. Lisää kanaliemi ja pippurit, kypsennä perunasuikaleet. Lisää kypsennyksen loppuvaiheessa keittoon kurkkusuikaleet ja jauheliha. 
	Kevyitä ja nopeita
	Graavilohisalaatti, 1 annos
	5. Vähennä suolan käyttöä
	3. www.saimaatravel.fi – Saimaan Matkaverkko Oy
	200 g broileri- tai kalkkunasuikaleita, kalakuutioita, marinoitua tofua, sieniä tai katkarapuja
	Kuumenna ja mausta valkosipulilla. Lisää lopuksi tilli.
	Kunniamaininnat:
	4. www.tunturi-lappi.fi – Tunturi-Lappi / Luoteis-Lapin matkailu
	1 rkl öljyä
	Pikaruokavinkkejä
	(1 kananmuna)
	5. www.delicard.fi – Delicard Oy / Accor Services
	3-4 rkl soijakastiketta
	Aamiaisvinkkejä
	2 rkl sweet chili –kastiketta
	* Ruisleipäviipale, 2 viipaletta vähärasvaista juustoa tai leikkelettä, kasviksia, hedelmä
	Ansiokkaasti pisteitä sivustoillaan keräsivät myös Polarkivi / Polar Design Oy, Maddaleena Tuotanto ja Timpuritiimi Lauri Ky.
	Keitä nuudelit paketissa olevan ohjeen mukaan. Paista liha tms. tilkassa öljyä ja siirrä se pannun sivuun. Lisää pannulle kananmuna, riko munan rakenne, paista se ja siirrä lihan päälle pannun sivuun. Lisää loppu öljy ja paista tuoreet kasvikset raa'an-kypsäksi tai kuumenna pakastekasvikset. Lisää pannulle valutetut nuudelit ja sekoita kaikki aineet keskenään. Mausta soijalla ja sweet chili –kastikkeella. Tarjoile välittömästi.
	* Kuitupitoisia muroja 2 dl, marjoja 100 g ja 2 dl rasvatonta maitoa
	* Rasvatonta jogurttia 1,5 dl ja hedelmäpaloja 100–150 g ja 1 rkl pellavarouhetta tai sokeroimatonta, rasvatonta mysliä
	Yhdistykset ja yhteisöt
	1. www.veripalvelu.fi – Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
	* Veteen keitettyä puuroa 1,5-2 dl, kevyttä mehukeittoa 1-2 dl
	2. www.vora-maxmo.fi – Vörå-Maxmo Kommun
	* Karjalanpiirakka, kevytmunakasta (1 muna + 2 valkuaista)
	3. www.aboavetusarsnova.fi – Aboa Vetus & Ars Nova
	* 2 dl rasvatonta viiliä, vehnäleseitä, marjoja 100 g
	Kunniamaininnat:
	Kevyen pastakastikkeen perusohje 4:lle
	4. www.kouvola.fi – Kouvolan kaupunki
	* Terveyspirtelöä eli rasvatonta piimää 1,5 dl, kevyttä mehukeittoa 1 dl, marjoja 100 g, ruokalusikallinen vehnäleseitä (ripaus hedelmä- ja vaniljasokeria)
	5. www.plan.fi – Plan Suomi Säätiö
	1 prk tomaattimurskaa
	Ansiokkaasti pisteitä sivustoillaan keräsivät myös Suomen Kristillisdemokraatit ja Invalidiliitto Ry.
	2-3 rkl tomaattipyreetä
	1 rkl oliiviöljyä
	100 g sipulia
	Aamiaisen kanssa voit vapaasti juoda teetä tai kahvia rasvattoman maidon kanssa.
	100 g porkkanaa
	Yksityiset sivustot
	100 g selleriä
	1. www.leenamantere.net – Leena Mantere
	1-2 valkosipulinkynttä
	Lounas/päivällinen:
	2. www.motot.net – Moottoripyörät
	1 tl suolaa
	3. www.nordicweather.net – Sääasema Halikko
	Mustapippuria, kuivattuja tai tuoreita yrttejä
	Kevyen vihannessosekeiton perusohje, 4 annosta
	Kunniamaininnat:
	Esikäsittele kasvikset, kuutio sipuli ja suikaloi juurekset ohuiksi suikaleiksi (voit käyttää myös valmiita pakastekasvissuikaleita). Kuumenna öljytilkka kasarissa ja freesaa sipuli ja kasvikset miedolla lämmöllä. Lisää joukkoon ensin tomaattipyre, kypsennä hetki ja lopuksi tomaattimurska. Hauduta kypsäksi. Puserra joukkoon valkosipulia ja mausta oman makusi mukaan. Voit tarjoilla kastikkeen sellaisenaan keitetyn kokojyväpastan kanssa tai voit lisätä joukkoon vähärasvaisia proteiininlähteitä, kuten:
	4. www.kolumbus.fi/ennola – Kari Ennola
	0.2 kg jauhoista perunaa
	5. www.coloria.net – Coloria
	0.3 kg vihannesta (esim. porkkanaa, parsakaalia, kukkakaalia, bataattia tms.)
	Ilmoita omat tai yrityksesi www-sivut valtakunnalliseen Suomen Parhaat Verkkosivut 2009 -kilpailuun, jossa sarjavoittajat palkitaan upeilla palkinnoilla!
	0.1 kg maustekasviksia (esim. sipulia, selleriä, palsternakkaa, purjosipulia tms.)
	1.0 l kasvis- tai kalalientä
	1 tl suolaa
	Yleisö saa äänestää suosikkiaan. Kymmenen eniten ääniä saanutta sivustoa julkaistaan joka kuukausi ja viisi parasta nousee ilmaiseksi mukaan globaaliin maailman laajuiseen www.websiterace.com kilpailuun, jossa valitaan Maailman Parhaat Verkkosivut 2009.
	1 tl kuivattuja yrttejä tai tuoreita yrttejä maun mukaan
	Kuori tai paloittele kasvikset ja lisää ne kiehuvaan kasvis- tai kanaliemeen. Kypsennä kasvikset täysin kypsäksi. Ota keitto liedeltä ja soseuta kasvikset. Kiehauta ja mausta keitto. Tarjoa sellaisenaan tai lisää annoksiin ruokalusikallinen raejuustoa.
	1 prk tonnikalapaloja vedessä
	200 g paistettuja kalkkunasuikaleita
	200 g sulatettuja katkarapuja
	150 g kevytfetajuustoa murusina
	Toimitus surffaili Internetissä
	Ulkosuomalaisen horoskooppi
	Laatinut: Sipsu Suomalainen, Italia
	Risoton perusohje 2 annosta
	Ulkosuomalaisen horoskooppi lopputalvelle ja alkukeväälle
	Suomen Parhaat Verkkosivut 2008 -kilpailun voittajat julkistettiin.
	2 dl tummaa riisiä
	6 dl vettä (ja 1 tl suolaa) tai kasvislientä
	OINAS 
	Neljässä sarjassa voitosta kilpaili yhteensä yli 1300 sivustoa, joten kamppailu parhaan sivun tittelistä oli kova.
	1 rkl öljyä paistamiseen
	Suulas, aktiivinen, itsekeskeinen ja omahyväinen oinas saattaa viedä tilaa niiltä, joilla näitä ominaisuuksia ei ole. Alttius huolimattomuudelle voi johtaa huijatuksi tulemiselle. Ehkä sijoituskohteiden hankintaa kannattaa siirtää paremmalle ajankohdalle.  
	200 g tuoreita kasviksia suikaleina tai sulatettuja, valutettuja pakastekasviksia
	Kilpailusivujen parhaat sarjoittain:
	200 g broileri- tai kalkkunasuikaleita, kalakuutioita, marinoitua tofua, sieniä tai katkarapuja
	Yritykset – ammattimaiset ilmoittajat
	1. www.sarkanniemi.fi – Tampereen Särkänniemi Oy
	1 rkl makua antavaa maustekastiketta (soijaa, kalafondia tai lihafondia)
	HÄRKÄ
	2. www.atria.fi – Atria Suomi Oy
	1-2 rkl tuoretta persiljaa, mustapippuria
	Kevään alussa on aktiivista ohjelmaa tiedossa, joka tasoittuu kesää kohden. Kyky nopeaan ja rationaaliseen toimintaan sekä hyvä luottamus omiin taitoihin. Tuhlaavaisuus voi kostautua myöhemmin, varsinkin, jos kyseessä on hiemankaan epävarma projekti. 
	3. www.rientola.com – Mainostoimisto Rientola Oy
	Keitä riisi ja valuta se kypsänä. Kypsennä broileri, kalkkuna tai kala/ruskista sienet öljytilkassa (tai sulata ja valuta katkaravut). Kypsennä kasvikset lopussa öljyssä tai kuumenna pakastekasvikset pannulla. Sekoita kaikki ainekset risotoksi, mausta lisää hienonnetulla persiljalla.
	Kunniamaininnat:
	4. www.snellman.fi – Oy Snellman Ab
	5. www.hartwall.fi – Hartwall Oy Ab
	Ansiokkaasti pisteitä sivustoillaan keräsivät myös Seppälä Oy, Eirikuva ja Yleisradio Oy / YLE Elävä arkisto.
	KAKSOSET
	Käteviä ratkaisuja arkisiin pulmiin kuten opintojen etenemiseen, vuokra-asunnon löytöön ja/ tai työpaikan vaihtoon. Ja vaikka tilanne saattaisikin hetkellisesti kannattaa, olisi se vain lyhytaikainen ratkaisu. Nyt on parempi keskittyä rakentamiseen sillä valmista ei ole tiedossa ennen vuotta 2010.
	Paistetut nuudelit, perusohje 2:lle
	Yritykset – yleinen sarja
	1. www.oulutourism.fi – Oulun kaupunki / markkinointi
	150 g aasialaisia nuudeleita
	300 g tuoreita kasviksia suikaleina tai sulatettuja, valutettuja pakastekasviksia
	2. www.lahtiaqua.fi – Lahti Agua Oy
	Vihanneskauppiaan hintalappu meni väärään kurkkuun.
	Vitsejä
	Palveluhakemisto
	KALAT
	RAPU
	Kommunikointia: puheluita viestejä, e-maileja, kirjeitä. Valpas ja aktiivinen kalat on täynnä puhtia ja itsevarmuutta, joka tosin voi herättää kateutta ja aiheuttaa harmia imagolle. Ole siis varovainen mitä teet ja miten esiinnyt. Rahatilanne näyttää olevan tasapainossa ja tunne-elämä suht'koht järjestyksessä. 
	Amorin nuolen suunta ei viittaa rapuihin tämän kevään aikana. Toisaalta sillä ei ole sen kummempaa merkitystä, sillä sosiaalinen kanssakäyminen kukoistaa. Harkintakyky ja tilannetaju sekä pitkänajan tähtäimiin suuntautuva asenne ovat ravun valttikortit.
	Fysioterapeutti Päivi Voutilainen
	Melina Merkouri 33, Sikies
	(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
	Puh. 2310–206096
	Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
	Terapia-ajat vain ajanvarauksella. 
	LEIJONA
	Hammaslääkäri Yannis Koutsouridis
	Kehuista sokeutunut leijona näkee nyt vain vaaleanpunaisia poutapilviä eikä lainkaan niiden alla olevaa pyörremyrskyä. Hidas reaktio sekä puutetta energiasta. Liiallisen tuhlailun sekä ajattelemattomuuden vuoksi loppukeväästä ilmestyy rästiin jääneiden laskujen korkoja tai jopa sakkoja.
	Kivelis 2 ja Delfon 37 kulmauksessa 
	(bussipysäkki: Kivelia, bussit 7 ja 39)
	Puh. 2310–854482
	Kaksi naista jutteli äänekkäästi elokuvateatterissa. Lähellä istunut mies sanoi heille:
	Yksityisvastaanotto avoinna arkisin klo 9–13 ja 17.30–21, hätätapauksissa sovi tapaamisesta (kännykkä: 6972-649143)
	- En kuule mitään!
	- Hyvä koska nämä ovatkin meidän yksityisasioita, vastasi toinen naisista.
	Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi
	NEITSYT
	Mikä on lampaiden juhla Savon murteella?
	Vuokralle tarjotaan
	Projektit eivät näytä lähtevän käyntiin halutulla tavalla ja kevätväsymystä ilmenee ajoittain. Hyvä harkintakyky pelastaa ivalliselta kielenkäytöltä, vaikka ajatus jäisikin ironiseksi. Pientä kinaa perhepiirissä ja haluttomuutta yhteistyöhön heidän kanssaan. 
	-Kilipailut
	Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapiirissä. 
	- Mikset ole lukenut uskonnonläksynä olleita Paavalin kirjeitä, kysyi opettaja?
	- Minulle on opetettu, ettei toisten kirjeitä saa lukea, vastasi oppilas.
	Ajalla 1.4. – 31.10.2007. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
	Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö, makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta.
	VAAKA
	Jos ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä niin ei tarvitse katua.
	Liian kovaääninen ja itsekeskeinen vaaka voi joutua vastakkain oinaan ja kauriin kanssa. Ensimmäisen kanssa, koska haluaa loistaa ainoana tähtenä ja toisen kanssa sosiaalisuuden puutteesta. Kukaan heistä ei ole valmis jakamaan valokeilaansa. Sanaharkkaa myös kotona ja työssä, josta vaa'an itsetunto ei kuitenkaan tule kärsimään.
	Lisätietoja:
	54m: Satu Vuorinen, puh. +30 2310 841136 e-maili panagoudis@yahoo.gr, 
	Ellei olisi vettä, niin kukaan ei oppisi uimaan ja kaikki hukkuisivat.
	64m: Asta Koskela-Dimitriou, puh. +30 2310 344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr
	Olipa kerran pyöveli, joka vietti eläkepäiviään aikaa tappamalla.
	Tapahtumakalenteri
	Insinööri ei voi olla joulupukkina, koska hänellä ei ole lahjoja.
	2.3 Puhdas maanantai, Paasto alkaa Kreikassa
	SKORPIONI
	Mutta mikä erottaa insinöörin ja wc-paperin?
	Vaikka skorpionille ei aurinko juuri paistakaan, ei myöskään ukkonen ole vaivana. Ahkerana ja aktiivisena hän viljelee satonsa niin hyvin, että se voi vain tuottaa runsasta satoa. Kuria kuitenkin kielenkäyttöön. Tunne-elämälle herkempiä hetkiä loppukesästä.
	Paperi on kaksinkertainen.
	8.3 Seuran kuukausitapaaminen, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. Kansainvälinen naistenpäivä
	Ilmoitus Pielisen sanomissa: - Harjaantunut siivooja saa paikan.
	19.3 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
	Bändi sai uuden treenikämpän. Sani teetti tilat.
	20.3 Kevätpäiväntasaus
	29.3 Kesäaika alkaa
	JOUSIMIES
	Gorbatshovilla oli omituinen päähänpinttymä.
	1.4 Seuran vuosipäivä, 9. virallinen toimintavuosi käynnissä
	Jousimiehen logiikka ja harkintakyky on nyt niin alamaissa, että jopa koira voi häntä huijata. Ei missään nimessä allekirjoituksia sopimuksiin ennen tarkkaa tutkimista mahd. asiantuntijan kera ellei rahaa ole aina lahjoitettavaksi saakka. Uusia suhteita, joiden luotettavuudesta ja pitkäaikaisuudesta ei ole takeita. 
	5.4 Seuran kuukausitapaaminen, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. Palmusunnuntai, Suomessa
	Kissat protestoivat menemällä naulakkoon.
	Mykkä kissa on mauton.
	9.4 Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
	Kustavilainen tilaa olutta rahtina: "Milloin olut on kustavissa?"
	10.4 Pitkäperjantai, Suomessa
	12.4 Pääsiäispäivä, Suomessa. Palmusunnuntai, Kreikassa
	KAURIS
	Lakimies tietää kaikenlaista.
	17.4 Pitkäperjantai, Kreikassa
	Kauriin valttikortti on yksinäisyys. Sosiaalisuus ärsyttää, varsinkin, jos se on pinnallista eikä syvälliseenkään jaksettaisi keskittyä. Karismaattisuudesta ei ole tietoakaan tänä keväänä. Negatiivinen suullisuus johtaa ristiriitoihin sekä kotona että ystäväpiirissä, joten parasta olisi keskittyä arjen askareihin sen kummempia ajattelematta. Viesteihin ei tarvitse aina vastata ja kännykänkin voi panna pois päältä. 
	19.4 Pääsiäispäivä, Kreikassa
	Lensi ulos sähköasentajalinjalta. Teki vääriä johtopäätöksiä.
	27.4 Kansallinen veteraanipäivä
	1.5 Vappu, suomalaisen työn päivä
	9.5 Eurooppa-päivä
	Mistä alkuihminen sai kipinän tulentekoon?
	10.5 Āitienpäivä
	12.5 J. V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä
	Morsian katosi, mutta vainukoira pääsi vihille.
	17.5 Kaatuneiden muistopäivä
	21.5 Helatorstai
	Surisiko kärpänen kaverin kuollessa?
	31.5 Helluntaipäivä
	---------------------------------------------------
	VESIMIES
	Ompeluvirheen takia napit vastakkain paitatehtaalla!
	Seuran seuraava tiedote ilmestyy toukokuussa 2009. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 
	Iloinen, valpas ja sosiaalinen vesimies on tämän kevään lemmikki. CV:t liikenteeseen, allekirjoitus asuntokauppoihin, hakupaperit yliopistoon jne. Kaikki tulee onnistumaan. Parisuhteiden alkuun hyvät ja varsinkin positiiviset pohjat ja sijoitukset ovat tuottavia. 
	Vein autoni korjattavaksi vaihteen vuoksi.

