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Tutustu ilmaiseksi viikon ajan uuteen TVkaista Alphaan 
painamalla TVkaista:n logoa 

 
 
 
 
 
 
Pikakäyttöohjeet: 
Avaa selaimellasi rekisteröitymislinkki painamalla TVkaista:n logoa ja täytä rekisteröity-
missivulla olevat kentät  ja hyväksy vaaditut kohdat. 
Valitse sitten ne kanavat, joilta haluat ohjelmat tallentaa. Tämän jälkeen tallentuvat 
kaikki ohjelmat valitsemiltasi kanavilta ilman erillisiä ajastuksia. Ensimmäiset tallenteesi 
ovat katsottavissa noin 1-2 tunnin kuluttua tästä. Kaikki ohjelmat säilyvät tallentimellasi 
aina kaksi viikkoa ensimmäisestä lähetyskerrasta alkaen, voit siis todellakin katsoa oh-
jelmia juuri silloin kun sinulla on siihen aikaa! 
Kun haluat katsoa ohjelmatallenteitasi, kirjaudu tunnuksillasi palveluun osoitteessa 
http://alpha.tvkaista.fi/ ja valitse ohjelma jonka haluat katsoa. 
Otathan aina tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluumme: asikaspalvelu@tvkaista.fi  
 

Mukavia tutustumishetkiä TVkaista Alphaan! 
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Varapuheenjohtajan tervehdys 
 
No nyt on Kreikassakin neljä vuodenaikaa. 
Yleensä ollaan menty suoraan talvesta ke-
sään ja kesästä talveen. Tänä vuonna on ol-
lut oikein kunnon kevät, vai olisiko niin, että 
en ole sitä aikaisemmin huomannut.  
Nykyisin alkaa olla jo aika riskaabelia luottaa 
omaan muistiinsa. Liekö syypäänä tähän 
kännykät, tietokoneet, informaatiotulva, ikä, 
huolet, liian monet tekemiset.....?Toisaalta 
yhä nuoremmilla ja nuoremmilla alkaa olla 
muistamattomuutta. Kunpa voisi hankkia li-
sää muistia jostakin, ostaa muistitikun tai 
vaikkapa toisen kovalevyn....! 
Enpäs ole oikeastaan kunnon lomaakaan 
viettänyt moneen vuoteen. Kun on itse it-
sensä pomo, ei tule lomaa otettua. Ilmankos 
minua koto-Lappi ja eläkepäivät siellä alka-
vat vetää yhä enemmän ja enemmän puo-
leensa, mutta siihen on vielä pitkä matka. 
Tosiasia on se, että Lappi on minulle kuin jo-
kin rauhoittava pilleri, ja sen lisäksi minusta 
tulee siellä ikään kuin ”parempi ihminen”. 
No, ehkä tuosta ensimmäisestä seuraa tuo 
toinen... 
- Nostalgisia ajtatuksia, niin kuin kaikilla im-
migranteilla... 
 

VENTTIILI 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 

Seuran johtokunta  Pankkiyhteys:  
Puheenjohtaja, Marko Suomalainen puh. 2310 329323 Eurobank, 0026.0042.51.0200718883 
Varapuheenjohtaja, Outi Holopainen  puh. 2310 445349 IBAN: GR4002600420000510200718883, SWIFT: EFGBGRAAXXX 
Sihteeri, Marjut Katoniemi-Kutsuridis puh. 2310 860555  
Kassanhoitaja, Päivi Pulkki-Georgopoulou  puh. 2310 950879 Suomi-koulun opettajat: 
Jäsen, Kirsikka Soustiel puh. 2310 231888 Outi Holopainen  puh. 2310 445349 
  Anu Pöytälaakso-Doukas puh. 697 4989925 
Postiosoite: PO. Box 18608, 54005 Thessaloniki, Greece Maria Psitillis puh. 2310 445349 
E-maili: seura@suomi-seura.gr  Suomi-kirjaston hoitaja: 
Web sivut: www.suomi-seura.gr  Päivi Pulkki-Georgopoulou puh. 2310 950879 

Kiitos Tampereen Suomi-Kreikka yhdistykselle 
 
Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys järjesti hyväntekeväisyyskonsertin Tampereen 
ortodoksisen seurakunnan Nikolai-salissa perjantaina 11.6.  
Kesäinen, kreikkalainen konsertti suomalaisvoimin järjestettiin Thessalonikin Suomi-
koulun hyväksi. 
 
Haluan esittää jäsentemme sekä erityisesti Suomi-koulumme oppilaiden, vanhempi-
en ja opettajien puolesta Tampereen seuran johtokunnalle ja seuralaisille  suuren 
kiitoksen ajatuksesta ottaa Thessalonikin Suomi-koulu kummikoulukseen ja jär-
jestää konsertti-ilta Tampereella. 
 
Maailmalla toimivien Suomi-koulujen määrä on kasvanut rajusti viime vuosien aika-
na, kun samalla Suomen valtion avustus Suomi-kouluille on pysynyt samana. 
 
Tämä on osaltaan vaikeuttanut pienten Suomi-koulujen toimintaa. 
Uutta materiaalia on hankittava, jotta kielen opetus pysyisi modernina, ja opettajille 
olisi pystyttävä maksamaan kohtuullista palkkiota heidän suuresta panoksestaan 
Suomi-koulujen toiminnassa. 
 
Koululaisten vanhemmat maksavat lapsista lukukausimaksua, mutta varsinkin pie-
nissä kouluissa se voi nousta kohtuuttomaksi ilman avustuksia. 
 
Toivon, että muut Suomessa toimivat Suomi-Kreikka yhdistykset seuraavat esimerk-
kiänne ja ottavat kummikouluja Kreikasta. 
 
Toivotan oikein hyvää kesää teille kaikille sinne Tampereelle! 
 
Marko Suomalainen 
Puheenjohtaja 

http://alpha.tvkaista.fi/order?paymentcode=kreikka&campaign=pohjoiskreikka20091008&setview=flash
mailto:asikaspalvelu@tvkaista.fi
mailto:seura@suomi-seura.gr
http://www.suomi-seura.gr/
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Mariankatu 8, 00170 Helsinki 
Puh. +358-(0)9-6841210 
Fax +358-(0)9-6841 2140 
E-mail info@suomi-seura.fi 

www.suomi-seura.fi 

 

Olisiko Sinunkin aika liittyä jäseneksi? 

 
 

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

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

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

Liity sinäkin jäseneksi Suomi-Seuraan! 
 

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

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

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

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

mailto:info@suomi-seura.fi
http://www.suomi-seura.fi/
http://www.suomi-seura.fi/
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Jotkut meistä sanovat, että eivät tunne ole-
vansa kotonaan kummassakaan maassa. 
Kun ovat Suomessa, halajavat takaisin 
asuinmaahansa ja päinvastoin. He väittävät, 
etteivät kuulu yhtään mihinkään ja tuntevat 
olevansa puolikkaita.  Mutta puoli lasia vettä 
on joko puoliksi tyhjä tai puoleksi täynnä. 
Ainakin minulle Kreikasta on tullut toinen ko-
timaani, ja on todella ikävää, mitä siitä ja 
sen kansalaisista nykyään puhutaan. On tot-
ta, että monta asiaa on huonosti ja monta 
pitäisi korjata, mutta ei yksikään maa ole ko-
konaisuudessaan mikään paratiisi. Sitä paitsi 
monta kertaa jotkut ”huonot puolet” saatta-
vat olla hyvinkin viehättäviä ja puoleensave-
täviä. Eikös täydellisyys tai virheettömyys ole 
oikeastaan aika tylsää, joskus jopa ärsyttä-
vää ja tympeää?  
On epäoikeudenmukaista sanoa, että Krei-
kalla ei ole tarjottavana muuta kuin aurinkoi-
sia ilmoja.  
Luin juuri ”naamakirjasta”, kuinka eräs seu-
ralaisistamme oli kaupassa kuullut jonkun 
kreikkalaisen heittävän kysymyksen: ”Kuka 
Kreikasta välittää?”, mihin seuralaisemme oli 
vastannut mielestäni erittäin viisaasti sano-
malla: ”Ne, jotka sitä rakastavat”.  
Sääli tulee kansalaisia, jotka joutuvat maksa-
maan vallanpitäjien keplottelut. Toisaalta sa-
maiset vallanpitäjät eivät olleet valtaansa it-
selleen kaappaamalla saaneet.  
Tässä maailmassa jotkut asiat ovat muuttu-
mattomia. Juuri sen vuoksi suurien ajatteli-
joiden ja joidenkin muidenkin lausahdukset 
ovat jääneet historiaan ja päteneet kautta 
aikojen. Joskus niitä lukiessaan oikein väri-
see.  
”Kun määräät toisia vastuutehtäviin.... valit-

se heidät ikään kuin ottaisit itse vastuun hei-
dän teoistaan.” (Isokrates). 
 
Outi Holopainen 
Varapuheenjohtaja 
 
Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Kuukausitapaamiset 
 
Maaliskuun kuukausitapaamisen järjesti Outi 
Holopainen sunnuntaina 7.3. Ensin seuralai-
set menivät keilaamaan ja sieltä syömään 
kalaravintolaan Nea Kriniin, Thessalonikin 
esikaupunkialueelle. 
 
Huhtikuun kuukausitapaaminen pidettiin 
Meksikoilaisessa ravintolassa Thessalonikin 
keskustassa. Illan emäntänä toimi Asta Kos-
kela-Dimitriadou.  
 
Toukokuun kuukausitapaaminen vietettiin 
puolestaan kreetailaisittain …  
Illan oli järjestänyt Satu Vuorinen. 
 
Ulkosuomalaisparlamentin kuudes istunto  
 
Seuramme ja koulumme ottivat tälläkin 
kertaa osaa Ulkosuomalaisparlamentin täys-
istuntoon, joka oli järjestyksessän kuudes ja 
pidettiin Helsingin yliopiston päärakennuk-
sessa 24.–25.5.2010.  
Päivää aikaisemmin oli järjestetty myös alu-
eemme aluekokoukset, joissa valittiin 
uudeksi varapuhemieheksi Italiasta, Club 
Finlandia Milanon edustaja Pirke Fustinoni  
ja hänen varahenkilökseen Raimo 
Luokomaa,  Algarven Suomi-seuran 

edustaja Portugalista. 
Ehdokkaita oli yhteensä viisi ja seuramme 
ehdokas Jaana Karhunen sijoittui äänestyk-
sessä kolmanneksi. 
Lue lisää USP:n istunnosta kohdasta ”Suomi-
Seura ja USP tiedottavat”. 
 
Ruokafestivaalit 
 
Thessalonikin kansainväliset ruokafestivaalit 
pidettiin sunnuntaina 6.6 Aretsoun rannalla 
Kalamariassa, Thessalonikissa. 
Paikalla oli osanottajia 44 maasta. 
FOOD FOR GOOD – ruokafestivaalien tulot 
menevät hyväntekeväisyyteen. Tämän 
vuoden avunsaajia ovat seuraavat kohteet: 
• ELLINIKI ETAIREIA PROSTASIAS 

AFTISTIKON ATOMON (autistisia 
henkilöitä auttava järjestö) 

 
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: 
 
 
 
 
 

 
ΒΑΣΙΛΑΓΑΣ ΑΕ - SUPER MARKET CASH & CARRY,  
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤ.  
 
Lisätietoja kreikaksi www.pansalt.gr tai suomeksi www.pansuola.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  

http://www.pansalt.gr/
http://www.pansuola.fi/
http://www.suomikauppa.fi/?a_aid=pksuomi
http://www.suomikauppa.fi/?a_aid=pksuomi
http://www.suomikauppa.fi/?a_aid=pksuomi
http://www.suomikauppa.fi/?a_aid=pksuomi�


Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 4 

• ARSIS (vaikeuksissa olevia nuoria 
auttava järjestö) 

• SILLOGOS FILON/ETHELONTON 
ETAIREIA PROSTASIAS ANILIKON 
(Alaikäisten suojelujärjestö) 

Seuramme panos festivaaleilla oli 
perinteiseen tapaan lohipiirakka ja täytetyt 
letut. 
 
Kirjasto kiinni kesäkaudeksi 
 
Tiistaina 8.6. istuttiin ilataa kirjastonjoitajan 
takapihalla. Kirjasto meni kiinni kesäkaudeksi 
ja 11 jäsentä käytti tilaisuutta hyväkseen 
lainaamalla kirjoja ja videoita kesäksi. Iltaa 
jatkettiin hyvän viinin ja ruoan kera.  
 
Kulttuurinvaihtoviikko 
 
Kultuurinvaihtoviikko Thessalonikissa kolmen 
suomalaisen kansanmusiikkiyhtyeen ja Thes-
salonikin kansantanssiseuran välillä. 
 
Seuramme ja Suomen Ateenan suurlähetys-
tö on kutsunut kolme suomalaista kansan-

musiikkiyhtyettä Nastolasta Thessalonikiin 
kulttuurinvaihtoon Thessalonikin kansan-
tanssiseuran kanssa kesäkuun 17.- 22. päi-
vän väliselle ajalle. Kyse on yhtyeistä Nasto-
lan Pikkupelimannit, Gines ja Riemukupla. 
Nastolan Pikkupelimannit ovat Wellamo-opis-
ton nuoria soitonopiskelijoita. Yhtye perus-
tettiin alun perin Nastolan musiikkikouluun v. 
1999. Riemukupla, joka koostui varttuneem-
mista soittajista, irtaantui tästä muutamaa 
vuotta myöhemmin omaksi ryhmäkseen. Pik-
kupelimanneihin tuolloin jääneiden soittajien 
joukko on kasvanut vuosi vuodelta musiikin-
opintojaan aloittavien pienten soittajien liit-
tyessä mukaan. Nykyään ryhmässä on 27 
soittajaa: 16 viulua, 3 haitaria, 1 sello, 3 
harmoonia, 2 kitaraa ja 2 kontrabassoa. Iäl-
tään soittajat ovat 5–19- vuotiaita. 
Ryhmää ohjaa Nastolassa Wellamo-opiston 
viulunsoitonopettaja Elina Nora. 
Pikkupelimannit saavuttivat jaetun 1. palkin-
non Sepän Soiton (pelimanniyhtyeiden SM-
kilpailut) esittämiskilpailussa keväällä 2007. 
Yhtye on ollut mukana Kaustisen kansainvä-
lisillä kansanmusiikkijuhlilla neljänä viimeise-

nä vuonna. Ryhmä on tehnyt myös paljon 
yhteistyötä Hollolan nuorisoseuran kanssa. 
Kansainvälisellä Hollo ja Martta- festivaalilla 
ryhmä on esiintynyt neljänä vuonna. Nasto-
lan Pikkupelimannit esiintyy ahkerasti eri ta-
pahtumissa ja tilaisuuksissa Päijät-Hämees-
sä. Esiintymismatkoja ulkomaille on tehty tä-
hän mennessä Viroon v. 1999 ja 2002, ja Ir-
lantiin Riemukuplan kanssa kesällä 2008. Vii-
me kesänä Pikkupelimannit emännöivät ir-
lantilaisten vastavierailua Nastolassa neljän 
päivän musiikkileirillä. 
Yhtyeen ohjelmisto koostuu enimmäkseen 
Näppäri-kappaleista, koska ne soveltuvat 
erinomaisesti pienille soittajille. Musiikki on 
suurelta osin suomalaista kansanmusiikkia, 
vaikka repertuaariin on liitetty nykyisellään 
ulkomaisia ja populaarimusiikin piirteitäkin 
omaavia sävellyksiä ja sovituksia, joita esite-
tään laulaen ja soittaen sekä kappaleeseen 
sopivalla pienellä koreografialla maustettu-
na. 
Pikkupelimannit levytti muutaman oman 
kappaleen Riemukuplan kanssa keväällä 
2006. Tänä vuonna juhlistetaan kymmen-
vuotista yhtyesoittoa uudella levytyksellä. 
Levynjulkistamiskonsertti, joka järjestettiin 
joulukuussa, oli samalla 20-vuotisen musiik-
kikouluopetuksen merkkijuhlakonsertti nuor-
ten soittajien kotikunnassa, Nastolassa. 
Riemukupla perustettiin v. 2002. Yhtyeen ty-
töt ovat kaikki Nastolan musiikkikoulun kas-
vatteja, joista osa jatkaa musiikkiopintojaan 
jo muualla. Yhtyeessä soittavat Roosa Silas-
te viulu, Taika-Juulia Ojanen viulu, Sanna 
Nylund viulu, Sonja Tissari harmooni, haitari 
ja Hanna Tissari kontrabasso. 
Riemukupla palkittiin kansanmusiikkisarjassa 
suurimmalla stipendillä Nuori Kulttuuri- ta-
pahtumassa Lapualla keväällä 2003. Sepän 
Soitossa v.2005, yhtye saavutti neljännen 
palkinnon, ja v.2007 jaetun kolmannen pal-
kinnon. 
Riemukupla on tehnyt Irlannin reissun lisäksi 
kaksi esiintymismatkaa Hollolan kansantans-
sijoiden, Villet ja Veerat kanssa. Keväällä 
2006 matka suuntautui Belgiaan, ja keväällä 
2007 Unkariin ja Romaniaan. 
Riemukupla on energinen ja taitava yhtye, 
joka viime aikoina on alkanut säveltää ja so-
vittaa myös itse. 
Yhtye on nimetty vuoden 2008 Folklandian 
kummiyhtyeeksi (24-tuntinen, kansainväli-
nen, laivaristeilyllä järjestetty kansanmusiik-
ki- ja kansantanssifestivaali). 

Nastolan Pikkupelimannit Sepän mäellä v. 2007 (Valokuva Virpi Vestola) 

Riemukupla 

Gines 
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Gines perustettiin Nastolan Pikkupelimannien 
vanhemmista soittajista tammikuussa 2009. 
Soittajat ovat iältään 15-19-vuotiaita. 
Yhtyeen kokoonpano: Venla Männikkö viulu, 
Inka Komonen viulu, Essi Taipale viulu ja ti-
napilli, Hanne Tuupainen viulu ja tinapilli, 
Marjo Nylund viulu, Lotta Kannisto viulu, 
Riikka Korkeamäki harmooni, kitara ja kon-
trabasso, Anna-Liisa Nylund piano, harmooni 
ja bodhran, Salla Kallio kontrabasso, Elias 
Miettinen kitara ja banjo. 
Gines soittaa suomalaista, irlantilaista ja 
amerikkalaista kansanmusiikkia. 
Yhtye on esiintynyt tähän mennessä kansan-
musiikkifestivaaleilla: Kaustinen, Nordlek, 
Hollo ja Martta ja Tanssiva Lahti. Festivaali-
en lisäksi Gines on esiintynyt jo muutamassa 
seminaari-ja juhlatilaisuudessa Päijät-Hä-
meen alueella.   
Ginesiä ohjaa Wellamo-opiston viulunsoiton-
opettaja Elina Nora. 
Vierailun aikana yhtyeille on järjestetty mm. 
seuraavat esiintymiset:  
1. 18. kesäkuuta kauppakeskus Mediter-

ranean Cosmos:n ulkoilma-amfiteatte-
rissa Thessalonikin esikaupunkialueella, 
Pileassa.  

2. 19. kesäkuuta Thessalonikin esikau-
punkialueen, Kalamarian, kunnantalon 
aukiolla. Samana iltana Riemukupla 
esiintyy Thessalonikin ulkopuolella si-
jaitsevassa Tagarades-kylässä järjeste-
tyillä festivaaleilla.  

3. 20. kesäkuuta Thermin kylän keskusau-
kiolla niin ikään Thessalonikin ulkopuo-
lella.  

Kaikki kolme konserttia alkavat klo 21:00. 
Seuramme johtokunta kutsuu kaikkia ainakin 
Thessalonikissa ja sen lähialueilla asuvia 
suomalaisia sukulaisineen, ystävineen ja 
tuttavineen konserteihin tukemaan yhtyeitä 
läsnäolollaan ja kuulemaan korkeatasoista 
kansanmusiikkia.  
 
TERVETULOA! 
 
Outi Holopainen 
 
Seuratoiminta ja nuoret  
Ajatuksia asian tiimoilta 
 
Maailma on muuttunut valtavasti siitä, kun 
itse tulin mukaan seuratoimintaan. Ennen 
internetin aikaa ulkosuomalaisseurat olivat 
meille kotimaasta muuttaneille melkein ainoa 
side Suomeen, suomalaisiin ja kieleemme. 
Nyt meillä on mahdollisuus chattailla 
tuttujen kanssa, puhua skype-puheluita il-
maiseksi, seurata kotimaisia uutisia tai vaik-
ka keskustelupalstoja, katsoa suomalaisia 
tallenteita youtubista ja niin paljon paljon 
muuta. Jokaiselle löytyy jotakin. Yhteisölli-
syyden kaipuu tyydytetään nykyään pitkälti,  
tai yritetään tyydyttää, sähköisissä 
verkostoissa ja hetkittäisissä 
joukkotapahtumissa – etenkin nuoret 
toimivat näin. 
Miksi siis osallistua seuratoimintaan?  
Osallistumisessa ihmisen motivaatiolla on 
suuri merkitys, sillä ilman sitä ihminen ei 
osallistu pitkäjänteisesti toimintaan. 
Motivaatio voidaan jakaa kahteen eri 
ryhmään: sisäisiin ja ulkoisiin motivaatiote-
kijöihin, joista sisäisillä motivaatiotekijöillä 

on suuri merkitys osallistumisessa. Sisäisillä 
motivointikeinoilla tarkoitetaan konkreettisen 
hyödyn osoittamista osallistujille, onnistu-
miskokemuksien saamista ja niiden jakami-
sta muille sekä kiinnostavien ja uusien asi-
oiden kokemista. Sisäinen motivaatio lähtee 
yksilöstä itsestään, yksilön halusta toimia, ja 
sen takia se pitää ihmisen pidempään toi-
minnassa mukana. Ulkoisilla 
motivaatiotekijöillä on puolestaan merkitystä 
sisäisten motivaatiotekijöiden löytymiselle. 
Siis ensiksi löytyvät usein ulkoiset motiivit. 
Ulkoisia motivointikeinoja ovat esimerkiksi 
yhteistyö paikallisesti arvostettujen 
instituutioiden kanssa  (esim suurlähetystö) 
sekä raha tai muut edut.  Tärkeäksi tekijäksi 
voi osoittautua se, että nuoret saavat 
kontaktin seuraan jonkin yhteisen 
tapahtuman myötä. Tällöin jokin ulkoinen 
motivaatiotekijä, vaikka jokin yksittäinen 
tapahtuma, voi saada nuoren osallistumaan, 
mikä saattaa johdattaa osallistujan 
myöhempään seuran toimintaan mukaan.  
Minkälaisia motivaatiotekijöitä siis voimme 
löytää?  Kuinka markkinoida seuratoimintaa 
nuorille? Listaan tähän asioita sattumanva-
raisessa järjestyksessä, osittain omista koke-
muksistani, osittain muiden kokemuksia si-
teeraten: 
- sosiaaliset ja ryhmässä toimimisen taidot 

kehittyvät sekä uskallus ottaa vastuuta 
kasvavat.  

- seuratoiminnassa oppii kokouskäytäntöjä 
- seuratoiminta antaa mahdollisuuden tu-

tustua muihin suomalaisiin, esimerkiksi 
Suomesta tapahtuvien vierailujen puitteis-
sa 

- seuratoiminta antaa mahdollisuuden olla 
yhteydessä tärkeisiin paikallisiin tahoihin 
(esim suurlähetystö) 

- on mahdollisuus löytää ja kehittää omia 
taitojaan 

- voi löytää puitteet oman harrastuksen 
edistämiselle 

- aktiivinen toiminta seurassa  voi avata jo-
pa uusia työnsaantimahdollisuuksia 

- seura on erinomainen kasvun, oppimisen 
ja kehittymisen paikka 

- yhteisöön kuuluminen antaa turvallisuu-
den tunnetta 

- seuratoiminnassa mukanaoleminen antaa 
nuorelle mahdollisuuden käyttää suomen 
kieltä uusissa yhteyksissä ja näin jopa 
kannustaa nuorta kielitaidon kartuttami-
seen ja ylläpitämiseen 

Tämän toteuttamiseksi vaaditaan kuitenkin 
vanhoilta tekijöiltä avarakatseisuutta, jotta 
toiminta olisi nuorten osalta heidän näköis-
tään ja heidän keskuudessaan haluttua, ja 
jotta nuoret pysyisivät seuratoiminnassa ja 
uusia nuoria tulisi mukaan. Nuorten oman 
kiinnostuksen mukaan toteutetussa 
toiminnassa harrastaminen  (eli nuorten 
omat kiinnostuksen kohteet) kiinnittää 
nuoret seuraan,  ja siten heidän on helpompi 
motivoitua ja lähteä mukaan myös muuhun 
seuratoimintaan.  Nuoret tulisikin sitouttaa 
seuran toimintaan antamalla heille vastuuta 
ja mahdollisuuksia vaikuttaa. 
Vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen ja 
vastuunottaminen pitävät nuoret kiinni 
toiminnassa, joka on heidän itsensä ideoi-
maa ja haluamaa.  Seurojen tavoitteena tu-

lisi olla helpottaa nuorten mukaantulon kyn-
nystä.  
Kuten tutkimuksista ilmenee, seurat eivät ole 
ymmärtäneet panostaa nuorten pysymiseen 
toiminnassa,  ja suuri työ on ollut saada ai-
kuiset ymmärtämään, että nuoret tarvitsevat 
toimintaa, josta nuoret itse ovat kiinnostu-
neita. Tällä kohtaa jokainen aikuinen voi 
miettiä, onko nykyhetkellä 
tämänsuuntaisessa toiminnassa mukana vai 
ei. Toisin sanoen, vastaako toiminta 
nuorison kysyntää, vai onko toiminta 
rakentunut painotetusti aikuisten ajatuksille. 
Meidän on myös huomattava, että seuran 
olemassaolo vaarantuu, jos nuoria ei pystytä 
saamaan mukaan seuratoimintaan, ja että 
omien nuorten pitäminen seurassa on pa-
rasta rekrytointia! 
Tässä on mielestäni haastetta olemassaole-
ville ulkosuomalaisseuroille. 
Ehkä kaikki edellä mainitut asiat eivät koske 
pelkästään nuoria, vaan ylipäätään kaikkia 
mahdollisia uusia toimijoita seuratoimin-
nassa!  
On myös todella tärkeää tarjota mahdolli-
simman jatkuvaa informaatiovirtaa. Blogit, 
facebook...  Nuoret eivät tyydy enää kerran 
tai kaksi vuodessa tapahtuvaan 
informointiin. Jotta toiminta on kiinnostavaa, 
heillä täytyy olla mahdolisuus seurata 
tapahtumia melkein reaaliaikaisesti! 
Mitä tulee ulkosuomalaisseuroihin, Suomi-
koulujen osuutta toiminnan järjestäytymisen 
kannalta ei voi vähätellä. Uskon, että hyvin 
monella paikkakunnalla toiminta on järjes-
täytynyt koulun toiminnan myötä - kuten 
myös meillä Thessalonikissa.   
Toivon kaikille seuroille menestystä toimin-
nan jatkuvuuden suhteen!  Jos haluatte 
kommentoida kirjoitustani, otan mielelläni 
mielipiteitä vastaan osoitteessa 
jaanakarhunen@gmail.com. Yhteenveto 
mahdollisista kommenteista on luettavissa 
seuraavassa Venttiilissä. 
 
Lähteet 
Potkua – nuorten alueellinen ja paikallinen 
kehittämishankesuunnitelma vuosille 2008-
2009 
Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto ry 
Sirja Salminen/Nuorisotoiminnan kehittäjä ja 
ohjaaja 
Keski-Uusimaa 17.10.08, artikkeli 
Ja lukuisten lähinnä urheiluseurojen webbisi-
vut. Kiitos kaikille, vaikka nimiä ei mainita! 
 
Jaana Karhunen 
 
Suomalaistapahtumia Kreikassa  
 
Kodály-kuoro esiintyi Ateenassa  
(www.finland.gr 1.6.2010) 
 
Suomen Kodály -kuoro Kaisa Korpelan johta-
mana esiintyi keskiviikkona 9. kesäkuuta 
Ateenassa.  
Tilaisuudessa esiintyivät myös Kreikan Kodá-
ly konservatorion lastenkuoro ja sekakuoro 
Michalis Patseaksen johdolla. Tilaisuuden 
järjesti Kreikan Kodály konservatorio. 
Konserttipaikka oli Evangelische Kirche 
Deutscher Sprache in Griechenland, Sina 66. 
Suomen Kodály-kuoro on Helsingissä toimiva 
kamarikuoro, joka on perustettu vuonna  
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1992. Kuorossa on noin 25 laulajaa, ja se 
kokoontuu harjoituksiin maanantaisin Kam-
pin palvelukeskuksessa. 
Kuoron ohjelmisto oli alussa pääasiassa ns. 
vanhaa musiikkia, mutta se on johtajien 
vaihtuessa laajentunut käsittämään kuoro-
musiikin lähes kaikki alueet. Kuoroa ovat 
johtaneet Chifuru Matsubara, Henrik Lam-
berg ja syksystä 1994 lähtien Kaisa Korpela. 
Kuoro on tehnyt kulttuuri- ja konserttimatko-
ja Latviaan, Viroon, Puolaan, Tsekin tasaval-
taan, Ruotsiin ja kahdesti Unkariin. Ateenaan 
tehtävällä konserttimatkalla tutustu- 
taan myös Ateenan Suomi-Instituuttiin sekä 
Kreikan Kodály-Instituuttiin ja sen opetuk-
seen.  
Suomen Kodály-kuoron sisällä toimii myös 
pienyhtyeitä, joista mm. Kodályn Oppipojat-
niminen mieskvartetti konsertoi jouluna ja 
äitienpäivänä Helsingin palvelutaloissa. Suo-
men Kodály-kuorolla on säännöllisesti joulu- 
ja kevätkonsertit, mutta se esiintyy myös 
tarvittaessa itsenäisyyspäivänä tai muina 
juhlapäivinä. Kuoro on Suomen Laulajain ja 
Soittajain Liiton (SULASOL) jäsen. 
Kaisa Korpela (s.1981) on johtanut Suomen 
Kodály-kuoroa syksystä 2004 alkaen. Hän 
valmistui keväällä 2006 musiikin maisteriksi 
Sibelius-Akatemiasta kirkkomusiikin osastol-
ta. Korpela aloitti Munkkivuoren seurakun-
nan kanttorin virassa keväällä 2009 ja on 
toiminut myös Suomen Laulun varajohtajana 
syksystä 2004.  
Kuoronjohtoa Kaisa Korpela on opiskellut Si-
belius-Akatemiassa Timo Nuoranteen ja Sep-
po Murron johdolla. Tällä hetkellä hän vii-
meistelee musiikkipedagogin opintojaan 
Metropolia-ammattikorkeakoulussa 
erikoistumisalanaan kuoron- ja yhtyeenjoh-
to. Kaisa Korpela suoritti kuoronjohdon B-
tutkinnon erinomaisin arvosanoin Jani Sivé-
nin oppilaana syksyllä 2009. 
 
Lisätietoja  
Suomen Kodály-kuoro  
www2.siba.fi/kodaly/kuoro/ 
 
Pohjoismaiset tiedeinstituutit esittelyssä 
Thessalonikissa 
 
Tanskan, Suomen ja Ruotsin tiedeinstituutti-
en edustajat esittelivät yleisölle toimintaansa 
Thessalonikin Arkeologisen museon Manolis 
Andronikos-salissa 7.5.2010.  
Tilaisuudessa Suomen Ateenan Instituuttia 
edusti prof. Björn Frosen, joka yllätti yleisön 
luennoimalla sujuvalla kreikan kielellä sekä 
instituutin kuluneesta toimikaudesta 2009 
että Thesprotia-kenttätyöhankkeesta. 
Tiedeinstituutin kaivuuprojekti Ipiroksen alu-
eella herätti mielenkiintoa kuulijoissa ja on 
mainittava, että kuuden vuoden hankkeesta 
on ilmestynyt äskettäin kattava tutkielma. 
Teosta on saatavissa Ateenasta. 
Tanskan tiedeinstituutin toiminnasta oli saa-
punut kertomaan joht. Erik Hallager ja toh-
tori Niels H.Andreasen luennoi Pilion-vuoris-
ton luolatutkimuksista. 
Edelleen Ruotsin tiedeinstituutin joht. Ann-
Louise Schallin esitteli kulunutta toimikautta 
johtamassaan instituutissa sekä kenttätyö-
hankkeiden tuloksia ympäri Kreikkaa. 
Valitettavasti yleisötilaisuus oli sijoitettu päi-
väsaikaan, joten kuulijoita oli paikalla vain  

 
kourallinen. Harvinainen ja mielenkiintoinen 
luentokokonaisuus jäi luultavasti väliin 
useimmilta kuulijoilta juuri aikaisen aikatau-
lun vuoksi. 
 
 
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministe-
riö tiedottavat 
 
Konsulipalvelut 
(www.finland.gr)  
 
Suurlähetystön konsuliyksikkö avustaa hä-
dänalaiseen asemaan joutuneita Suomen 
kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ul-
komaan kansalaisia, antaa yleisesti tietoa vi-
ranomaisten palveluista Suomessa sekä neu-
voo asemamaan viranomaisten toiminta- ja 
menettelytavoista.  
Konsuliyksikkö palvelee Suomen viranomai-
sena mm. passiasioissa, notaari- ja määrä-
muotoisia oikeustoimia koskevissa asioissa 
sekä ulkomaan kansalaisten osalta maahan-
tulolupa-asioissa. Muita Suomen viranomai-
sia avustetaan esimerkiksi kansalaisuus-, vä-
estörekisteri-, asevelvollisuus- ja perheoikeu-
dellisissa asioissa sekä ennakkoäänestyksen 
järjestämisessä. 
 
Lisätietoja ulkoasiainministeriön kotisivuilta: 
Konsulipalvelulaki: 
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990498  
 
 
 
 

 
Merimieskirkko tiedottaa 
 
”Päivän sana” 
 
Uusimmassa Merimieskirkko -lehdessä oli 
kirjoitus Liikaa likaa. Siinä kirjoitettiin kuinka 
kaikkea tapahtuu aina liikaa, on liian kiire, 
liikaa töitä, joku on liian lihava, tyhmä, 
kaunis tai ainakin liian sopiva, on liian kylmä 
tai kuuma, tai sataa liikaa... jne. 
Näin asia on varmaankin hyvin monen mei-
dän elämässä.  
Keskitymme lähinnä siihen, mikä mielestäm-
me ei ole hyvin, näemme negatiiviset asiat 
LIIAN tarkasti ja paljon herkemmin kuin po-
sitiiviset. 
Paulo Coelho kirjoittaa: 
“Kun kaikki päivät tuntuvat samanlaisilta, ih-
miset eivät enää huomaa, mitä hyvää heidän 
elämässään tapahtuu joka kerta, kun aurin-
ko matkaa poikki taivaan kannen.”  
Hiljattain vietetty Helluntai on Pyhän Hengen 
juhla kuin myös kristillisen kirkon perusta-
mispäivä, ja siten myös monelle meistä erit-
täin positiivinen ja tärkeä osaa elämää. Pide-
tään silmät auki ja tuntosarvet koholla, jotta 
huomaisimme myös ne tavalliselta tuntuvat 
pienet mutta mukavat asiat ja nautitaan niis-
tä. Positiivista kesää kaikille. 
 
Kesäterveisin Ateenasta, 
 
Mari Hilonen 
Sosiaalikuraattori 
Suomen Merimieskirkko Ry 
 

yle.fi/satumaa tuo Seinäjoen Tangomarkkinoiden laulukilpailut  
näkyville ympäri maailmaa 

 
Seinäjoelta Singaporeen, Kuopiosta Canberraan, Oulusta Ottavaan, Asikkalasta Abu 
Dhabiin…  
Ensimmäistä kertaa Tangomarkkinoiden laulukilpailun historiassa kaikki 
televisiokonsertit striimataan netissä suorina lähetyksinä. Suomalaisesta tangosta 
voidaan nauttia mm. myös tangon ytimessä, Buenos Airesissa.  
Ensimmäinen suora lähetys on semifinaali Turun Caribia-kylpylähotellista lauantaina 
19.6. klo 19.10 – 21.00. Seinäjoelta nähdään Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalin 
karsinta torstaina 8.7. klo 20.00 – 21.50 sekä tietysti finaali lauantaina 10.7. klo 19.10 – 
21.00.  
Televisiolähetykset nähdään Suomessa YLE TV2:ssa.  
- On valtavan hienoa jakaa suomalaisen tangon suorat tunnelmat paitsi suomalaisille 
ympäri maailmaa myös jokaiselle tangon harrastajalle ja ihailijalle, kertoo tuottaja Timo 
Suomi YLE Viihteestä.  
- Uskomme netin kautta lähetettävien konserttien lisäävän suomalaisen tangon tunnet-
tuutta maailmalla, ja toivotamme tietysti lisää ulkomaalaisia vieraita tervetulleiksi Seinä-
joen Tangomarkkinoille tulevina vuosina, lisää toimitusjohtaja Pekka Leinonen Seinäjoen 
Tangomarkkinat Oy:stä.  
yle.fi/satumaa –sivustolla nähtävä nettistriimaus on herättänyt jo positiivista huomiota 
kansainvälisissä tangopiireissä.  
Horacio Reboraa, Cumbre Mundial del Tangon johtajaa miellyttää suuresti mahdollisuus 
seurata suomalaista tangokilpailua kotisohvalta Granadasta.  
Buenos Airesin tango-orkesterin toimitusjohtaja rakastaa ideaa, ja lupaa kertoa kaikkial-
le suomalaisen tangon ystäville mahdollisuudesta seurata suoria lähetyksiä Turusta ja 
Seinäjoelta.  
- Onnea! Tällä tavalla suomalainen tango tulee tutuksi varmasti ympäri maailmaa, heh-
kuttaa Julio Vallejo Medina, joka on Argentiinan tangoakatemian jäsen ja Cumbre Mun-
dial del Tango Seinäjokia 2011 –tapahtuman projektipäällikkö.  
Kaikki suorat lähetykset kuullaan myös YLE Radio Suomessa, ja yle.fi/satumaa –sivusto 
elää Tangomarkkinoiden hetkissä mukana  Turussa ja Seinäjoella. Näe tunnelmat bäk-
käriltä, kaupungilta ja esiintymislavoilta. Olet kuin paikan päällä!  
Lisätietoja nettistriimauksesta: Tiina Raekallio, vastaava tuottaja, YLE Uuden palvelut  
Lisätietoja tv-ohjelmista: Timo Suomi, tuottaja, YLE Viihde, etunimi.sukunimi@yle.fi 
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Suomi-Seura ja USP tiedottavat 
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)  
 
Ville Itälä on Suomi-Seuran uusi puheenjoh-
taja (Sutinat 4/2010 - Suomi-Seuran järjes-
tötiedote) 
 
Euroopan parlamentin jäsen, varatuomari 
Ville Itälä on valittu ulkosuomalaisten etujär-
jestön Suomi-Seura ry:n puheenjohtajaksi. 
Valinta tehtiin Suomi-Seuran vuosikokouk-
sessa 30.3.2010 Helsingissä.  Itälä toimii 
myös Suomi-Seuran aloitteesta vuonna 1997 
perustetun ulkosuomalaisparlamentin puhe-
miehenä parlamentin sääntöjen mukaisesti. 
Seuran varapuheenjohtajiksi valittiin ihmisoi-
keusasiantuntija Eva Biaudet ja suurlähetti-
läs Ilkka Ristimäki. 
Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Suo-
men Vanhempainliiton toiminnanjohtaja 
Tuomas Kurttila, Turkistuottajien viestintä- 
ja yhteiskuntavastuu-johtaja Päivi Mononen-
Mikkilä, sosiaali- ja terveysministeriön kan-
sainvälisten asiain johtaja Liisa Ollila ja Siir-
tolaisuusinstituutin johtaja Ismo Söderling. 
Seuran edellinen puheenjohtaja, vuosina 
1998 - 2010, oli ministeri Pertti Paasio. 
 
Kansalaisuusasiat, passin hankinta ja kirje-
äänestys ulkosuomalaisparlamentin istunnon 
pääaiheita 
 
Helsingissä 24. - 25.5. kuudenteen istun-
toonsa kokoontunut ulkosuomalaisparla-
mentti (USP) laati 67 päätöslauselmaa, jotka 
lähetetään lausuntokierrokselle ministeriöihin 
ja muille viranomaistahoille. Aloitteista mo-
net koskivat kansalaisuusasioita, ulkosuoma-
laisten passin hankinnan helpottamista, kir-
jeäänestystä ja Suomi-koulujen tukea. 
Istunto valitsi myös uuden puhemiehistön 
seuraavaksi istuntokaudeksi. Puhemiehistön 
kahdeksan jäsentä edustavat eri maantie-
teellisiä alueita ja sekä maailmalla asuvia 
suomenruotsalaisia. 
Istuntoon osallistui 191 edustajaa ja 44 tark-
kailijaa 182 yhteisöstä 23 maasta. 
Maanantaina juhlapuheen piti tasavallan pre-
sidentti Tarja Halonen. Presidentin mukaan 
ulkosuomalaisparlamentti on vakiinnuttanut 
asemansa foorumina, jossa ulkosuomalaisille 
tärkeitä asioita saatetaan Suomen valtion ja 
suomalaisviranomaisten tietoon. 
- Usein ovat olleet esillä juuri sellaiset asiat,  
jotka auttavat siteiden säilyttämistä Suo-
meen, kuten Suomen kansalaisuutta tai Suo-
men vaaleissa äänestämistä koskevat sään-
nökset. Me toivomme täällä koti-Suomessa, 
että ulkosuomalaiset kävisivät aktiivisemmin 
äänestämässä. Ymmärrän hyvin, että mah-
dollinen kirjeäänestys kiinnostaa, presidentti 
Halonen totesi. 
- Kaksoiskansalaisuutta käsittelevät sään-
nökset ovat todella tärkeitä. Ulkosuomalai-
set, jotka olivat menettäneet Suomen kansa-
laisuuden ottaessaan uuden kotimaansa 
kansalaisuuden, hyötyivät merkittävästi uu-
distuksesta. Yhteyksien säilymisen kannalta 
oli tärkeää, että kaksoiskansalaisuus säädet-
tiin koskemaan myös lapsia, presidentti jat-
koi. 
Presidentti Tarja Halosen mukaan kaksois-
kansalaisuusuudistuksen toteutumiseen vai-
kutti paljon nimenomaan ulkosuomalaisyh-

teisöjen aktiivisuus. USP:n puhemiehistö piti 
aktiivisesti yhteyttä eduskuntaan, ministerei-
hin ja virkamiehiin. Hanke vakiinnutti USP:n 
asemaa.  
 

 
Presidentti Halonen otti esille tärkeänä 
asiana myös suomen kielen opetuksen ja 
Suomi-koulut. 
- Oman kielen säilyttäminen on ulkosuoma-
laislasten tärkeä oikeus. Suomen kieli on 
myös keskeinen perusta, jolla yhteys Suo-
meen säilyy. Ulkosuomalaislapset voivat ai-
kanaan olla hyvinkin tärkeitä sillanrakentajia 
eri kulttuurien välillä, presidentti painotti. 
Suomi-koulut auttavat ulkosuomalaisperhei-
den lapsia säilyttämään äidinkielensä perhei-
den asuessa ulkomailla. 
- Suomi-koulut toimivat merkittäviltä osin 
vapaaehtoistyön varassa ja ovat täysin riip-
puvaisia opetusministeriön pienestä määrä-
rahasta. Tällä hetkellä koulujen tulevaisuus 
on monin paikoin taloudellisista syistä uhat-
tuna.  
Tuki ei ole kuulemma noussut kustannusten 
myötä ja vaarana on, että monia Suomi-kou-
luja saatetaan joutua lopettamaan. Se olisi 
erittäin suuri vahinko, Halonen totesi. 
Tiistain täysistunnossa puhunut ulkoasiain-
ministeri Alexander Stubb totesi puheessaan 
ulkoasiainministeriön suhtautuvan lähtökoh-
taisesti myönteisesti kirjeäänestyksen salli-
miseen ulkosuomalaisille. Stubbin mukaan 
ulkoasiainministeriöllä on myönteinen kanta 
myös passien voimassaoloajan pidentämi-
seen, mikäli passien kestävyys taataan. Lii-
kuteltavien passinantoyksiköiden käyttöön 
ottoa kokeillaan parhaillaan Kanadassa, mut-
ta ministerin mukaan niiden käyttöön otta-
miseen ongelmana ovat kulut sekä lähetys-
töjen henkilöstöresurssit.  
Ulkoasiainministeri Stubb muistutti ulkosuo-
malaisia myös edustustoihin rekisteröitymi-
sen tärkeydestä muun muassa mahdollisten 
kriisitilanteiden varalta. 
Maanantain istunnossa puhetta johti USP:n 
puhemies, Suomi-Seuran puheenjohtaja Ville 
Itälä, joka otti tehtävän vastaan edeltäjäl-
tään Pertti Paasiolta ja tiistaina Suomi-Seu-
ran varapuheenjohtaja Eva Biaudet. 
Listat osallistujista, puheet ja päätöslausel-
mat ovat ulkosuomalaisparlamentin istunto-
sivulla 
www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=675&
kieli=fi. 

Perjantaina 21. toukokuuta järjestettiin is-
tunnon oheisohjelmaa: Parisuhteen palikat-
seminaari, joka käsitteli parisuhdetta moni-
kulttuurisuuden ja ulkosuomalaisuuden nä-
kökulmasta, Suojele suomea -seminaari, jo-
ka pohti ulkosuomalaisen lapsen kielitaidon 
tukemista ja kulttuuri-identiteetin vahvista-
mista sekä Senioriseminaari, jonka teema oli 
Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma. 
Ulkosuomalaisparlamentin tähänastisista 
saavutuksista tärkeimmät ovat kaksoiskan-
salaisuus, ulkomaille maksettavien työeläk-
keiden verotuksen kohtuullistaminen, ulko-
suomalaispoliittisen ohjelman hyväksyminen 
ja ulkosuomalaisten hoivakotien harjoittelija-
ohjelma. Työtä tehdään aktiivisesti muun 
muassa kirjeäänestyksen mahdollistamiseksi 
ulkosuomalaisille, passin hankinnan helpot-
tamiseksi sekä Suomi-koulujen tuen lisäämi-
seksi.  
 

 
Ulkosuomalaisparlamentti on perustettu elo-
kuussa 1997 Suomi-Seura ry:n aloitteesta. 
USP:n toimintaan osallistuu tällä hetkellä 
496 ulkosuomalaisyhteisöä 37 maasta. 
USP:n istuntoja järjestetään kahden – kol-
men vuoden väliajoin.  
USP:n puhemiehistö ja sihteeristö, Suomi-
Seura ry, ajavat istunnoissa laadittujen pää-
töslauselmien toteuttamista istuntojen välil-
lä. 
Uudet yhteisöt ovat tervetulleita mukaan toi-
mintaan.  
Lisätietoja: www.usp.fi, www.suomi-seura.fi 
 
Ulkosuomalaiset toivovat kymmenen vuoden 
passit takaisin 
 
Helsingissä 24. - 25.5. kokoontunut ulkosuo-
malaisparlamentti teki aloitteen biometristen 
passien voimassaoloajan pidentämisestä. Si-
rulla varustettujen passien hakeminen on 
hankalaa ja kallista ulkomailla asuville suo-
malaisille. 
Biotunnisteella varustetut passit otettiin 
käyttöön vuonna 2006. Niiden valmistukseen 
tarvittavat laitteet ovat kalliita, joten passeja 
saa ulkomailla enää Suomen suurlähetystöis-
tä ja pääkonsulaateista. 
YLE.n haastatteleman parlamenttisihteeri Ti-
na Nordqvistin mukaan ulkosuomalaista lä-
hin Suomen suurlähetystö voi olla tuhansien 
kilometrien päässä esimerkiksi Australiassa, 
Kanadassa ja USA:ssa, puhumattakaan Lähi- 

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb 
USP:n istunnossa 

Presidentti Tarja Halonen USP:n istunnossa 

http://www.suomi-seura.fi/
http://www.ups.fi/
http://www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=675&kieli=fi
http://www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=675&kieli=fi
http://www.usp.fi/
http://www.suomi-seura.fi/
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idästä ja Afrikasta, joissa ei välttämättä ole 
lähetystöä edes samassa maassa. 
Ulkomailla hankittaessa passi maksaa sata 
euroa, Suomessa se on puolet halvempi. 
Kun hintaan lisätään passin hakemisesta koi-
tuvat matkakulut, hinta voi nousta melkoi-
seksi. 
Suomen biometriset passit ovat voimassa vii-
si vuotta entisen kymmenen sijaan. Joissakin 
maissa uusillakin passeilla on kymmenen 
vuoden voimassaoloaika. Voimassaolo pe-
rustuu Nordqvistin mukaan passien arvioi-
tuun kestoaikaan. Eri maiden passeissa voi 
siis olla laatueroja. 
Ulkosuomalaisparlamentti toivoo passin ha-
kemisen helpottuvan tulevaisuudessa. Kana-
dassa on kokeilussa liikkuva, salkkuun mah-
tuva passinhakuyksikkö. 
 
Ulkosuomalaisen asevelvollisuuden raukea-
minen (Sutinat 6/2010 - Suomi-Seuran jär-
jestötiedote) 
 
Asevelvollisuus on Suomessa kansalaisvel-
vollisuus, joka alkaa sen vuoden alussa, jol-
loin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen 
vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuot-
ta. Varusmiespalvelus suoritetaan normaalis-
ti 19 - 20-vuotiaana. Kutsunnat pidetään jo-
ka vuosi elo-syyskuussa. Kutsuntavelvollisia 
ovat kyseisenä vuonna 18 vuotta täyttävät 
miehet. 
Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen ase-
velvollisuus raukeaa, jos hän on asunut ulko-
mailla viimeiset seitsemän vuotta ja hän on 
monikansalainen, eli hänellä on Suomen ja 
jonkin toisen valtion kansalaisuus. Tällöin 
hänen ei tarvitse tulla kutsuntoihin eikä ha-
kea erikseen vapautusta varusmiespalveluk-
sesta, mutta hän voi halutessaan suorittaa 
varusmiespalveluksen Suomessa. Vapautus 
asevelvollisuudesta on voimassa vain ulko-
mailla asumisen aikana. Kun henkilö muut-
taa Suomeen, astuu hänen asevelvollisuu-
tensa voimaan.  Jos hän muuttaa Suomeen 
ennen sen vuoden loppua, jonka aikana hän 
täyttää 30 vuotta, hänet voidaan määrätä 
varusmiespalvelukseen. 
Puolustusvoimat lähettävät ulkomailla asu-
valle kutsuntaikäiselle tiedotteen vapautus-
päätöksestä tämän kotiosoitteeseen. Vapau-
tuspäätökset perustuvat Suomen väestötie-
tojärjestelmän osoite- ja kansalaisuustietoi-
hin. Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen 
henkilö- ja asumistiedot säilyvät ajantasaisi-
na Suomessa vain, jos hän itse huolehtii 
muuttuneiden tietojensa ilmoittamisesta 
Suomeen. Maaliskuussa 2010 voimaan tullut 
väestötietolaki velvoittaa ulkomailla asuvan 
suomalaisen ilmoittamaan ulkomailla oleske-
lunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen 
muutoksista, kuten osoitteenmuutoksesta, 
lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä 
asuinmaassa. Nuorten ulkosuomalaisten 
kannattaa muistaa myös varmistaa, että he 
eivät menetä tai ole menettämässä Suomen 
kansalaisuuttaan 22-vuotiaana (lisätietoja 
Maahanmuuttoviraston sivuilla www.migri.fi 
->kansalaisuus->kansalaisuuden säilyttämi-
nen). 
Suomella on asevelvollisuutta koskevia sopi-
muksia Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Ameri-
kan Yhdysvaltain kanssa. Näissä sopimus-
maissa asuvat henkilöt, joilla on sekä Suo-

men että kyseisen maan kansalaisuus, eivät 
ole kutsunnan alaisia eikä heidän tarvitse 
suorittaa asevelvollisuutta Suomessa sinä ai-
kana, jolloin he asuvat kyseisessä sopimus-
maassa. Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja 
Yhdysvalloissa asuvien Suomen kansalaisten 
kannattaa aina tarkistaa asevelvollisuutensa 
Suomen edustustosta tai omasta asevelvolli-
suutta valvovasta aluetoimistosta Suomesta. 
Suomen edustustot maailmalla:  
http://formin.finland.fi (edustustot)  
Puolustusvoimat: www.mil.fi 
 
Päivä ulkosuomalaisen elämästä 
 
Sarjassa seuraamme yhden päivän tapahtu-
mia ja ajatuksia Kreikassa asuvan suomalai-
sen elämässä. Jenni Suometsä on asunut 
Thessalonikissa noin kaksi vuotta. Hän on 
ammatiltaan proviisori ja on toiminut tämän 
vuoden myös Suomi-koulussa sijaisopettaja-
na.  
 
Heräsin aamulla 
kotona Thessalonikissa herätyskellon soin-
tiin. Meillä oli vierailemassa serkkuni Suo-
mesta kavereineen ja edessämme oli pati-
kointiretki Olympos-vuorella. Laitoin kahvin 
porisemaan ja teimme ravitsevan aamiaisen 
päivän koetusta varten. Nautimme aamiai-
sen parvekkeella kukkivien ruusujen ja jas-
miinin tuoksussa. Täydellinen aloitus päiväl-
le. Pakkasimme tavaramme autoomme ja 
lähdimme matkaan. 
 
Minut pysäytti 

 
Olympos-vuoren uskomaton kauneus ja Py-
hän Dionysioksen luostarin hiljaisuus. Olym-
pos on Kreikan korkein vuori, jonka huiput 
kohoavat yli 2900 metrin korkeuteen. Vuori 
on kansallispuisto,  ja sen rinteillä on merkit-
tyjä patikkareittejä kaikentasoisille vaeltajille. 
Valitsemamme patikkaretki alkoi Pyhän Dio-
nysioksen vuonna 1542 perustamalta luosta-
rilta noin 17 kilometrin päässä Litochoron 
kylästä. 
 
Lounasaikaan 
olimme edenneet jo pitkän matkaa huikei-
den maisemien ja solien kautta kulkevalla 
polulla. Nautimme lounaaksi evääksi ottami-
amme leipiä ja raikasta vettä puun varjossa,  
vuoristopuron äärellä. Kertasimme kreikka-
laista mytologiaa ja pohdiskelimme mahtai-
simmekohan nähdä vuoren rinteillä pilkah-
duksen jumalista matkamme aikana.   
 
Yllätyin 
polun loppupäässä Litochoron kylässä, kuin-
ka helposti reilun kolmen tunnin patikointi oli 
sujunut. Olimme koko porukka niin täynnä 
energiaa luonnosta, vihreydestä ja upeista 
maisemista, että olisimme vielä halunneet 
jatkaa kävelyä. Seuraavana päivänä kyllä 
tuntisimme jaloissamme rasituksen... 
 
Päivän kohokohta  
patikoinnin lisäksi oli, kuten niin monesti 
Kreikassa, hyvä ruoka. Illaksi menimme ys-
täviemme luokse Litochoron lähelle grillaa-
maan. Reippailun jälkeen ruokahalu on par-
haimmillaan. Herkuttelimme ilta-auringossa 
hyvän viinin kanssa ja mukavassa seurassa.  

 
 

Nauroin  
moneen kertaan päivän aikana. Ehkä eniten 
meitä huvitti kompurointimme, kun innos-
tuimme ruoan jälkeen vielä opettelemaan 
suomalaisten vieraidemme kanssa kreikkalai-
sia tansseja.  
 
Keskustelin 
elämäntyylin eroista kaupungissa ja luonnon 
keskellä. Thessaloniki on ihana kaupunki 
täynnä elämää, tapahtumia ja tekemistä, 
mutta valitettavan vähän täällä tuntee kos-
ketusta luontoon. Kaupungin ympäristö tar-
joaa kuitenkin aivan uskomattomia mahdolli-
suuksia ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen, 
kuten tämä päiväkin osoitti. Tunnin ajomat-
kan päässä pääsee kokemaan luonnon puh-
taimmillaan vuorenrinteillä,  ja toisaalta jopa 
lyhyemmän matkan takana odottavat ihanat 
rannat ja meri kutsuu pulahtamaan aaltoi-
hinsa. Elämä uudessa kotikaupungissani yh-
distää sopivasti kaiken toivomani. 
 
Menin nukkumaan 
hymy huulillani. Paluu kaupunkiin sai odot-
taa seuraavaan päivään. 
 
Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Eduskuntavaalien vaalijärjestelmää aiotaan 
uudistaa 
(Oikeusministeriön tiedote 4.3.2010) 
 
Eduskuntavaalien vaalijärjestelmää esitetään 
uudistettavaksi siten, että koko maa olisi tu-
losta laskettaessa yhtenä vaalialueena Ahve-
nanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Sa-
malla otettaisiin käyttöön valtakunnallinen 3 
prosentin äänikynnys. Valtioneuvosto hyväk-
syi esityksen sisällön ja se on tarkoitus antaa 
eduskunnalle presidentin esittelyssä 5. maa-
liskuuta 2010. 
Eduskuntavaalien vaalijärjestelmän perus-
teista säädetään perustuslaissa. Ehdotetta-
vat muutokset edellyttävät siten vaalilain li-
säksi myös perustuslain muuttamista. Muihin 
vaaleihin ei ehdoteta muutoksia. 

Jenni Suometsä Olympus-vuorella 

http://www.migri.fi/
http://formin.finland.fi/
http://www.mil.fi/
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Uudistuksen tavoitteena on toteuttaa suh-
teellinen vaalitapa mahdollisimman hyvin ja 
yhtäläisesti eri puolilla maata. Nykyisin pie-
nissä vaalipiireissä kansanedustajanpaikkaan 
tarvitaan huomattavasti suurempi osuus ää-
nistä kuin suuressa vaalipiirissä, mikä aset-
taa pienten ja suurten vaalipiirien äänestäjät 
eriarvoiseen asemaan. 
Esityksen mukaan kansanedustajanpaikkoja 
voisi saada vain puolue tai muu ryhmä, joka 
saa vähintään 3 prosenttia koko maassa an-
netuista äänistä. Tämä tarkoittaisi nykyisellä 
noin 70 prosentin äänestysaktiivisuudella 
noin 85 000 ääntä. 
Puolueen tai muun ryhmän kansanedusta-
janpaikkojen määrä perustuisi sen koko 
maassa saamaan äänimäärään. Paikkojen 
kokonaismäärä kullekin puolueelle laskettai-
siin käyttäen nykyistä vertauslukuihin perus-
tuvaa d´Hondtin menetelmää. 
Puolueiden saamat paikat jaettaisiin vaalipii-
reihin käyttäen Hare-Niemayerin menetel-
mää. Jaon pääsääntönä on, että kunkin puo-
lueen koko maassa saama paikkamäärä jae-
taan vaalipiireihin samassa suhteessa kuin 
puolueen koko maassa saamat äänet jakau-
tuvat vaalipiirien kesken. Jos puolue on saa-
nut jossakin vaalipiirissä esimerkiksi 10 pro-
senttia koko maassa saamistaan äänistä, se 
saisi kyseisessä vaalipiirissä myös 10 pro-
senttia koko maassa saamistaan paikoista. 
Mahdollisuus puolueiden välisiin vaaliliittoihin 
esitetään poistettavaksi. Vaaliliittojen kieltä-
minen selkeyttäisi osaltaan vaalijärjestelmää. 
Eri vaalipiireissä perustetut valitsijayhdistyk-
set voisivat kuitenkin muodostaa yhteislis-
tan. 
Äänestäjät äänestäisivät jatkossakin edus-
kuntavaaleissa vain oman vaalipiirinsä eh-
dokkaita. Ehdokkaat asetettaisiin kuten ny-
kyisinkin vaalipiireittäin ja kustakin vaalipii-
ristä valittaisiin asukasluvun osoittama mää-
rä kansanedustajia. 
Puoluetukea voisi saada myös eduskunnan 
ulkopuolinen puolue 
Puoluetukea esitetään uudistettavaksi niin, 
että sitä voitaisiin myöntää myös sellaiselle 
puolueelle, joka ei ylitä 3 prosentin äänikyn-
nystä, mutta saa vähintään 2 prosenttia ko-
ko maassa annetuista äänistä. Nykyisin puo-
luetukea saavat vain eduskuntapuolueet. 
Uudistuksella parannettaisiin niiden puoluei-
den toimintaedellytyksiä, jotka ovat saaneet 
kohtalaisen kannatuksen eduskuntavaaleis-
sa, mutta jääneet kuitenkin vaille kansan-
edustajanpaikkoja. 
Esityksen mukaan uudistukset voisivat tulla 
voimaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. 
 
Eduskuntavaalien ja presidentinvaalin ajan-
kohtiin tulossa muutoksia 
(Oikeusministeriön tiedote 4.3.2010) 
 
Eduskuntavaalien ja presidentinvaalin ajan-
kohtia esitetään muutettavaksi. Eduskunta-
vaalit järjestettäisiin jatkossa huhtikuun kol-
mantena sunnuntaina eli kuukautta nykyistä 
myöhemmin. Presidentinvaali toimitettaisiin 
tammikuun neljäntenä sunnuntaina, joka on 
viikkoa myöhemmin kuin nykyisin. Valtioneu-
vosto hyväksyi esityksen sisällön ja esitys on 
tarkoitus antaa eduskunnalle 5. maaliskuuta 
2010. 

Muutoksilla pyritään parantamaan äänestys-
aktiivisuutta. Vuoden 2007 eduskuntavaalien 
jälkeen julkisuudessa käytiin keskustelua sii-
tä, voitaisiinko vaalien ajankohta siirtää huh-
tikuuhun, jolloin sää usein on vaalikampan-
joinnin ja äänestämisen kannalta parempi 
kuin maaliskuussa. Presidentinvaalin myö-
hentäminen viikolla olisi puolestaan perustel-
tua siksi, että vaalikampanjan huipentuma 
ajoittuisi selkeästi joulun ja uudenvuoden 
jälkeiseen aikaan. 
Vaalilakiin esitetään otettavaksi säännökset 
siitä, että kotiäänestykseen oikeutetun hen-
kilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänes-
tyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. 
Edellytyksenä olisi, että omaishoitaja asuu 
samassa taloudessa kuin hoidettava ja on 
äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän. 
Uudistus helpottaisi omaishoitajan äänestys-
mahdollisuutta varsinkin silloin, kun hoidet-
tava tarvitsee hoitajan jatkuvaa läsnäoloa. 
Vuoden 2010 alussa voimaan tulleet kuntalii-
tokset - Himangan liittäminen Kalajokeen, 
Noormarkun liittäminen Poriin, Ylämaan liit-
täminen Lappeenrantaan sekä uuden Lovii-
san kaupungin muodostaminen - aiheuttavat 
vastaavat muutokset vaalilain kuntaluette-
loon. Osa liitoksista vaikuttaa myös vähäi-
sessä määrin vaalipiirirajoihin. 
 
Tuhkapilvi sai Hillary Clintonin perumaan 
Suomen-vierailunsa 
(Helsingin Sanomat 19.4.2010) 
 
Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton on 
perunut Suomen-vierailunsa lentoliikennettä 
häiritsevän tuhkapilven takia, ulkoministeri-
östä kerrotaan. 
Ulkoministeri Clintonin oli tarkoitus tulla Suo-
meen ulkoministeri Alexander Stubbin (kok) 
kutsumana. 
"Luonnonvoimat eivät nyt olleet tapaamisen 
puolella. Uskon kuitenkin, että uusi tapaami-
nen järjestyy pian tavalla tai toisella", Stubb 
kirjoitti blogiinsa maanantaina puoli kuuden 
aikaan. 
Clintonin oli tarkoitus tavata torstaina myös 
presidentti Tarja Halonen ja pääministeri 
Matti Vanhanen (kesk). 
Suomesta Clintonin piti jatkaa matkaa Tallin-
naan, jossa pitäisi olla torstaina Naton ulko-
ministereiden kokous. 
Nato-kokouksen mahdollisesta perumisesta 
päätetään keskiviikkona. 
Ulkoministeriössä kuluvaa viikkoa oli etukä-
teen valmisteltu Alexander Stubbbin "super-
viikkona". 
Ulkoministerin oli määrä tavata neljän maan 
ulkopoliittiset johtajat ennen perjantaina pi-
dettävää Naton kumppanimaiden kokousta. 
Nyt vilkas viikko on kuihtumassa pelkäksi 
Tallinnan-matkaksi, jos Nato-kokous ylipään-
sä pidetään. 
Stubbin piti lähteä maanantaiaamuna Moldo-
vaan ja jatkaa sieltä maanantai-iltana Ukrai-
naan. 
Moldovan-vierailu peruttiin sunnuntaina, ja 
tapaaminen vaihtui ulkoministerien maanan-
taiseksi puhelinkeskusteluksi. 
Sunnuntaina tuhkapilven takia peruttiin 
myös keskiviikoksi kaavailtu Stubbin tapaa-
minen Kanadan ulkoministeri Lawrence Can-
nonin kanssa. 

Maanantaina Stubb joutui perumaan Ukrai-
nan-vierailunsa. 
Stubbin oli määrä tavata Ukrainan ulkominis-
teri ja presidentti tiistaina Kiovassa. 
 
EUROOPAN UNIONI 
(europa.eu.int) 
 
EU:n sosiaaliturvasäännökset uudistuvat 
(Suomi.fi 26.4.2010) 
 
Euroopan unionissa maata toiseen liikkuvien 
ihmisten sosiaaliturvaa koskevat säännökset 
uudistuvat, sosiaali- ja terveysministeriö tie-
dottaa. Toukokuun alussa voimaan tulevan 
asetuksen tarkoituksena on sopeuttaa sään-
töjä vastaamaan nykyistä paremmin perhe-
suhteissa ja työelämässä sekä jäsenvaltioi-
den laissa tapahtuneita muutoksia. 
Uudistuksella varmistetaan, että EU-kansa-
laisten oikeudet sosiaaliturvaan eivät katkea, 
kun he muuttavat maasta toiseen. Myös jat-
kossa EU:n kansalaiset kuuluvat vain yhden 
jäsenvaltion sosiaaliturvan piiriin kerrallaan. 
Häneen sovelletaan sen maan säännöksiä, 
jossa hän työskentelee. Henkilö, joka ei ole 
työssä, kuuluu asuinmaansa sosiaaliturvan 
piiriin. 
Asetus sisältää eläkkeitä, sairaus- ja työttö-
myysetuuksia, työ- ja ammattitautietuuksia 
sekä perhe-etuuksia koskevat säännökset. 
Asetuksen avulla pyritään muun muassa no-
peuttamaan eläkkeen hakemista tilanteissa, 
joissa eläkettä haetaan useista eri EU-mais-
ta. Uudistus myös lisää kansalaisten tiedon-
saantia oikeuksiensa käyttämisestä. 
Eläkehakemuksia koskevista tehtävistä huo-
lehtii Suomessa edelleen Eläketurvakeskus. 
Tiedonvaihto hoidetaan tulevaisuudessa jä-
senmaiden sosiaaliturvalaitosten välillä säh-
köisesti. Se nopeuttaa asioiden käsittelyä. 
Suomessa tiedonvaihdon yhteyspisteenä toi-
misi Kela. 
 
Kuluneen viikon kohokohtia parlamentissa 
(Parlamentin viikko 12/10) 
 
Parlamentissa oli kiireinen viikko. Kreikan 
pääministeri George Papandreou puhui par-
lamentin kriisivaliokunnassa ja kertoi Kreikan 
tarvitsevan Eurooppaa. Nyt olisi keskeistä, 
että Kreikka saisi lainaa normaalilla korolla. 
Talousvaliokunnan mepit ja jäsenmaiden 
kansanedustajat pohtivat kahden päivän 
ajan EU-johtajien kanssa talouskriisistä irti-
pääsyä ja uutta globaalia rahoitusjärjestel-
mää. 
Sisämarkkinavaliokunnassa komissaari Vivia-
ne Reding lupaili, että komissio valmistautuu 
luopumaan ehdotuksestaan kuluttajansuojan 
täysharmonisoinnista. Komissio näkee edel-
leen tarpeen maksimiharmonisointiin etä-
myynnissä esimerkiksi netin kautta. 
Naisten oikeuksien valiokunnan mepit pyytä-
vät vaikutusarviota 20 viikon äitiyslomasta ja 
kahden viikon isyyslomasta. Täysistuntoää-
nestys on siirretty pidettäväksi näillä näky-
min 18. toukokuuta.  
Ympäristövaliokunnissa puolestaan äänestet-
tiin ei liikennevaloille elintarvikkeiden mer-
kinnöissä, mutta muuten selkeytettiin ja tar-
kennettiin merkintöjä. Asia tullee täysistun-
non käsittelyyn toukokuun lopussa. Valio-
kunta käsitteli myös toimia elinsiirtoelinten  

http://europa.eu.int/
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saatavuuden helpottamiseksi kansallisilla 
laatuohjelmilla ja jäsenmaiden paremmalla 
yhteistyöllä. Ympäristövaliokunta on aloitta-
nut myös reseptilääkkeiden pakkausselostei-
den käsittelyn. Lääkemietinnöt tulevat näillä 
näkymin äänestykseen valiokunnassa kesä-
kuussa ja täysistunnossa syyskuussa. 
 
Kuluneen viikon kohokohtia parlamentissa 
(Parlamentin viikko 13–14/10) 
 
Parlamentti kävi torstaina vuotuisen keskus-
telunsa euroalueen taloudesta talouskomis-
saari Olli Rehnin ja Euroopan keskuspankin 
EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet'n 
kanssa. Hyväksymissään päätöslauselmissa 
parlamentti vaati talous- ja rahaliitto Emun 
ja euroalueen talouden hallinnan uudistamis-
ta erityisesti jäsenmaiden välisten sitoumus-
ten kautta, varoitti EKP:tä ylireagoimasta inf-
laatioriskiin, sekä hyväksyi Vitor Constâncion 
nimittämisen EKP:n varapääjohtajaksi. 
Parlamentti otti ensimmäisenä unionin toimi-
elimistä kantaa vuoden 2011 budjettiin. Par-
lamentin mukaan talouskriisistä selviämiseksi 
on keskeistä tukea nuorten pääsemistä työ-
elämään. Aiempaa enemmän rahoitusta on 
myönnettävä myös tutkimukseen ja innova-
tiivisten teknologioiden kehittämiseen, sekä 
maaseudun ja Pk-yritysten pilottiprojektei-
hin. Parlamentti pyysi komissiota aloitta-
maan pikaisesti EU:n monivuotisen rahoitus-
kehyksen tarkastelun, ja toisti vaatimuksen-
sa suuremmasta sananvallasta Euroopan ul-
kosuhdehallinnon muovaamisessa.  
 
TALOUSUUTISET 
 
Kreikka ottamassa kymmenien miljardien lai-
nat euromailta  
(Helsingin Sanomat 23.4.2010) 
 
Kreikka pyytää euromaita ja Kansainvälistä 
valuuttarahastoa IMF:ää aktivoimaan tarjo-
tun lainapaketin. Kreikan pääministeri Geor-
ge Papandreou ilmoitti perjantaina, että 
maan valtiovarainministeri tekee asiasta vi-
rallisen pyynnön. 
Euromaat päättivät toissa viikolla, että Kreik-
kaa voidaan avustaa yhteensä 30 miljardilla 
eurolla kahdenvälisin lainoin, jos Kreikka niin 
pyytää. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF 
lupasi Kreikalle lainaa noin 15 miljardia eu-
roa. 
Tarkkojen lainamäärien odotettiin täsmenty-
vän Kreikan pyynnön jälkeen. Korkotason ar-
veltiin olevan noin viisi prosenttia. 
Suomen osuudeksi lainapaketista on arvioitu 
tänä vuonna enintään 1,85 prosenttia eli 550 
miljoonaa euroa. Kreikan luotottaminen vaa-
tii Suomessa kuitenkin vielä eduskunnan hy-
väksynnän. 
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen sanoi eu-
romaiden lainapäätöksen jälkeen, että Suomi 
lainaa markkinoilta rahaa selvästi halvem-
malla kuin mitä Kreikalle ollaan lainaamassa. 
Tieto Kreikan avunpyynnöstä käänsi aluksi 
maan joukkovelkakirjojen koron laskuun ja 
euron kurssin nousuun dollariin nähden. 
Myöhemmin Kreikan lainakorko kääntyi uu-
delleen nousuun ja euro laskuun. 
Markkinoilla ollaan huolissaan ennen muuta 
siitä, että euromaiden ja IMF:n apumekanis-

mi ei ratkaise Kreikan talousongelmia pitkäl-
lä aikavälillä. 
"Tässä laitetaan vain laastari tilanteen pääl-
le", sanoi ekonomisti Daragh Maher Credit 
Agricole -pankista uutistoimisto Reutersille. 
Euromaat ovat lupautuneet lainaamaan Krei-
kalle rahaa rahoitusmarkkinoita alhaisem-
malla, kohtuulliseksi katsotulla korolla. EU-
piireissä on puhuttu noin viidestä prosentis-
ta, mutta talouskomissaari Olli Rehnin tie-
dottaja Amadeo Altafaj ei perjantaina suos-
tunut arvioimaan mahdollista korkoa. 
Rehn itse oli perjantaina Washingtonissa 
G20-maiden valtiovarainministerien kokouk-
sessa, jonka yhteydessä hän tapasi torstaina 
IMF:n pääjohtajan Dominique Strauss-Kan-
hin ja Kreikan valtiovarainministerin George 
Papakonstantinoun. 
Altafaj arveli perjantaina, että apumekanismi 
saadaan käyttöön ripeästi ja ilman suuria vii-
vytyksiä. 
Arvio saattaa kuitenkin olla optimistinen, sillä 
suurimmassa euromaassa Saksassa yleinen 
mielipide on vastustanut Kreikan auttamista. 
Tilannetta mutkistaa se, että Saksan suurim-
massa osavaltiossa Nordrhein-Westfalenissa 
on toukokuussa osavaltiovaalit eivätkä sak-
salaispoliitikot halua näyttäytyä Kreikan paa-
pojina. Lainamekanismin käyttöönotto edel-
lyttää euromaiden yksimielistä hyväksyntää. 
Koska Saksa on suurin euromaa, sen harti-
oille lankeaa myös isoin siivu Kreikalle lainat-
tavasta 30 miljardin euron summasta. 
 
"Suomi tukee Kreikkaa raskain sydämin" 
(Taloussanomat 2.5.2010) 
 
Valtiovarainministeriö näyttää vihreää valoa 
Kreikan sunnuntaina julkistamalle säästöpa-
ketille. Ministeriössä uskotaan kuitenkin, että 
Suomi nettoaa lopulta tukilainalla kymmeniä 
miljoonia euroja. 
Kreikka maksaa valtiovarainministeriön mu-
kaan lainastaan kolmen prosenttiyksikön 
preemion, joka tulee markkinakoron päälle. 
Hinta on noin kaksinkertainen verrattuna 
Suomen maailmanmarkkinoilta saamaan lai-
naan. Mikäli Kreikka maksaa lainansa takai-
sin, Suomi jää selvästi voitolle. 
– Korkoero on huomattava, siinä puhutaan 
joistakin kymmenistä miljoonista euroista, 
valtiovarainministeriön neuvotteleva virka-
mies Martti Salmi kertoo Taloussanomille. 
Suomen on hyväksyttävä riski siitä, että 
Kreikka ei koskaan maksa lainojaan takaisin. 
Riskin minimoimiseksi Kreikka on jo taipunut 
ankaraan säästöohjelmaan. Vaihtoehtona 
olisi Kreikan ajatuminen konkurssiin. 
– Vaihtoehtoinen skenaario on niin paljon 
huonompi myös koko Suomen ja suomalais-
ten näkökulmasta, että valtiovarainministeri 
Katainen on raskain sydämin valmis puolta-
maan pakettia, Salmi kertoo. 
Salmen mukaan on erittäin epätodennäköis-
tä, että Suomi ei saisi lainoja takaisin. Laino-
jen maksamatta jättäminen tuottaisi Kreikal-
le vielä nykyistäkin mittavammat vahingot. 
Se muun muassa menettäisi EU:lta saaman-
sa tuet, joita kaudelle 2007-2013 on budje-
toitu 20,4 miljardia euroa. 
– Pidämme erittäin epätodennäköisenä, että 
lainoja ei saada takaisin. Vahinko olisi Krei-
kalle niin iso, ettemme pidä sitä mitenkään 
mahdollisena, Salmi jatkaa. 

Maiden maksamat osuudet lainapaketista 
vastaavat niiden osuuksia Euroopan keskus-
pankin pääomasta. Siten Saksa ja Ranska 
ovat suurimmat lainoittajat noin 28 ja 21 
prosentin osuuksilla. 
Suomen osuus lainasta olisi 1,85 prosenttia. 
Valtiovarainministeriöstä ei vielä haluta arvi-
oida, paljon summa olisi euromääräisesti. Ai-
kaisemmin on puhuttu jopa 1,7 miljardiin 
nousevasta lainasta. 
Lähtökohtaisesti kaikki euromaat Kreikkaa 
lukuun ottamatta osallistuvat pelastusprojek-
tiin. Jos jokin maa ajautuisi vielä Kreikkaakin 
pahempaan kriisiin, sen osuutta kuitenkin 
harkittaisiin uudelleen. 
– Tässä on voimakkaasti ollut "olemme sa-
massa veneessä" -henki, muut maat eivät 
ole antaneet epäilyksiä osallistumatta jättä-
miselle, Salmi sanoo. 
Euroopan valtiovarainministerit tapaavat tä-
nään illalla kokouksessa, jossa keskustellaan 
Kreikalle annettavasta lainapaketista, sen ai-
kataulusta sekä Kreikan tänään julkistamasta 
säästöohjelmasta. 
 
Lääkeyhtiöt hermostuivat Kreikan hinnan-
alennuksille (Mediuutiset 1.6.2010) 
 
Tanskalaiset lääkeyhtiöt Novo Nordisk ja Leo 
Pharma päättivät vetää tuotteitaan pois Krei-
kan markkinoilta sen jälkeen, kun Kreikka il-
moitti alentavansa lääkkeiden hintoja 25 
prosenttia osana säästöohjelmaansa. 
Lääkeyhtiöt pelkäävät, että jos ne suostuvat 
Kreikan tahtoon, niin muut velkaantuneet 
euro-maat, esimerkiksi Italia, Espanja, Irlanti 
ja Portugali alentavat myös omia lääkehinto-
jaan. 
Novo Nordiskin mukaan neljänneksen leik-
kaus lääkehinnoissa tekisi sen toiminnasta 
Kreikassa tappiollista, mikä ei tietenkään ole 
järkevää. 
- Taloudelliset seuraukset yhtiölle olisivat 
merkittävät. Tuon mittaluokan hinnan alen-
tamisesta seuraisi automaattisesti hinnan 
alennus muissa maissa, sanoo Novo Nordis-
kin viestintäjohtaja Mike Rulis FirstWordissa. 
 
Puttosen painajainen: Suomi on uusi Kreikka 
(Kauppalehti 4.3.2010) 
 
Kreikka on nyt pahoissa talousvaikeuksissa, 
mutta rahoituksen professori Vesa Puttonen 
varoittaa suomalaisia katsomasta Kreikkaa 
nenänvartaan pitkin. Kymmenessä vuodessa 
Suomi voi tarpoa yhtä syvällä suossa. 
Suomen kohtalo riippuu Puttosen mielestä 
ennen kaikkea vientiteollisuuden tilanteesta. 
Jos vientiä ei saada kasvuun, Suomi joutuu 
syviin taloudellisiin ongelmiin. Näissä asiois-
sa Suomi on valtavien talouden megatrendi-
en uhri. 
Puttosen mielestä Suomen teollisuudella on 
rakenneongelman lisäksi sijaintiongelma: 
Aasiaan menetetyt työpaikat eivät ole tulos-
sa takaisin. 
Puttonen on Aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulun professori. 
- Meillä ei ole nähtävissä uusia kasvun eväi-
tä. Tätä ei tunnuta tiedostavan ja hintalappu 
tulee kymmenen vuoden sisällä maksetta-
vaksi. 
Toinen vakava asia Suomelle on ikärakenne. 
Puttonen laskee, että ikääntymisen Suomelle  
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aiheuttamat kustannukset ovat jopa kymme-
nen kertaa isommat kuin finanssikriisillä. 
- Vuonna 2020 Suomen ikärakenne on Eu-
roopan epäedullisin, Puttonen sanoo  verk-
kolehti  Uudelle Suomelle. 
Kreikan vaikeuksia ei kannata Puttosen mu-
kaan vähätellä siinäkään mielessä, että ne 
vaikuttavat pian tännekin. Ensin sijoittajilta 
menee usko Etelä-Euroopan maiden talouk-
siin ja sitten synkät näkymät heijastuvat 
myös Pohjolan perille. 
 
Kriisimaissa on miljardeja euroja suomalaista 
eläkerahaa (Yle.fi 30.4.2010) 
 
Suomalaisten eläkerahaa on sijoitettu talous-
kriisin keskiössä oleviin maihin yhteensä mil-
jardien edestä. Eläkeyhtiöt eivät kuitenkaan 
ole huolissaan kriisimaihin, kuten Kreikkaan 
sijoittamistaan varoista. Yhtiöt uskovat tuki-
paketin vakauttavan Kreikan taloustilanteen 
ja turvaavan yhtiöiden sijoitukset.  
Esimerkiksi Kuntien Eläkevakuutuksella Ke-
valla on Kreikassa lähes 500 miljoonan eu-
ron potti ja ltaliassa tätä suurempikin. Yhtiö 
uskoo sijoitusten olevan turvassa, vaikka ta-
louskriisi maita heitteleekin.  
- En ole huolissani. Euroalue pyrkii joka ta-
pauksessa kaikin tavoin estämään tilanteen 
pahentumisen, sanoo Kevan sijoitusjohtaja 
Ari Huotari.  
Myös eläkejätti Ilmarisella on Italiassa 500 
miljoonan euron sijoitukset. Ilmarinen on si-
joittanut myös Portugaliin ja Espanjaan. Vä-
hiten kriisimaihin on varojaan pannut eläke-
yhtiö Varma.  
Eläkeyhtiöissä uskotaan Kreikalle kaavaillun 
tukipaketin ja rakenneuudistusten nostavan 
maan jaloilleen ja sijoitusten tuottavan. Toi-
saalta yhtiöiden mukaan sijoitukset eivät oli-
si edes olisi se suurin huoli, jos korttitalo 
sortuisi.  
- En ole huolissani siitä, ettemme saisi raho-
ja täysimääräisinä takaisin. Mutta siitä olen 
huolissani, että pitkittyessään tämä kriisi le-
ventää luottoriskimarginaaleja myös muissa 
joukkovelkakirjalainoissa, Ilmarisen varatoi-
mitusjohtaja Timo Ritakallio kommentoi ti-
lannetta.  
 
Suomi putosi kilpailukykyvertailussa 
(Taloussanomat 19.5.2010) 
 
Suomen sijoitus kansainvälisessä kilpailuky-
kyvertailussa on romahtanut enemmän kuin 
kertaakaan aiemmin, kertoo Ylen uutiset. 
Sveitsiläisen Institute for Management Deve-
lopmentin (IMD) vertailussa Suomi putosi si-
jalle 19, kun se edellisessä vertailussa oli yh-
deksänneksi kilpailukykyisin maa. Suurta pu-
dotusta selittää muun muassa bruttokansan-
tuotteen voimakas lasku viime vuonna. 
Vertailun mukaan kilpailukykyisin maa oli 
Singapore. Toiseksi sijoittui Hongkong. Yk-
kössijaa vuodesta 1994 saakka pitänyt Yh-
dysvallat jäi nyt kolmoseksi. Seuraavina tuli-
vat Sveitsi, Australia ja Ruotsi. 
Tiedot perustuvat viimevuotisiin tilastoihin ja 
tämän vuoden alkupuolella tehtyihin yritys-
johtajien haastatteluihin. 
– Kysely on tällä kertaa ehkä poikkeukselli-
sen jälkijättöinen, koska ajankohtainen tilan-
ne ei siinä näy. Oli tiedossa, että Suomi tip-
puu vertailussa, mutta oli ehkä yllättävää, 

että pudotus oli näin suuri, sanoo Etlan tut-
kimusjohtaja Petri Rouvinen Ylen uutisille. 
Rouvinen arvioi, ettei Suomen sijoitus putoa 
yhtä paljon ensi syksynä julkaistavassa 
WEF:n eli World Economic Forumin vertai-
lussa. 
 
Turkulaiset mullistamassa led-valot 
(Kauppalehti 5.3.2010) 
 
Turkulainen Lumi Group Oy on kehittänyt 
menetelmän, jonka avulla energiaa säästä-
vää led-tekniikkaa voidaan hyödyntää katu- 
ja tievalaistuksessa. 
– Uudella tekniikalla toteutetut katuvalaisi-
met täyttävät tievalaistukseen liittyvät stan-
dardit jopa 53 metrin pylväsvälillä. Tähän as-
ti led-tievalot ovat edellyttäneet parhaimmil-
laankin 25–35 metrin pylväsväliä, kertoo Lu-
mi Groupin pääomistaja ja toimitusjohtaja 
Pertti Suominen. 
Hänen mukaansa uudet kotimaassa valmis-
tetut katuvalaisimet perustuvat tekniseen in-
novaatioon, josta hän ei suostu kertomaan 
tarkemmin. 
– Patentti on parhaillaan haussa, emmekä 
halua antaa kilpailijoille vihjeitä ratkaisus-
tamme, Suominen sanoo. 
Lumi Group on jo saanut ensimmäiset kau-
pat solmittua. Turkuun, Kaarinaan, Raisioon 
ja Lappeenrantaan on myyty yhteensä 50 
valaisinta. Kunnat lähtevät Suomisen mu-
kaan varovaisesti liikkeelle. Ensin halutaan 
kokeilla. Hän uskoo kuitenkin, että led-katu-
valojen kauppa lähtee nopeasti vauhdilla liik-
keelle. 
– Pelkästään Suomessa on 800 000 tie- ja 
katuvaloa, jotka pitää uusia 5–10 vuoden 
kuluessa. Ja Suomen osuus alan maailman-
laajuisesta bisneksestä on vain 0,5 prosent-
tia, Suominen hehkuttaa. 
Lumi Groupilla on parhaillaan neuvotteluja 
käynnissä pääomasijoittajien kanssa, jotta 
vienti saataisiin kunnolla vauhtiin. Tähän 
tehtävään tuotekehitystyöhön on tukea tullut 
Tekesistä. 
– Tuote ja tekniikka ovat nyt kunnossa, nyt 
pitää panostaa markkinointiin ja brändin ra-
kentamiseen, Suominen sanoo. 
Hän uskoo, että led-tekniikka valtaa nopeasti 
markkinoita perinteisiltä tievalaistusteknii-
koilta. 
– Led-tekniikka säästää rahaa ja energiaa. 
Me pääsemme älykkäillä säätöratkaisuilla 46 
watin sähkönkulutuksella samaan valaistus-
tulokseen kuin 150 wattia kuluttava suurpai-
nenatriumlamppu. Energiansäästön lisäksi 
pitkäikäiset ledit säästävät huoltokustannuk-
sissa. Led-tievalaistuksen käyttöikä on 30–40 
vuotta ja sen huoltotarve jää viidesosaan pe-
rinteiseen tievalaistukseen verrattuna, Suo-
minen selvittää. 
Suurin ongelma on kallis hankintahinta. Led-
katuvalaistuksen hankkiminen tulee noin 50 
prosenttia kalliimmaksi kuin perinteisen tek-
niikan ostaminen. 
Suominen uskoo kuitenkin, että käytössä 
saavutettavat säästöt houkuttelevat valais-
tustaan uusivia kuntia ja kaupunkeja. 
– Led valaistuksen takaisinmaksuaika on ny-
kyisillä hinnoilla 3,5–7 vuotta ja se lyhenee 
jatkossa, hän vakuuttaa. 
 
 

Suomalaiset matkustavat taas etelään 
(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2010) 
 
Suomalaisten lomamatkailu elpyy talouskrii-
sin aiheuttaman notkahduksen jälkeen.  
Matkanjärjestäjien mukaan valmismatkoja 
on myyty kevään aikana enemmän kuin vas-
taavana aikana moneen vuoteen. 
Suomen suurimmat matkanjärjestäjät Aurin-
komatkat ja Finnmatkat arvioivat, että tänä 
kesänä lomamatkoja tehdään yhtä paljon 
kuin ennen talouskriisiä, kertoo YLE Uutiset. 
Aurinkomatkat arvioi kuljettavansa kesällä 
165 000 matkailijaa, ja Finnmatkoilla on 
myynnissä 120 000 paikkaa. 
Suosituin valmismatkakohde kesällä on edel-
lisvuosien tapaan Kreikka, jossa erityisesti 
Rodos on palannut suomalaisten suosioon. 
Nopeimmin valmismatkojen myynti elpyy eu-
roalueen ulkopuolisissa maissa kuten Egyp-
tissä ja Tunisiassa, joissa matkailu on vah-
van euron ansiosta edullista. Esimerkiksi 
Finnmatkat on lisännyt lentoja Egyptiin, jon-
ne järjestetään matkoja myös kesällä.  Suu-
rin matkailijamäärien kasvu on Turkissa, jos-
sa lomailee kesäkaudella matkanjärjestäjien 
ennakkoarvion mukaan noin 84 000 suoma-
laista. Viime vuodesta kasvua on lähes 20 
prosenttia. 
 
OECD: Työttömyysturva on liian antelias 
Suomessa (Taloussanomat, 7.4.2010) 
 
OECD pitää Suomen työttömyysturvajärjes-
telmää liian anteliaana. Järjestön mukaan 
etuuksia pitää kaventaa ja lisätä työttömien 
aktivointia. SAK:n mukaan OECD:n käsitys 
työttömyysturvasta perustuu vääriin ja puut-
teellisiin tietoihin. 
Työttömyysetuudet ovat Suomessa liian an-
teliaat, sanoo taloudellisen yhteistyön ja ke-
hityksen järjestö OECD tuoreessa maakat-
sauksessaan. Etuuksia pitäisi järjestön mu-
kaan edelleen kaventaa. 
Pitkäaikaistyöttömien turva on Suomessa 
järjestön mukaan yksi OECD-maiden par-
haista. Järjestö moittii sitä, että hyvät etuu-
det yhdistettynä työttömien liian myöhäiseen 
aktivointiin lisäävät todennäköisesti työttö-
myysastetta, passiivisuutta ja riippuvuutta 
tukijärjestelmästä. 
OECD:n mukaan Suomessa työttömiä akti-
voidaan vähemmän ja myöhemmin kuin 
muissa Pohjoismaissa. Työttömien pakolli-
nen aktivointi pitäisi aloittaa viimeistään sit-
ten, kun työttömyyden alusta on kulunut 50 
viikkoa. Aktivointitoimista kieltäytymisestä 
pitäisi lisäksi aina rangaista. 
Palkansaajajärjestö SAK ehti jo ottaa kantaa 
OECD:n raporttiin. SAK pitää hyvänä sitä, et-
tä OECD esittää aktiivisen työvoimapolitiikan 
määrärahojen lisäämistä. 
SAK:n mukaan työttömyysturvan anteliai-
suutta koskevat kannanotot sen sijaan ovat 
liioiteltuja ja perustuvat puutteellisiin tietoi-
hin. 
SAK sanoo, että muun muassa yksi esimerk-
kitapaus perustuu vääriin tietoihin. Toisin 
kuin raportissa kerrotaan, pienipalkkaisen 
työntekijän ansiosidonnainen työttömyyskor-
vaus on SAK:n mukaan 59 prosenttia eikä 79 
prosenttia nettopalkasta. SAK:n mukaan 
OECD:n luku perustuu yhteen ulkomaiseen 
lähteeseen. 
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– Toisin kuin raportissa väitetään, työttö-
myysturvan taso on Suomessa muita Poh-
joismaita alhaisempi, SAK:n tiedotteessa sa-
notaan. 
 
OECD: Suomi matokuurille 
(Taloussanomat, 7.4.2010) 
 
OECD:n maaraportti maalailee Suomelle 
suhteellisen synkkiä tulevaisuudenkuvia, ellei 
valtiontaloutta saada tasapainoon. Entisen 
tähtioppilaan muutos huonompaan suuntaan 
on ollut nopea ja jyrkkä. 
Talousjärjestö OECD kehottaa Suomea kiris-
tämään eläkkeellepääsyä ja lisäämään työt-
tömien työllistämistoimia. Julkisen talouden 
kestävyysvajeeseen on järjestön mukaan 
puututtava pikaisesti. 
OECD:n maaraportin kaikkien aikojen ensim-
mäisessä julkistamistilaisuudessa Säätytalol-
la tunnelmat olivat kuin rehtorin puhuttelus-
sa. Entisen tähtioppilaan muutos huonom-
paan suuntaan on ollut nopea ja jyrkkä. 
– Suomea ei koskettanut niinkään finanssi-
kriisi, vaan ulkomaankaupan romahtaminen, 
joka oli Suomen kohdalla syvintä OECD:n 
piirissä, sanoi maatutkintalinjan päällikkö Pi-
ritta Sorsa tiedotustilaisuudessa. 
Eläköitymisiän alarajan nosto 65 vuoteen on 
vain yksi OECD:n ehdottomista toimista. Val-
tiontalouden lisäksi myös kuntien talous pi-
täisi saada kestävälle uralle samaan aikaan 
kun työn verotusta ei ole varaa kiristää. Tu-
loja olisi kerättävä lähinnä omaisuuden ja 
kulutuksen verottamisella. Tehty ruuan ar-
vonlisäveronalennus ei saa OECD:ltä kiitosta. 
Valtiovarainministeriön kansantalousosaston 
ylijohtaja Jukka Pekkarinen korosti tiedotus-
tilaisuudessa, etteivät kohdemaat vaikuta ra-
portin sisältöön. Viesti on kuitenkin pääpiir-
teissään sama kuin valtiovarainministeriöllä 
eli taantuman pahentama julkisen talouden 
kestävyysvaje pitäisi saada kurottua um-
peen. Väestörakenteen muutos kun iskee 
Suomeen nopeammin kuin muihin EU-mai-
hin. 
– Arvioimme kestävyysvajeen olevan nyt 
noin kahdeksan prosenttia bruttokansantuot-
teesta, sanoi OECD:n Suomen tutkinnasta 
vastaavan yksikön päällikkö Henrik Braco-
nier. 
Tämä on selvästi synkempi kuin valtiovarain-
ministeriön arvio. Braconierin mukaan Suo-
men hallituksen pitäisikin esitellä suunnitel-
ma elvytyksen paisuttaman vajeen korjaami-
seksi mahdollisimman pian. 
OECD esittää Suomelle myös lisää palkka-
joustoja, koska saadut tulokset viimeaikai-
sesta paikallisesta sopimisesta eivät ole ol-
leet tyydyttäviä. Työttömyys on toistaiseksi 
pysynyt hallinnassa, mutta työttömien akti-
vointiin järjestö kehottaa lisäämään panok-
sia, koska tässä suhteessa Suomi on tullut 
taantumamaiden jälkijunassa. 
Suomalaisia opiskelijoita OECD patistelee 
siirtymään nopeammin työelämään. 
 
Kreikka auttaa Suomen asuntovelallisia 
(Taloussanomat 31.3.2010) 
 
Suomen asuntomarkkinoilla on edessään 
rauhallinen neliöhintojen nousukierre, en-
nustaa Handelsbanken. Velallisten pelkää-
mää eurokorkojen hypähdystä ei vielä tule, 

koska Kreikan talousahdinko pakottaa EKP:n 
jatkamaan elvytystä. 
Asuntohintojen nousuvauhti on Suomessa 
yllättäen kiihtynyt viime syksyn jälkeen, kes-
kellä syvintä lamaa. 
Handelsbankenin tänään keskiviikkona jul-
kaiseman asuntomarkkinakatsauksen mu-
kaan nykymeno voi jopa jatkua rauhallisesti 
vielä parin vuoden ajan. 
– Lainakorkojen nousupaineet eivät ole ylty-
neet pelätyllä tavalla, ja tällainen varsin koh-
tuullinen euriborien taso voi pysyä yllä aika 
pitkään, sanoo pankin ekonomisti Tuulia 
Asplund. 
Yhtenä syynä on, ettei Euroopan keskus-
pankki ole voinut vielä luopua elvytyksestä. 
Pankki oli jo kiristämässä rahahanojaan, 
mutta sokkipaljastukset Kreikan talouden 
surkeasta tilasta pysäyttivät aikeet. 
Kreikan pelastaminen vaatii vielä paljon EU:n 
apua, ja siihen asti keskuspankki joutuu va-
romaan äkkimuutoksia. Italiankin kansanta-
loudessa on samanlaisia pahojen piilovajei-
den vaaroja. 
– Korot kääntyvät ylöspäin vähitellen, mutta 
selvästi rauhallisemmin kuin vielä ennen 
vuodenvaihdetta arvioitiin. Tämä vaikuttaa 
suomalaiseen asuntovelalliseen ja hänen tu-
levaisuudennäkymiinsä aika suoraan, Asp-
lund muistuttaa. 
Jos kuluttajien luottamus säilyy tällaisena, 
asuntohankintoja uskalletaan tehdä syksyyn 
asti vähintään samalla tahdilla kuin nyt. 
– Työttömyys lisääntyy ja ansioiden piene-
neminen vähentää ostoaikeita. Tosin tällä 
hetkellä uusia asuntoja valmistuu aika vähän 
suhteessa kysyntään. Nämä eri tekijät tasa-
painoittavat markkinoita hyvin, Tuulia Asp-
lund sanoo. 
Handelsbanken arvioi, että asuntojen hinnat 
nousevat loppuvuoteen mennessä koko 
maassa keskimäärin 4–7 prosenttia tämän 
talven lukemista. 
Neliöhintojen nousuvauhti hidastuu vuoteen 
2011 tultaessa, samalla kun uusien asunto-
jen tuotanto yltyy. Tarjonnan parantuminen 
ja korkojen kipuaminen poistavat hintakupla-
pelkoja tehokkaasti. 
 
Nokian kännykkä latautuu pyöräillessä 
(Digitoday 3.6.2010) 
 
Matkapuhelinvalmistaja Nokia kehitti känny-
kän laturin, joka toimii pyörää polkiessa. No-
kia tuo markkinoille myös ensimmäisen kän-
nykkänsä, jossa toimii kaksi SIM-korttia. 
Nokia esitteli tänään Nairobissa uudenlaisen 
kännykän laturin, jota voi käyttää paikoissa, 
joissa ei ole kunnollista sähköverkkoa. Kän-
nykän saa ladattua pyörällä polkiessa. 
Nokian laturipakettiin kuuluu laturin lisäksi 
dynamo, piuha ja kiinnitysteline. Laturi saa 
samalla mekanismilla sähköä kuin ennen 
vanhaan ladattiin patterilamppuja dynamon 
avulla. Kännykkä latautuu, kun dynamo pyö-
rii pyörän rengasta vasten. 
Nokian johtaja Alex Lambeek kehuu tiedot-
teessa laturin energiatehokkuutta. Laturin 
ansiosta kännykän käyttäjän ei tarvitse mu-
rehtia akun kestämistä. 
Nokia esitteli Nairobissa laturin lisäksi neljä 
uutta C-sarjan puhelinta ja kahden SIM-kor-
tin ratkaisun. 

Nokian C1-00-malli on yhtiön ensimmäinen 
kännykkä, jossa toimii kaksi SIM-korttia. 
Kännykän käyttäjä voi nappia painamalla 
vaihtaa liittymäkortista toiseen. 
Lambeek mainostaa, että käyttäjä voi valita 
SIM-kortin puheluhintojen perusteella. Kaksi 
liittymäkorttia auttaa myös matkustettaessa 
maasta toiseen. 
Nokian uudet C-sarjan puhelimet ja kännyk-
kälaturi tulevat markkinoille loppuvuonna. 
Puhelinmallit maksavat 30–45 euroa. 
 
9 merkkiä paljastaa oletko köyhä 
(Taloussanomat 8.6.2010) 
 
Onko sinulla varaa syödä lihaa tai kalaa joka 
toinen päivä? Jos ei ole, saatat olla virallises-
ti köyhä. EU alkaa nyt määritellä köyhyyttä 
yhdeksän uuden kriteerin avulla, joista yksi 
liittyy ruoan laatuun. Uusien määritelmien 
mukaan Suomessa on yli 200 000 köyhää ai-
empaa enemmän eli lähes miljoona köyhää. 
Katso kuka on köyhä. 
Euroopan unionin maat haluavat nostaa 20 
miljoonaa ihmistä pois köyhyydestä. Tavoit-
teesta sovittiin koko kevään kestäneen vään-
nön jälkeen maanantaina Luxemburgissa pi-
detyssä sosiaaliministereiden kokouksessa. 
Samalla ministerit sopivat, miten köyhien 
määrä tulevaisuudessa lasketaan. Suomessa 
on muiden maiden tavoin laskettu aiemmin 
köyhiksi alle 60 prosenttia mediaanitulosta 
ansaitsevat. Suomessa näitä noin alle 990 
eurolla kuussa eläviä köyhiä on noin 700 
000. 
Uudet kriteerit lisäävät köyhyyden määritel-
mään kuitenkin myös materiaalisen puutteen 
sekä kotitalouksien pitkään jatkuneen työttö-
myyden. Materiaalisten tekijöiden osalta kat-
sotaan kotitalouksien kykyä selviytyä yhteis-
kunnan perusodotuksista. Työllisyyden osal-
ta katsotaan puolestaan kotitalouksien yli 
vuoden kestänyttä matalaa työllisyyttä, eli 
mittari eroaa perinteisestä työttömyysmit-
tauksesta. 
Yhdeksänkohtainen puutelista ja työttömyys-
kriteeri kasvattaisivat sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön apulaisosastopäällikkö Carin Lind-
qvist-Virtasen mukaan Suomen köyhien 
määrää noin 200 000 henkilöllä eli köyhien 
määrä kasvaisi 900 000:een. 
– Materiaalista puutetta ja pitkäaikaisesti 
työttömänä olevien kotitalouksien määrää 
mittaavat mittarit siirtävät fokusta tulonjako-
köyhyydestä kohti syrjäytymisriskiä, indi-
kaattoreita valmistelleen työryhmän puheen-
johtajankin toiminut Lindqvist-Virtanen sa-
noo. 
Jokainen maa valitsee alla näkyvästä yhdek-
sänkohtaisesta listasta neljä kriteeriä, joilla 
köyhyyttä seurataan. Kriteeriä tiukennettiin, 
sillä aiemmin rajana pidettiin kolmen kohdan 
täyttymistä. Vuonna 2008 Suomessa viisi 
prosenttia väestöstä täytti kolme kohtaa yh-
deksästä, kun EU-alueen keskiarvo oli 17 
prosenttia. 
Lindqvist-Virtasen mukaan tavoitteista neu-
voteltiin pitkään, sillä alunperin EU-komissio 
esitti köyhyyden mittaamista vain tulokritee-
rin perusteella. Tärkeää oli kuitenkin saada 
jäsenmaat suostumaan köyhyyden vähentä-
misen määrälliseen tavoitteeseen. Kriteereitä 
laventamalla 20 miljoonan köyhän vähentä- 



Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 13 

mistavoite saatiin kirjatuksi sosiaaliministeri-
en kannaksi. 
Koko EU-alueella on uusien kriteerien mu-
kaan jopa 120 miljoonaa köyhää. 
 
1. Vuokrarästit ja maksuhäiriöt 
Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin mu-
kaan joka kymmenes EU-kansalainen ei ky-
kene maksamaan laskujaan ajoissa. Luku on 
sama Suomessa, mutta Kreikassa maksuhäi-
riöitä on lähes joka neljännellä. 
 
2. Kodin lämmitys 
Kylmässä kodissa asuminen tunnustetaan 
köyhyyden merkiksi. Suomessa ongelma 
koskettaa vain kahta prosenttia väestöstä. 
 
3. Kyky selviytyä yllättävistä kustannuksista 
Kodinkoneiden hajoaminen tai yllättävät sai-
raalalaskut suistavat yllättävän monen talou-
den raiteiltaan. EU:ssa yli kolmasosalla on 
vaikeuksia selvitä yllättävistä kustannuksista 
ja Suomessakin 30 prosentilla. 
 
4. Annos lihaa, kalaa tai vastaavaa proteiinia 
joka toinen päivä 
Suomalaiset eivät rahanpuutteessakaan lais-
ta syömisestä, sillä vain kolmella prosentilla 
köyhyys yhdistyy myös aliravitsemukseen. 
Europan unionin jäsenmaissa yhdeksän pro-
senttia joutuu tulemaan toimeen ilman joka 
toinen päivä nautittavaa proteiiniannosta. 
 
5. Viikko lomaa poissa kotoa 
Vaikka ruokaa riittääkin, lomastaan joutuu 
moni tinkimään. Lähes viidesosalla suomalai-
sista ei ole varaa lähteä pois kotoa lomaile-
maan viikoksi. Romaniassa kotiinsa sidottuja 
on yli kolme neljäsosaa. 
 
 6. Auto 
Vaikka autoa ei tilastojen mukaan ole pakko 
omistaa päästäkseen pois köyhyydestä, las-
kee EU mahdollisuuden auton ostoon kohta-
laisten tulojen merkiksi. Suomalaisista kah-
deksalla prosentilla ja EU-kansalaisista yh-
deksällä prosentilla ei ole varaa autoon. 
 
7. Pesukone 
Pesukoneeseen rahat riittävät jopa 98 pro-
sentilla EU-kansalaisista. 
 
8. Väri-tv 
Televisio löytyy jopa useammalta kuin pesu-
kone. Suomessa vain joka sadannella uupuu 
varoja television ostoon. 
 
9. Puhelin 
Kännykkäkansana suomalaiset eivät puheli-
missa säästele. EU-alueella kuitenkin joka 
sadannelta uupuu puhelin, Bulgariassa näin 
jo neljällä prosentilla. 
 
KOULUTUS ja KULTTUURI  
 
Ammatillinen koulutus kasvatti suosiotaan, 
lukion vetovoima laski 
(Suomen Sillan Uutisviikko 15/2010) 
 
Yhteishaun hakijamäärä oli tänä vuonna 100  
500. Runsas puolet hakijoista on keväällä 
peruskoulun päättäviä. Syksyllä alkavaan 
koulutukseen on tarjolla 88 000 aloituspaik-

kaa. Niistä 48 000 on ammatilliseen koulu-
tukseen ja loput lukioihin. 
Tänä keväänä peruskoulun päättävistä 33 
000 suuntaa ensisijaisesti ammatilliseen kou-
lutukseen ja 32 000 lukioon. 
Suosituin ammatillinen ala oli sosiaali- ja ter-
veysala, jonne haki yli 8 500 nuorta. Seuraa-
vina ovat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (6 
200), liiketalous ja kauppa (6 000), arkkiteh-
tuuri ja rakentaminen (5 600), majoitus- ja 
ravitsemisala (5 500) sekä kauneudenhoito-
ala (5 300). 
 
Sofi Oksaselle Pohjoismaiden neuvoston kir-
jallisuuspalkinto 
(Helsingin Sanomat 30.3.2010) 
 
Sofi Oksanen on voittanut Pohjoismaiden 
neuvoston kirjallisuuspalkinnon romaanillaan 
Puhdistus. Palkintoa tavoitteli kaikkiaan 11 
kaunokirjallista teosta. Palkinnon suuruus on 
47 000 euroa, ja se luovutetaan Reykjavikis-
sa marraskuussa. 
Palkintoperusteissa romaania kiitetään muun 
muassa ajattomista teemoista ja kouraise-
vasta kielestä: 
"Puhdistus sijoittuu Viroon ja kulkee kahdella 
aikatasolla, mutta sen aiheet – rakkaus, pe-
tos, valta ja avuttomuus – ovat ajattomia. 
Puhdistus väreilee jännityksestä: vaietut sa-
laisuudet ja mitä häpeällisimmät teot leviä-
vät kuin rihmasto läpi kirjan ja pakottavat lu-
kemaan." 
"Oksanen kuvaa harvinaisen tarkalla ja kou-
raisevalla kielellä sitä, miten historia koulii 
yksilöä ja miten menneisyys on läsnä nyky-
hetkessä." 
Suomesta ehdolla palkinnon saajaksi oli tänä 
vuonna myös Monika Fagerholm. 
Viime vuonna palkinnon voitti norjalaiskirjai-
lija Per Petterson. Suomeen palkinto on 
myönnetty viimeksi vuonna 2004, jolloin sen 
sai Kari Hotakainen Juoksuhaudantie-romaa-
nillaan. Pohjoismaiden neuvoston kirjalli-
suuspalkinto on jaettu vuodesta 1962 läh-
tien. 
Oksanen on kahminut kolmannella romaanil-
laan jo aiemmin lukuisia palkintoja. Suomes-
sa ensimmäisenä romaanina sekä Finlandia- 
ja Runeberg-palkinnot saanutta Puhdistusta 
on myyty kotimaassa 142 400 kappaletta 
Virolainen Postimees-lehti valitsi Oksasen vii-
me vuonna vuoden ihmiseksi. 
Amerikkalainen kustantaja Grove Press jul-
kaisee teoksen englanninkielisen käännök-
sen 1. huhtikuuta. Samalla alkaa Sofi Oksa-
sen promootiokiertue Yhdysvalloissa. 
 
Sakke Aalto sai kappaleen Snoop Doggin le-
vylle (Suomen Sillan Uutisviikko 13/2010) 
 
Helsinkiläinen tuottaja-säveltäjä Sakke Aalto 
on saanut kappaleensa tuoreelle Snoop Dog-
gin More Malice -levylle. Kappaleiden joukos-
sa on Aallon sävellys nimeltä You're Gonna 
Love Me. 
Yhdysvaltalainen Snoop Dogg on yksi maail-
man kaikkien aikojen menestyneimmistä hip-
hop-artisteista.  Seitsemän hänen albumiaan 
on myynyt Yhdysvalloissa platinaa ja kaikki-
aan ne ovat myyneet Yhdysvalloissa yli 16 
miljoonaa kappaletta. 
Sakke Aalto on tehnyt hittejä mm. kotimaisil-
le Anna Abreulle, Cheekille ja Elastiselle.  

Fintelligenssin tuorein hitti Mikä boogie on 
sekin Aallon sävellys. 
 
Darude myi kultaa Yhdysvalloissa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 15/2010) 
 
Suomalaisen Daruden Sandstorm-hitin digi-
myynti on ylittänyt kultarajan Yhdysvalloissa, 
sillä Sandstorm-singleä on myyty digitaali-
sesti yli 500 000 kappaletta. 
Daruden koko tuotanto julkaistiin Yhdysval-
loissa digitaalisesti kolme vuotta sitten, ja 
siitä lähtien Sandstorm-kappale on pysynyt 
iTunesin dance top 10 -listalla. 
Ensimmäisen kerran Sandstrom julkaistiin 
kymmenen vuotta sitten. 
 
URHEILU-UUTISET 
 
Enni Rukajärvi voitti arvostetun TTR-lumilau-
tailukiertueen  
(Helsingin Sanomat 28.3.2010) 
 
Lumilautailun TTR-kiertueen miesten ja nais-
ten kokonaiskilpailun voitot tulivat Suomeen. 
Naisten kilpailun voiton vei 19-vuotias Enni 
Rukajärvi. Voitto varmistui naisten kisasarjan 
päätöstapahtumassa Roxy Chicken Jamissa 
Kalifornian Mammoth Lakesissa. Peetu Piiroi-
nen varmisti miesten kilpailun voiton jo 
aiemmin. 
"Mahtava tunne. Olen todella iloinen ja sa-
malla hämmästynyt. En odottanut kauden 
alussa, että pystyisin voittamaan koko kier-
tueen", Rukajärvi tunnusti. 
"Vuosi sitten laskin vain pari kilpailua TTR-
kiertueella, ja nyt olen koko turneen voitta-
ja." 
Rukajärvi sijoittui finaalitapahtuman avan-
neessa slopestylessä yhdeksänneksi, eikä si-
tä seurannut lumikourukisa enää vaikuttanut 
kokonaiskilpailun kärkisijoituksiin. 
Toiseksi naisten kokonaiskilpailussa sijoittui 
Sveitsin Sina Candrian ja kolmanneksi Tšekin 
Sarka Pancochova. Rukajärvi pokkasi kilpai-
lusarjan voitosta 50 000 Yhdysvaltain dolla-
ria. 
 
Laura Lepistö voitti historiallisen MM-prons-
sin Torinossa (Helsingin Sanomat 27.3.2010) 
 
Taitoluistelun MM-kisat Italian Torinossa 
päättyivät suomalaisjuhliin. Laura Lepistö 
voitti komeasti pronssia pitämällä lyhytohjel-
mansa kolmannen sijan myös vapaaohjel-
massa. 
Maailmanmestaruuden voitti Japanin Mao 
Asada ja pronssia otti eteläkorealainen Kim 
Yu-na. 
Lepistö saavutti Suomen taitoluisteluhistori-
an ensimmäisen naisten MM-mitalin, mutta 
sai jännittää saavutusta loppuun asti. Vapaa-
ohjelma oikeutti espoolaisen kolmannelle si-
jalle, mutta jäljellä oli vielä kaksi luistelijaa, 
amerikkalainen Mirai Nagasu ja venäläinen 
Ksenia Makarova. ”Aloin uskoa mitalimahdol-
lisuuksiin vasta, kun tajusin, että Mirai jäi 
taakse. Sitten kun sillä venäläisellä meni vii-
meisenä tosi hyvin, piti jännittää vielä lisää 
ja tärisin oikein kunnolla”, Lepistö kertasi 
tunnelmiaan. 
Lyhytohjelman yllätysvoittaja Nagasu ro-
mahti kuitenkin seitsemänneksi, ja Makarova 
jäi kahdeksanneksi. ”Sitten kiljuttiin suoraa  
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huutoa, ja muuttui se vielä itkuksi, muuta-
mankin kerran”, Lepistö sanoi. ”Olin tosi vä-
synyt olympialaisten jälkeen, mutta sain kui-
tenkin motivoitua itseni nopeasti tähän ki-
saan, koska tiesin olevani hyvässä kunnossa. 
Nyt olen todella ansainnut loman.” 
Lepistö oli vapaaohjelmassa vasta kuuden-
neksi paras (114,32 pistettä). Hän jäi ennä-
tyksestään yli kaksitoista pistettä, kun kolme 
kolmoishyppyä – kaksi rittiä ja yksi salchow 
– jäi kaksoisiksi. Lyhytohjelmassa syntynyt 
ero takana kärkkyviin kuitenkin riitti. Lepistö 
piti kolmannen sijansa, kun ainoastaan Kim 
tuli ohi ja Nagasu tippui taakse. 
 
Suomelle kaksoisvoitto muodostelmaluiste-
lun MM-kisoissa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 15/2010) 
 
Suomalaisjoukkueet juhlivat kaikkien aikojen 
ensimmäistä kaksoisvoittoaan muodostelma-
luistelun MM-kilpailuissa Yhdysvaltain Colo-
rado Springsissä. Mestaruuden otti lyhyt- ja 
vapaaohjelman voittanut Rockettes. Mari-
gold IceUnity nousi vapaaohjelmassa toisek-
si lyhytohjelman jälkeiseltä viidenneltä sijal-
ta. 
Helsingin Taitoluisteluklubin Rockettes vei 
mestaruuden pistein 223,90. Marigoldin pis-
tesaalis oli 216,98. 
Rockettesin valmentaja on Kaisa Nieminen. 
Anu Oksanen valmentaa Marigoldia. 
Suomalaiset ovat saaneet vuodesta 2000 
järjestetyistä lajin MM-kilpailuista yhteensä 
14 mitalia. Kaksoisvoitto toi suomalaisille 
kaksi paikkaa myös ensi vuoden MM-kilpai-
luihin, jotka järjestetään Helsingissä. 
 
Maija Löytynoja otti hopeaa paralympialaisis-
sa (Suomen Sillan Uutisviikko 11/2010) 
 
Maija Löytynoja voitti hopeaa liikuntavam-
maisten pystyhiihtäjien ampumahiihdon ta-
kaa-ajossa Vancouverin paralympialaisten 
avauspäivänä. 
Löytynoja nousi kakkoseksi karsinnan kol-
mostilaltaan. Hän selviytyi sekä karsinnasta 
että kolmen kilometrin kisasta sakkokierrok-
sitta.  
Paralympiakultaa otti Venäjän Anna Burmis-
trova. 
Arvokisamitali on Löytynojalle uran ensim-
mäinen. 
 
TUTKIMUS JA TERVEYS 
 
Kaksikielisyys alkaa kehittyä jo kohdussa 
(MediUutiset 26.3.2010) 
 
Vauvat, jotka kuulevat kahta kieltä ollessaan 
äitinsä kohdussa, oppivat helpommin kaksi-
kielisiksi, osoittavat ranskalais- ja brittitutki-
joiden havainnot. 
Tutkijat testasivat kahta vastasyntyneiden 
ryhmää. Toisen ryhmän vauvat olivat kuul-
leet kohdussa ollessaan vain englantia, toi-
sen ryhmän vauvat sekä englantia että Filip-
piineillä puhuttavaa tagalogin kieltä. 
Todentaakseen vauvojen alttiutta omaksua 
kieliä tutkijat seurasivat heidän imemisref-
leksejään. Lisääntyneen imemisrefleksin kat-
sottiin osoittavan vastasyntyneet kiinnostus-
ta ärsykkeeseen. 

Ilmeni, että vain englantia kuulleet vauvat 
olivat kiinnostuneempia englannista kuin ta-
galogista. Kahta kieltä kuulleet vauvat olivat 
yhtä kiinnostuneita kummastakin kielestä. 
 
Turkulaisesta lääkekeksinnöstä maksettiin 
kymmeniä miljoonia (MediUutiset 2.3.2010) 
 
Turkulaisen lääkekehitysyrityksen Hormos 
Medical Oy:n lääkekeksinnöstä, ospemifee-
nista, maksettiin maailmalla jättipotti. 
Hormos Medicalin amerikkalainen emoyhtiö 
QuatRx Pharmaceuticals Company solmi 
maailmanlaajuisen lisenssisopimuksen ospe-
mifeenin kehittämisestä ja markkinoinnista 
japanilaisen Shionogi & Companyn kanssa. 
Shionogi sai ospemifeenin maailmanlaajuiset 
markkinointioikeudet. QuatRx saa puoles-
taan 25 miljoonaa dollaria allekirjoitusmak-
suna ja sen lisäksi yli 100 miljoonaa dollaria 
tiettyjen kehitys- ja viranomaisvaiheiden 
saavuttamisesta. Lisäksi QuatRx saa etappi-
maksuja Yhdysvaltain ulkopuolisten maiden 
myyntilupien saannista ja myynnin kehityk-
sestä sekä rojalteja tuotteen myynnistä. 
Ospemifeeni on estrogeenireseptorimodu-
laattori eli SERM-lääke. Ospemifeeni on 
markkinoiden ensimmäinen estrogeeniton 
vaihtoehto vaihdevuosien jälkeisen emätti-
men limakalvoatrofian oireiden hoitoon. 
Hormoksen toimitusjohtaja Risto Lammin-
tausta on syystäkin tyytyväinen. 
– Ospemifeeni osoittaa, että reilun kymme-
nen vuoden aikana tehty hieman alle sadan 
miljoonan dollarin investointi on mahdollista 
saada takaisin kahden seuraavan vuoden ai-
kana kaksinkertaisena. Sen jälkeen onnistu-
neesta myynnistä on odotettavissa reilun 
kymmenen vuoden ajan tulovirta, joka ilman 
uusia investointejakin voi tuoda tehdyn in-
vestoinnin takaisin yli kymmenkertaisena, 
Lammintausta toteaa. 
 
Lumene on hyvinvointibrändien ykkönen 
(MediUutiset 21.4.2010) 
 
Lumene on hyvinvointibrändien ykkönen, 
kertoo Terve.fi:n tutkimus. 
Suomalaiset ovat tietoisia siitä, miten erilai-
set valinnat vaikuttavat heidän hyvinvointiin-
sa, mikä näkyy myös heidän kulutustottu-
muksissaan. 
Näin väittää hyvinvointimedia Terve.fi:n ja 
tutkimusyhtiö 15/30 Research Oy:n toteutta-
ma Miten Suomi voi? - Kansallinen hyvin-
vointibarometri 2010 -kyselytutkimus. 
Hyvinvointibarometrilla haluttiin selvittää, 
miten suomalainen mieltää hyvinvoinnin, mi-
tä se hänelle merkitsee, mihin hyvinvoinnis-
sa kiinnitetään huomiota ja mitkä asiat ovat 
hyvinvointikulutuksessa tärkeitä. 
Yhteensä 29 kysymyksestä koostuvasta ba-
rometristä selviää, että suomalainen arvos-
taa hyvinvointiaan ja panostaa siihen niin ai-
kaa kuin rahaa. 
Kansallisen hyvinvointibarometrin yhteydes-
sä toteutettiin myös Vuoden 2010 hyvinvoin-
tibrändit -listaus. Tutkimuksesta käy ilmi, et-
tä hyvinvointi koostuu terveyteen, ihmissuh-
teisiin ja työelämään liittyvistä ulottuvuuksis-
ta, joten brändien tulisi ymmärtää oma paik-
kansa yksilön hyvinvoinnin kokonaisuudessa 
ja pyrkiä auttamaan kuluttajia tekemään oi-
keita valintoja. 

Hyvinvointibrändilistauksen kärkeen sijoittui-
vat Lumene, Burana ja Nivea. 
Tutkimus toteutettiin verkkotutkimuksena 
helmi-maaliskuussa, ja siihen vastasi yhteen-
sä 3232 suomalaista. 
 
Hyvinvointibrändit 2010 TOP 10 
1. Lumene 
2. Burana 
3. Nivea 
4. Gefilus 
5. L'Oreal 
6. Panadol 
7. Gore-Tex 
8. Multitabs 
9. Nike 
10. Adidas 
 
David Beckhamin akillesjänne leikattiin Tu-
russa (Suomen Sillan Uutisviikko 11/2010) 
 
Turussa leikattu jalkapallotähti David Beck-
ham pääsi keskiviikkona pois sairaalasta. 
Hän poistui vaimonsa Victorian kanssa Suo-
mesta saman tien.  
Beckham oli hoidossa Turussa maanantaista 
lähtien. 
AC Milanissa pelaava Beckham katkaisi akil-
lesjänteensä sunnuntai-iltana Italian pääsar-
jan ottelussa Chievoa vastaan. 
Kotisivuillaan Beckham kiittää akillesjänteen 
leikannutta suomalaiskirurgia Sakari Oravaa 
ja sairaalan hoitohenkilökuntaa.  Leikkaus 
sujui hyvin, mutta edessä on pitkä kuntou-
tus. Orava.antoi Beckhamin mukaan tarkat 
hoito-ohjeet. Los Angeles Galaxyn fysiotera-
peuteille. Orava saa Los Angelesista kuukau-
sittain selostuksen potilaansa toipumisesta. 
Beckham on Galaxyn pelaaja, mutta hän pe-
laa vuokralla Italian liigassa AC Milanissa. 
Loukkaantumisen takia David Beckham ei 
pysty pelaamaan Englannin maajoukkueessa 
kesän MM-kisoissa. 
 
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA 
 
Suomalaisella tekniikalla terroristijahtiin ava-
ruudesta käsin (Ilta-sanomat 7.4.2010) 
 
Avaruustutkimuksen luotaimet ovat kehitty-
neet niin tarkoiksi, että niiden tekniikkaa voi-
daan soveltaa yllättävilläkin tavoilla. 
Tämän hetken eurooppalaisen huippuluotai-
men radiotekniikka on käyttökelpoinen myös 
terrorismin ehkäisyssä. 
- Tämä on aika kuuma aihe. Luotaimen milli-
metrikamera havaitsee helposti myös räjäh-
teet ja metalliesineet vaatteiden alta. Tek-
niikka siis soveltuu lentokenttien turvatar-
kastuksiin ja vaikkapa itsemurhapommittajan 
tunnistamiseen metrossa, kertoo VTT:n tek-
nologiajohtaja Jussi Tuovinen. 
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) avaruu-
dessa kiertävän Planck-luotaimen tekniikka 
yhdistää optisen kuvantamisen ja millimetri-
kameran. 
- Näitä kuvantamislaitteita me täällä 
VTT:lläkin olemme kehittäneet. 
Luotaimen tekniikkaa on mahdollista sovel-
taa myös autojen törmäykseneston tutkissa, 
sillä se havaitsee kulkuneuvot muun muassa 
sumun läpi. 
- Lisäksi tulevat tietotekniikan puolen käyttö-
tavat, hyvin nopeat datalinkit. Jos esimerkik- 
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si haluaa tulevaisuudessa ostaa lentokentällä 
videon ja ladata sen sekunnissa kännyk-
käänsä ennen lentoa, tällaisella tekniikalla se 
onnistuu. Näin tehdään jo arviolta 5-10 vuo-
den kuluttua, Tuovinen kertoo. 
Arkisovellukset ovat kuitenkin vain bonusta: 
Planck-luotaimen päätehtävä on selvittää 
maailmankaikkeuden rakennetta sekä tähti-
en ja galaksien alkuperää. 
- Planck on nyt kartoittanut koko taivaan-
kannen kertaalleen. Luotain on kosmologian 
uusin, hienoin ja tarkin mittauslaite, VTT:n 
teknologiajohtaja kehaisee. 
Suomi voi Tuovisen mukaan ottaa osan 
Planckin onnistumisen kunniasta. 
Maassamme kehitetyt, äärimmäisen herkät 
70 gigahertsin radiovastaanottimet ovat luo-
taimen tärkeimpiä laitteistoja. 
Planck onkin Suomen tähän asti suurin ava-
ruushanke. 
Luotaimen odotetaan toimivan vielä ainakin 
kaksi vuotta. 
Tuona aikana se ehtinee kartoittaa koko tai-
vaankannen kolme kertaa lisää. 
- Kullakin kerralla tulokset tarkentuvat. Tä-
mä vertautuu siihen, että valokuva otetaan 
pimeässä: kun valotusaikaa pidennetään, 
kuva tarkentuu, Jussi Tuovinen kuvailee. 
 
Millennium-palkinto meni aurinkokennojen 
osaajalle (Digitoday 9.6.2010)  
 
Teknologiapalkinto Millenium-päävoiton sai 
tänä vuonna sveitsiläinen kemiantekniikan 
professori Michael Grätzel. Hän on kehittänyt 
väriherkistettyjä aurinkokennoja. 
Tulevaisuuden energiahaasteet nousivat 
pääosaan tämän vuoden Millenium-palkin-
non valintakriteereissä. Pääpalkinnon, 
800.000 euroa, sai sveitsiläinen kemiantek-
niikan professori Michael Grätzel. 
Grätzel on kehittänyt väriherkistettyjä aurin-
kokennoja, jotka tarjoavat vaihtoehdon hal-
litsevalla piipohjaiselle aurinkokennoteknolo-
gialle. 
Grätzelin teknologia on eräänlainen keinote-
koinen fotosynteesi. Kennot valmistetaan 
edullisista materiaaleista, eikä niiden valmis-
tukseen tarvita monimutkaisia laitteita. Siksi 
kennojen hinnan ja suorituskyvyn suhdetta 
on kuvattu erinomaiseksi.  
– Aurinkoenergian rajoitteena on perintei-
sesti ollut sen hinta. Grätzel-kennot tarjoavat 
entistä edullisemman tavan valjastaa aurin-
koenergia ihmisten käyttöön, Tekniikan Aka-
temia -säätiön toimitusjohtaja Ainomaija 
Haarla kertoo palkitsemisen perusteista tie-
dotteessa.  
Suomalainen Millenium-palkinto jaetaan vuo-
sittain ihmisten elämänlaatua parantaville 
teknologisille keksinnöille. Palkinnon myön-
tää Tekniikan Akatemia -säätiö. Tänä vuon-
na palkintojen yhteissumma oli 1,1 miljoo-
naa euroa, josta päävoittajan osuus oli 
800.000 euroa.  
Cambridgen yliopiston fysiikan Cavendish-
professori, Sir Richard Friend sekä tietotek-
niikan professori Stephen Furber saivat ku-
kin 150.000 euroa.  
Friendin innovaatio on orgaaninen LED. Fur-
ber puolestaan on kehittänyt RISC-teknolo-
giaan perustuvaa ARM-mikroprosessoria.   
 

MUUT UUTISET 
 
Helge Herala on kuollut 
(Helsingin Sanomat 2.3.2010) 
 
Näyttelijä Helge Herala kuoli viime lauantai-
na Riistavuoren palvelutalossa. 
"Eihän tämä yllätys ollut. Hän oli sentään 
87-vuotias. Mitä voisinkaan sanoa? Hän oli 
rakas isä minulle ja veljelleni Turolle", tytär, 
näyttelijä Heidi Herala sanoo Iltalehdessä. 
 

 
 

Marja Korhonen ja Helge Herala ovat kan-
nustaneet tytärtään näyttelijän uralla. Kor-
honen istui tarkkana katsomossa ennen sai-
rastumistaan Alzheimerin tautiin. Isän kiin-
nostus ei sammunut koskaan. 
Herala seurasi tyttären työtä erityisesti ja 
teatteria yleensä. Pyörätuolissakin hän kävi 
teatterissa ja kannusti aina. 
"Olemme eläneet hyvin tiiviisti yhdessä", 
Heidi Herala sanoo vanhemmistaan, jotka 
ovat vuodesta 2006 olleet Etelä-Haagassa si-
jaitsevan Riistavuoren palvelutalon asukkai-
ta. 
Herala tunnetaan näyttelijänä ja koomikko-
na, jonka mittava ura kattaa elokuvia, teat-
terinäytelmiä ja televisiosarjoja 1950-luvulta 
2000-luvulle asti. Heralan tunnetuimpiin töi-
hin kuuluvat muun muassa televisiosarja Va-
lehtelijoiden klubi ja elokuva Tähdet kerto-
vat, Komisario Palmu sekä useat Turhapuro-
farssit. 
 
Urpo Leppänen on kuollut 
(Helsingin Sanomat 15.3.2010) 
 
Suomen maaseudun puolueen entinen kan-
sanedustaja ja ministeri Urpo Leppänen on 
kuollut 66-vuotiaana. 
Leppänen kuoli viime yönä pitkälliseen sai-
rauteen Forssan sairaalassa. 
Tyttären mukaan Leppänen oli kuollessaan 
perheen parissa. 
 

 
 
Valtiotieteiden maisteri Leppänen oli synty-
nyt Polvijärvellä vuonna 1944. Hän toimi 
kansanedustajana vuosina 1979–1991 Suo-
men maaseudun puolueen, Vapaiden de-

mokraattien ja Liberaalisen kansanpuolueen 
eduskuntaryhmissä. 
Työvoimaministerinä Leppänen toimi Kalevi 
Sorsan hallituksessa vuosina 1983–1987. 
Sittemmin hän oli mukana perustamassa pe-
russuomalaisia vuonna 1995. Leppänen 
myös pyrki eduskuntaan perussuomalaisten 
riveistä. Paluu ei kuitenkaan onnistunut. 
Leppänen muistetaan muun muassa siitä, 
että ennen työministerinimitystään hän lupa-
si poistaa työttömyyden kuudessa kuukau-
dessa, mikä ei kuitenkaan onnistunut. 
Leppäsen aikana säädettiin työllisyyslaki, jo-
ka velvoitti kunnat työllistämään yli vuoden 
työttömänä olleet. Laki tuli voimaan 1988. 
Yksityiselämässään Leppänen herätti aika-
naan huomiota muun muassa solmiessaan 
suhteen ja sittemmin avioliiton kuubalaisen 
tanssijattaren Ana Risquetin kanssa. Ennen 
tätä Leppänen oli naimisissa Sdp:n kansan-
edustajan Sinikka Hurskaisen kanssa. 
 
Alle 15-vuotiaita suomalaisia ennätyksellisen 
vähän (Suomen Sillan Uutisviikko 12/2010) 
 
Alle 15-vuotiaiden suomalaisten määrä oli 
viime vuoden lopussa ennätyksellisen pieni. 
Lapsia oli Suomessa 888 323, mikä oli vä-
hemmän kuin kertaakaan vuoden 1895 jäl-
keen. 
Määrä on vähentynyt jatkuvasti vuodesta 
1994 lähtien. Vielä vuoden 1977 lopussa 
Suomessa oli miljoona alle 15-vuotiasta. 
Tilastokeskuksen mukaan lasten määrä oli 
Suomessa suurimmillaan vuonna 1959, jol-
loin heitä oli 1,35 miljoonaa. 
Huoltosuhde eli alle 15- ja yli 65-vuotiaiden 
määrä sataa työikäistä kohden oli viime vuo-
den lopussa 50,6. Huonoin tilanne oli Etelä-
Savossa, jossa huoltosuhde oli 58,3 ja paras 
Uudellamaalla, jossa lukema oli 43,4. Kun-
nista korkein huoltosuhde oli Luhangassa, 
89,5, ja alhaisin Helsingissä, 39,1. 
 
Helsinki-Vantaan lentoasema sijoittui taas 
kärkikaartiin (Suomen Sillan Uutisviikko 
13/2010) 
 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle on myönnet-
ty Skytraxin World Airport Reward -palkinto 
Pohjois-Euroopan parhaana lentoasemana. 
Koko Euroopan lentoasemista Helsinki-Van-
taa oli neljäs ja maailmanlaajuisesti neljäs-
toista. 
Helsinki-Vantaa on myös aikaisempina vuosi-
na saanut tunnustusta Skytraxin tutkimuk-
sissa mm. maailman parhaasta turvatarkas-
tuksesta ja matkatavaroiden käsittelystä. 
Maailman parhaaksi lentoasemaksi valittiin 
Singaporen Changin lentoasema ja koko Eu-
roopan parhaaksi München. 
Kyselytutkimukseen vastasi yli 9,8 miljoonaa 
matkustajaa vuosina 2009 ja 2010. He arvi-
oivat lentoasemapalvelujen laatua 39 eri te-
kijän osalta. 
Tutkimuksessa oli mukana yli 190 lentoase-
maa ympäri maailmaa. 
Helsinki-Vantaa on 90-luvun puolivälin jäl-
keen ollut eri tutkimusten mukaan yksi Eu-
roopan ja maailmankin parhaimmista lento-
asemista. 
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Suosikkinimet Aino ja Veeti 
(Suomi.fi 14.4.2010) 
 
Aino ja Veeti ovat vuonna 2009 syntyneiden 
lasten suosituimmat etunimet. Ainon sai en-
simmäiseksi nimekseen 473 tyttöä ja Veeti 
annettiin etunimeksi 470 pojalle, Väestöre-
kisterikeskus tiedottaa. 
Ainon jälkeen suosituimmat tyttöjen ensim-
mäiset etunimet olivat viime vuonna Venla, 
Emma, Ella ja Sofia. Pojille useimmin anne-
tut etunimet Veetin jälkeen olivat Eetu, On-
ni, Aleksi ja Leevi.  Kaikista tyttöjen saamista 
nimistä viisi suosituinta olivat edelleenkin 
Maria, Emilia, Sofia, Olivia ja Aino. Viisi suo-
situinta poikien nimeä olivat nyt Juhani, Jo-
hannes, Mikael, Matias ja Olavi. 
Tiedot viime vuoden suosituimmista nimistä 
perustuvat 62 343 viime vuonna nimen saa-
neen lapsen tietoihin. Nimen sai 30 597 tyt-
töä ja 31 746 poikaa. Suomenkielisiä heistä 
oli 55 323 ja ruotsinkielisiä 3 813. Kaikkiaan 
lapsia syntyi 62 656. 
 
Suomalaismuotoilulle kultaa 
(Good News! from Finland 28.4.2010) 
 
Kotimainen Safera voitti kultaa kansainväli-
sessä Excellence in Design 2010 -kilpailussa, 
uutisoi Kauppalehti. 
Saferan Premium palkittiin kullalla kodinko-
ne-sarjassa. Tuote koostuu liesituulettimesta 
ja SAFERA-turvajärjestelmästä. Voitollaan 
SAFERA liittyi arvostettujen kodinkoneval-
mistajien joukkoon, jossa aikaisemmin pal-
kittuja ovat muun muassa Electrolux ja 
Bosch. 
Appliance Design-lehden järjestämässä kil-
pailussa oli mukana nyt ensimmäistä kertaa 
suomalaisosaamista. Kilpailijoita arvioi kol-
men asiantuntijan muodostama tuomaristo, 
jotka arvioivat tuotteita niiden esteettisyy-
den, innovaation ja teknisen toimivuuden 
kannalta. 
Safera valmistaa liesi- ja kuputuulettimiin 
turvaratkaisuja. Tuotteet valmistetaan Suo-
messa ja tuotteet ovat saaneet Ruotsin palo-
turvayhdistyksen Brandsäkert Hem –tunnuk-
sen. Lisäksi arvostettu ruotsalainen raken-
nuttaja Familjebostäder on päättänyt varus-
taa kaikki uudiskohteensa SAFERA-turvatek-
niikalla. 
Myös Fiskarsin tuotteita on palkittu kansain-
välisessä muotoilukilpailussa. Fiskarsin Func-
tional Form -tuotelinjan kaulin ja raastimet 
ovat voittaneet arvostetun iF Product Design 
Award -designpalkinnon tuotesuunnittelusar-
jassa. Kansainvälinen asiantuntijaraati arvioi 
valinnassaan tuotteiden muotoilun laatua, 
materiaaleja, innovaatiotasoa, käytettävyyt-
tä, käyttöturvallisuutta ja ergonomiaa. Sa-
man tuotelinjan kaulin voitti aiemmin tänä 
vuonna myös Red Dot Design Award –muo-
toilupalkinnon. 
www.safera.fi 
www.fiskars.fi 
 
TVkaista laajentaa Espanjaan 
(TVKaistan uutisia 30.3.2010) 
 
Suomalaisia tv-kanavia tallentava TVkaista-
palvelu laajentaa toimintaansa Espanjaan. 
TVkaista on henkilökohtainen tallennepalve-

lu, jolla käyttäjä voi itse tallentaa ja katsoa 
tv-ohjelmia 12 kotimaiselta tv-kanavalta. 
Espanjaan laajentumisen yhteydessä TVkais-
ta on ottanut käyttöön uuden välimuistipal-
velimen datakeskuksessaan Madridissa. Uusi 
palvelin parantaa TVkaistan näkyvyyttä ja 
katselukokemusta erityisesti Espanjassa ja 
Portugalissa, mutta yleisesti myös koko ete-
läisessä Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa. 
Merkittävä määrä TVkaistan asiakkaita asuu 
tai oleskelee ajoittain Espanjassa, ja TVkais-
tan panostus alueelle parantaa merkittävästi 
palvelua. Espanjan uusi palvelin täydentää 
TVkaistan Ranskan välimuistipalvelinta ja yh-
dessä nämä palvelevat koko EU-aluetta. 
”Ulkosuomalaisia on maailmalla yli miljoona 
ja Espanjassa oleilee pysyvästi ja tilapäisesti 
arviolta jopa 30 000 suomalaista. Nyt ulko-
suomalaiset pääsevät entistä paremmin kat-
somaan suomalaisia tv-ohjelmia TVkaistan 
kautta", toteaa TVkaista Oy:n toimitusjohta-
ja Fredrik Husberg. "TVkaistan panostus Es-
panjaan parantaa merkittävästi palvelun 
käyttöä Etelä-Euroopassa. Uudistuksemme 
myötä Espanjassa asuvat voivat itse valita, 
mitä ohjelmaa katsovat ja milloin, Suomen 
aikaerosta huolimatta.” 
Uusi Espanjan välimuistipalvelin on välittö-
mästi kaikkien TVkaistan asiakkaiden käytet-
tävissä ilman eri veloitusta. Espanjan väli-
muistipalvelimen saa käyttöönsä Asetukset-
sivulta osoitteessa www.tvkaista.fi/settings/. 
Välimuistipalvelin toimii parhaiten 1 Mbps 
Flash video -näkymän kanssa. 
Lisätietoja TVkaistasta www.tvkaista.fi.  
 
Kevättulvat pahimmat kymmeneen vuoteen 
(Suomen Sillan Uutisviikko 14/2010) 
 
Viime päivinä alkaneet jokien kevättulvat 
ovat Suomen ympäristökeskuksen mukaan 
suurimmat kymmeneen vuoteen. 30 vuoden 
aikajänteellä verrattuna kevään vesimäärä 
on kuitenkin normaali. 
Toistaiseksi tilanne on ollut pahin Salossa, 
jossa Uskelanjoki tulvi jääpadon vuoksi 
asuntojen kellaritiloihin. Viikonlopun aikana 
vesi tulvi teille ja pelloille myös Kanta-Hä-
meessä Ypäjällä ja Etelä-Pohjanmaalla Ky-
rönjoen vesistöalueen Lehmäjoella. 
Sulamistulva voi aiheuttaa lähipäivinä ongel-
mia muissakin etelärannikon ja Lounais-Suo-
men sekä Etelä-Pohjanmaan pienissä joissa. 
Jokien jäiden lähtö aiheuttaa jääpatoriskin 
Etelä-Suomessa esimerkiksi Vantaanjoessa 
ja Loimijoessa.  
Jääpadot voivat nostaa vedenpintaa noin 
metrin ennustetuista arvoista. 
Etelärannikolla tulvahuiput ajoittunevat tälle 
viikolle. Tulvahuiput koetaan Pohjanmaalla 
hieman Etelä-Suomea myöhemmin ja Lapis-
sa huhtikuun lopulla tai toukokuun aikana. 
Lähipäivien lämpötila vaikuttaa tulvahuippu-
jen ajankohtaan ratkaisevasti. Runsaat vesi-
sateet nostavat jokien virtaamia nopeasti. 
 
Suomi siirtyy ensimmäisenä Euroopassa it-
sestään sammuviin tupakoihin 
(Suomen Sillan Uutisviikko 14/2010) 
 
Suomessa myytävien tupakoiden on oltava 
huhtikuun alusta alkaen itsestään sammuvia. 
Niissä savukkeen rakennetta on muutettu si-
ten, että se sammuu, ellei sitä imetä. Pape-

riin on tehty vyöhykkeitä, joihin palaminen 
pysähtyy. 
Suomi on ensimmäinen Euroopan maa, 
jossa tupakoiden 
paloturvallisuusvaatimukset on säädetty 
laissa. Vastaava laki on jo voimassa Kana-
dassa, Yhdysvaltojen 37 osavaltiossa ja 
Australiassa. 
Pelastusalan keskusjärjestö arvioi, että uu-
siin tupakoihin siirtyminen estettää vuosit-
tain 15 - 20 palokuolemaa. Tupakointi on 
suurin yksittäinen palokuolemien syy Suo-
messa. Vuosittain lähes 40 ihmistä kuolee 
tupakoinnista alkunsa saaneissa paloissa. 
 
Helsingin ja Turun rautatieasemien nimet 
muuttuvat (Helsingin Sanomat 2.6.2010) 
 
Helsingin ja Turun rautatieasemien nimet 
muuttuvat. Helsingin aseman nimi on jatkos-
sa Helsingin päärautatieasema ja lyhenne-
tään Helsinki C. Turun rautatieaseman nimi 
on jatkossa Turun päärautatieasema ja ly-
hennetään Turku C. 
Nimenmuutokset tulevat voimaan 7. kesä-
kuuta. 
Asemien nimenmuutoksella valmistaudutaan 
muun muassa Pisara- ja Kehäratojen käyt-
töönottoon. Niiden myötä pääkaupunkiseu-
dulle tulee uusia asemia. Päärautatieaseman 
nimen on erotuttava muista kaupungin ase-
mista. 
Tähän asti asemien nimet ovat olleet Helsin-
gin rautatieasema ja Turun rautatieasema. 
Uudet nimet otetaan käyttöön myös junien 
kuulutuksissa. 
Kesän aikana Liikennevirasto uusii Helsingin 
ja Turun rautatieasemien siniset nimikilvet, 
joissa käytetään asemien lyhennenimiä. Lä-
hiliikenteen painetuissa aikatauluissa, kuten 
aikataulukirjoissa ja asemien julisteissa, uu-
det nimet otetaan käyttöön 16. elokuuta al-
kaen. 
Kaukoliikenteen painetuissa aikatauluissa 
uudet nimet näkyvät 12. joulukuuta alkaen. 
 
Tuhkapilvi teki papista matkanjärjestäjän 
(Yle.fi 21.4.2010) 
 
Tuhkapilvi teki merimieskirkon papista mat-
kanjärjestäjän ja majatalon pitäjän. Lontoos-
ta suomalaisia kotiin kuljettavat bussit on 
tarkoitus täyttää paluumatkalla Suomeen ju-
miin jääneillä briteillä.  
Juha Rintamäki toimii suomalaisen merimies-
kirkon kirkkoherrana Lontoossa. Hän on vii-
me päivät järjestellyt maassiivista bussikulje-
tusoperaatiota. Tavoitteena on saada jopa 
500 Lontooseen lentokiellon takia juuttunut-
ta suomalaista takaisin kotiin.  
Tiistaina lähti yksi linja-auto, keskiviikkona 
kolme ja torstaina vielä kolme bussia kohti 
Skandinaviaa. Linja-autot ajavat Tukhol-
maan, josta merimieskirkko yrittää matkan 
ostaneille saada järjestettyä vielä laivamat-
kan Suomeen. Linja-autoreissu kestää vuo-
rokauden.  
Merimieskirkko on valmistellut myös paluu-
kyytiä yhdessä Britannian Suomen suurlähe-
tystön kanssa. Paluumatkalla tarkoitus on 
täyttää linja-autot kotiin palaavilla briteillä ja 
lontoonsuomalaisilla, jotka ovat odottaneet 
paluuta kotiin Suomessa.  

http://www.safera.fi/
http://www.fiskars.fi/
http://www.tvkaista.fi/settings/
http://www.tvkaista.fi/
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Merimieskirkko on tarjonnut tarvitseville 
myös majoitusta. Ympäri kaupunkia on etsit-
ty vapaita patjoja kirkon käyttöön.  
- Kirkkosalin lattiaa ei vielä ole otettu nukku-
miskäyttöön, mutta kaikki muu tila kylläkin, 
kertoo Juha Rintamäki.  
Hotellielämä on alkanut jo riittää monelle 
matkaajalle, sanoo Rintamäki.  
- Kyllä huomaa sen, että ihmiset, jotka ovat 
olleet jo pitkään hotellissa yksi, ovat jo her-
källä mielellä. Tukea on saatu ihmisille an-
taa. Olemme huomanneet, että ihmisillä on 
kova hätä ja siksi ryhdyimme järjestämään 
paluukyytejä.  
- Kun meillä vastataan puhelimeen suomek-
si, niin monesti ensimmäinen reaktio soitta-
jalla on itku ja sen jälkeen huokaus: "Iha-
naa, kun joku puhuu suomea!"  
Loputtomiin merimieskirkon väkikään ei aio 
venyä, jos lentorajoitukset jatkuvat. Torstai-
na lähtevät näillä näkymin viimeiset linja-au-
tot. Niihin tulee suomalaisia myös Irlannista. 
Bussikyytien tarve ei helpota, vaikka lento-
kentät ovat jo aukomassa oviaan.  
-Ruuhkat ovat aivan valtavat ja niiden pur-
kaminen kestää aikansa, sanoo Juha Rinta-
mäki.  
Paluukyydin Suomeen jokainen maksaa itse, 
mutta kirkko on joutunut myös tarjoamaan 
taloudellista apua viimeiset puntansa käyttä-
neille turisteille.  
Juha Rintamäelle paras palkkio heille on hy-
vä palaute ja vilpitön kiitos. Kiitoksen eteen 
on tehty töitäkin, Juha Rintamäki laski, että 
pelkästään hänen puhelimensa soi tiistaina 
440 kertaa.  
 
Suomen osallistuminen kriisinhallintaan Ko-
sovossa (Valtioneuvoston viestintäyksikön 
tiedote 24.3.2010) 
 
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ul-
ko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivalio-
kunnan kokouksessa keskiviikkona 24. maa-
liskuuta keskusteltiin Suomen osallistumises-
ta kriisinhallintaan Kosovossa ja Washingto-
nissa huhtikuussa pidettävästä ydinturva-
huippukokouksesta ja toukokuussa pidettä-
västä ydinsulkusopimuksen tarkastelukonfe-
renssista. 
Naton Kosovossa toimivan KFOR-operaation 
joukkoja supistetaan asteittain 2009 tehdyn 
päätöksen mukaisesti. Joukkovähennysten 
edellytyksenä on tilanteen kehityksen jatku-
minen suotuisana. Ensimmäisen vaiheen 
joukkovähennykset on tehty ja KFOR- jouk-
kojen määrä on tällä hetkellä noin 10 200 
sotilasta. Suomi valmistautuu vähentämään 
osallistumistaan KFOR- operaatiossa merkit-
tävästi tämän vuoden kuluessa. 
Tasavallan presidentti osallistuu Washingto-
nissa 12.-13.4.2010 pidettävään ydinturva-
huippukokoukseen. Huippukokoukseen osal-
listuu 44 maata ja neljä kansainvälistä jär-
jestöä. Huippukokouksessa käsitellään kei-
noja vahvistaa kansallisia ja kansainvälisiä 
järjestelyjä sen varmistamiseksi, että ydinai-
neita ei joudu rikollisiin käsiin. 
Ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssis-
sa New Yorkissa 3.-28.5.2010 tavoitellaan 
suosituksia sopimuksen noudattamisen te-
hostamiseksi. Suomi toimii sopimuksen vah-
vistamisen puolesta ja kiinnittää aiempaan 

tapaan erityistä huomiota taktisten ydinasei-
den vähentämiseen. 
 
Suomalaiset jatkavat vahvaa kahvikulttuuri-
aan (Ruokatieto.fi 27.4.2010) 
 
Suomalaiset joivat paahdettua kahvia vuon-
na 2009 kuten edellisenäkin vuonna eli 9,9 
kiloa henkeä kohden. Vaaleapaahtoinen kah-
vi on pitänyt pintansa. Suomessa myydystä 
kahvista noin 97 prosenttia on vaaleapaah-
toista ja loppu tummapaahtoisia tai erikois-
kahveja, kertoo Elintarviketeollisuusliitto. 
Suomen asema kahvinjuonnin kärkimaana 
maailmassa on vakiintunut. Paahtimoyhdis-
tys kertoi viime lokakuussa, että talouden 
heilahteluissa hieman useampi kupillinen 
kuitenkin keitellään kotona ulkona nautitun 
sijaan. 
Suomen kahvipaahtimot toimittivat vuonna 
2009 kaupalle ja suurkeittiöille paahdettua 
kahvia 48,3 miljoonaa kiloa, mikä on noin 2 
prosenttia edellisvuotta vähemmän. Paahde-
tun kahvin tuonti Suomeen kasvoi 30 pro-
senttia edellisvuodesta 4,5 miljoonaan ki-
loon. Suurin osa tuotiin Hollannista. 
Paahdetun kahvin kokonaistoimitukset tuonti 
mukaan luettuna olivat 52,8 miljoonaa kiloa, 
mikä vastasi edellisvuoden tasoa. 
Myös paahdetun kahvin vienti Suomesta 
kasvoi 7 prosenttia 9,2 miljoonaan kiloon. 
Vienti suuntautui lähinnä Baltiaan ja Venäjäl-
le. 
Raakakahvia tuotiin Suomeen vuonna 2009 
eniten Väli- ja Etelä-Amerikasta. Tärkeimmät 
tuontimaat olivat Brasilia, Kolumbia, Hondu-
ras, Nicaragua ja Guatemala, joiden osuus 
oli kolme neljännestä Suomen koko raaka-
kahvituonnista. Afrikan maista eniten kahvia 
tuotiin Keniasta. 
 
Aurinkorannikolle avataan suomalainen os-
toskeskus (Sutinat 3/2010 - Suomi-Seuran 
järjestötiedote) 
 
Espanjan Aurinkorannikko varautuu Suomen 
suurten ikäluokkien eläkeläisten tuloon ra-
kentamalla lisäpalveluja. Fuengirolan Los Bo-
lichesissa avataan maaliskuussa suomalai-
nen Centro Finlandia - kauppakeskus, joka 
sisältää myös informaatiopalvelujen 
keskuksen.  
Ostoskeskuksessa on mahdollista saada 
kaikki palvelut myös suomen kielellä.  
Ostoskeskuksen infokeskuksen arvioidaan 
tulevan tarpeeseen, sillä suomalaiset ovat ol-
leet alueella paljolti muiden suomalaisten 
avun varassa mm. viranomaisten kanssa asi-
oidessaan. 
Ulkoministeri Alexander Stubb (kok.) vihkii 
ostoskeskuksen 6. maaliskuuta. Ostoskeskus 
avaa ovensa asiakkaille myöhemmin maalis-
kuussa. 
 
Tässä ovat lasten suosikkihokemat 
(Iltsa-Sanomat 1.3.2010) 
 
Televisiosta tutut hokemat tarttuvat lasten 
kieleen. Viime aikojen eniten hoettuja lau-
sahduksia ovat muun muassa Pasila-sarjan 
Pekka Routalemmen "On se jännä" ja Puto-
us-sketsisarjan lentävät lauseet. 
Miksi tietyt hokemat jäävät elämään ja toiset 
taas eivät? Hokemien suosiota ei oikein voi 

selittää. Kyse voi olla lausahduksen helppou-
desta ja käytettävyydestä. 
Hokemat ovat kuitenkin muotia, sillä esimer-
kiksi Facebookissa on lukuisia sovelluksia, 
joista voi hakea itselleen esimerkiksi päivän 
Rauno Repomiehen viisauden tai Muumi-si-
taatin. 
Myös lapset osaavat tuttuja hokemia. 
Helistin.fi listasi eräitä viime aikojen tunne-
tuimpia hokemia. 
 
"Kyllä lähtee!" Kummelista tuttu hokema, jo-
ka sopii melkein mihin tahansa tilanteeseen 
milloin tahansa. 
 
"On se jännä." Pasilan Pekka Routalemmen 
mielestä kaikki on jännää, ja tämän hän sa-
noo rauhallisesti ja tyynesti kerta toisensa 
jälkeen. 
 
"Ime parsaa!" Putous-sketsisarjan hokemat 
ovat viimeisimpiä tunnetuksi tulleita hoke-
mia. Putouksessa kisailtiin vuoden parhaasta 
sketsihahmosta, ja sketsihahmoilla oli jo-
kaisella oma hokemansa. 
 
"Kautta likaisten varpaitteni." Lastenohjel-
man Rölli-peikon tutuksi tuoma hokema. 
Rölli pohtii elämän ihmeellisyyksiä kotitöllis-
sään metsässä, ja pohdinnoissa apuna ovat 
muun muassa luonnon ihmeet. 
 
"Otakko sina valkosipulipuli?  
Eiijjjooleeee!" Urbaani legenda. Legendan 
mukaan pizzeriasta saa tällaisen vastauksen, 
kun tilaa pizzaansa valkosipulia. 
 
"Ei tartte auttaa!" Kummelin autokorjaamon 
pojat tykkäsivät katsella sivusta, kun kaveri 
hääräsi vaikeita asioita yksinään. Lakoninen 
huudahdus kruunasi koko sketsin. 
 
"Suut makiaks!" Putouksen torttuharrastaja 
Marja Tyrni rakastaa leipomista, ja kehuukin 
jatkuvasti tortuillaan. Siispä on aika pistää 
suut makiaks! 
 
"Tietenkin!" Puuha-Petestä tuttu lausahdus, 
joka soi varmaan jokaisella päässä ainakin 
ohjelmatunnarin jälkeen. 
 
"Elämä on" Puutumiseen asti kuultu lakoni-
nen toteamus, joka on tuttu DNA-mainok-
sesta. Elämä on, milloin mitäkin. "Elämä on" 
on kuin välimerkki, jonka voi lisätä melkein 
minkä tahansa lauseen loppuun. 
 
"Mistä näitä senttejä oikein tulee?" Sauna-
lahden mainos. Senttejä ropisee eikä rahan 
tuloa voi estää. Kun sentti-sanan tilalle  

Ryanair lentää Volokseen 
 
Halpalentoyhtiö Rayanair on aloittanut 
lennot Voloksesta Saksaan Frankfurt-
Hahn kentälle ja Italiaan Milanon Berga-
mon kentälle. Molemmista pääsee 
lentämään Tampereelle, mutta aikatau-
lujen johdosta yöpyminen on molem-
missa kaupungeissa pakollinen. 
www.ryanair.com  

http://www.ryanair.com/
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vaihtaa muita sanoja, lausahdusta voi hokea 
missä vain milloin vain. 
 
"Syökää kanaa!" McDonald'sin onneton sika 
huusi kadulla hädissään ja pyysi ihmisiä syö-
mään kanaa. Sian tuskainen hätähuuto jäi 
elämään, mutta liekö sian piina päättyi tähän 
lauseeseen? 
 
Opettajia Thessalonikista Kuopiossa 
 
Tasan vuosi sitten ryhmä opettajia neljästä 
eri Euroopan maasta vieraili Thessalonikissa 
Comenius-ohjelman puitteissa. 
Comenius-projekti: Turvallinen opiskeluym-
päristö (Safe and Sound School) 
Kevät 2009: Sosiaalisten taitojen parantami-
nen, koulukiusauksen ehkäisy, oppilaiden 
eristäytyminen  
Syksy 2009: Koulumotivaation puute  
Kevät 2010: Median negatiivinen vaikutus  
Comenius-ohjelmaan osanottajat ja aikatau-
lu: 
Tsekin tasavalta, Kunstat, kevät 2008 
Kreikka, Thessaloniki, kevät 2009 
Romania, Transilvania, syksy 2009 
Unkari, Pecs, talvi 2010 
Suomi, Kuopio, 13.-21.3.2010 
Venttiili-tiedotteen toimituskunta oli 
haastatellut kuopiolaisia opettajia Comenius-
projektin tavoitteista ja etenemisestä runsas 
vuosi takaperin. 
Henkilöhaastattelun antoivat tuolloin rehtori 
Jorma Partanen, Jynkän koulusta ja käsityön 
lehtori Mauri Lyytinen , Hatsalan klassisesta 
koulusta, Kuopiosta. Haastattelu on 
luettavissa Venttiili-tiedotteesta No 2/2009 
Toukokuu (s.3-6). Toimituskunta on 
seurannut luonnollisesti ajankohtaisen 
projektin etenemistä ja ohjelma on edennyt 
4.vaiheeseen ja on loppuyhteenvedon aika. 
Vuorossa on rehtori Seija Sivosen 
puheenvuoro, Hatsalan klassisesta koulusta. 
 
Viikko oli todella onnistunut, asiaa ja 
hauskaa piisasi. Kreikkalaiset olivat kovin 
vaikuttuneita koulustamme. Rehtori 
Partanen ja minä pidimme yksityiskierroksen 
Kreikan koulun rehtorille ja kävimme 
kevyesti läpi myös kouluhallintoon liittyviä 
asioita. Kollega vaikutti ilmeisen 
tyytyväiseltä. Projektin loppuraportointi 
valmistuu vasta kesällä, tällä hetkellä täytyy 
keskittyä vain tähän hetkeen, että saa asiat 
tehdyksi ennen lukuvuoden loppua.” 
 
Mukavaa kevään jatkoa sinne Thessalonikiin! 
 
Yt. 
 
Seija Sivonen & co 
 
www.peda.net/veraja/kuopio/hatsala 
http://1gym-sykeon.thess.sch.gr  
 
Oppilasvaihtoa Ateena-Kuopio 
 
Kreikkalaisia oppilaita Ateenasta vieraili 
opettajineen Kuopiossa Comenius-projektin 
puitteissa. Padasjoen koulun opettajan Marja 
Tiitta Tiikala vastasi muutamiin kysymyksiim-
me. 
 
 

Lyhyesti, henkilötietonne: 
Marja Riitta Tikkala, historian ja yhteiskunta-
opin lehtori Padasjoen lukiossa.  
 
Voisitko kertoa, kuinka syntyi päätös lähteä 
mukaan etsimään ystävyyslukiota Kreikasta? 
Idea lähti liikkeelle oikeastaan jo elokuussa 
2008. Minusta tuli silloin lukion ensimmäistä 
luokkaa aloittavien ryhmänohjaaja, ja koska 
yhteistä työskentelyä oli tiedossa seuraavat 
kolme vuotta, oppilaani ehdottivat minulle 
luokkaretkeä. He ehdottivat kohteeksi Kreik-
kaa. En halunnut kuitenkaan lähteä tavalli-
selle luokkaretkelle, vaan halusin, että matka 
voidaan sitoa lukiomme opetussuunnitel-
maan ja sillä voidaan suorittaa lukion kurs-
seja. Muutimme idean luokkaretkestä opin-
tomatkaksi ja kohteeksi valitsimme Ateenan, 
jossa olin asunut useamman vuoden ajan 
moneen otteeseen ja joka on minulle en-
tuudestaan tuttu. Syy, miksi tunnemme Mar-
ia Martzoukoun Suomen Ateenan Instituu-
tista, on mieheni työskentely instituutin as-
sistenttina neljän vuoden ajan. He olivat siis 
työtovereita, ja sen jälkeenkin olemme pitä-
neet Mariaan yhteyttä. Mieheni työskentelee 
arkeologisissa projekteissa Kreikassa joka 
vuosi, joten koko perhe vierailee siellä aika 
usein. 
 
Entäpä kuinka projektinne eteni jatkossa? 
Kun olimme päättäneet kohteeksi Ateenan, 
aloin miettiä ystävyyslukion hankkimista 
Ateenasta. Marian avulla sain muutaman 
vaihtoehdon, mutta pari ensimmäistä eivät 
olleet kiinnostuneita yhteistyöstä ja mahdol-
lisista kouluvierailuista suomalaisten kanssa. 
Tammikuussa 2009 otin Marian avulla yh-
teyttä tähän kyseiseen lukioon Ambelokipis-
sa, jossa Silena nyt opiskelee. Meidän oli 
aluksi tarkoitus hakea yhteistyöprojektillem-
me EU-rahoitustakin, mutta koska ateenalai-
set opettajat syttyivät asialle hitaasti, myö-
hästyimme EU-rahahausta. Päätimme sitten 
toteuttaa matkan omakustanteisesti. Omat 
oppilaani ovat keränneet kaksi lukuvuotta 
nyt rahaa erilaisilla myyjäisillä, tapahtumien 
kahvituksilla sekä myymällä wc-paperia, 
mausteita, karkkeja, pesuaineita ja sukkia, 
ja matkakassa alkaa olla nyt kerätty kasaan. 
 
Milloin kreikkalainen ystävyyslukio toteutti 
matkan Suomeen? 
Ateenalaiset lukiolaiset, joita siis oli 25 oppi-
lasta ja 4 opettajaa, olivat vieraanamme Pa-
dasjoella perjantaina 9.4.2010. Alun perin 
heidän oli tarkoitus myös yöpyä Padasjoella 
ja olla täällä useampi päivä, mutta opettajat 
olivat kuitenkin päättäneet valita yöpymis-
kohteeksi Helsingin, jossa olisi myös viikon-
lopuksi paljon näkemistä ja tekemistä. Kreik-
kalaiset halusivat etukäteistoivomustensa 
mukaisesti perehtyä suomalaiseen koulutus-
järjestelmään, opetussuunnitelmaan ja tu-
tustua eri oppiaineiden opetukseen ja ope-
tusmateriaaliin. Erityisesti ateenalaisille kou-
lulaisille oudot taito- ja taideaineet kiinnosti-
vat kovasti. Laadin sellaisen ohjelman, että 
heidän toiveitaan kunnioitettiin kouluvierai-
lun osalta ja lisäksi järjestin heille tutustu-
miskäyntejä Padasjoen kunnan alueella eri 
kohteisiin (taidekeskus, kunnan nuorisotilat, 
kirjasto, kirkko...) sekä kiertoajelun 
Päijänne-järven maisemissa. Päätimme illan 

meidän lukiolaistemme ja vieraidemme 
yhteiseen vapaamuotoiseen illanviettoon 
seurakunnan leirikeskuksessa Särsjärvellä.  
 
Millaista palautetta olette saaneet kreikkalai-
silta toteutuneesta ystävyysviikosta Suomes-
sa? 
Vierailu oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistu-
nut ja ystävyyssuhteitakin syntyi jo kreikka-
laisten ja suomalaisten oppilaiden välille. 
Sähköposti ja skype käy kuulemma kuumana 
Padasjoen ja Ateenan välillä! 
 
Suomalaisten vastavierailu Kreikan suuntaan 
on jo vahvistettuna vai onko ja onko opinto-
matkalla oma teemansa? 
Oma luokkani matkustaa vuorostaan Atee-
naan viikoksi syksyllä lokakuun 9. päivä. Op-
pilaita on 19 ja minun lisäksi vielä toinen 
opettaja. Opintomatkallamme suoritamme 
kaksi lukion kurssia, joista toinen on antiikin 
Kreikan historian syventävä kurssi ja toinen 
antiikin filosofian syventävä kurssi. Olen itse 
historian ja yhteiskuntaopin lehtori ja toinen 
mukaan lähtevä opettaja on uskonnon, psy-
kologian ja filosofian lehtori. Molempia kurs-
seja on työstetty jo tänä keväänä, ja oppi-
laat ovat alkaneet valmistaa kirjallisia esitel-
miä, joita he sitten suullisesti Ateenassa 
muille esittävät. Olen muokannut meille 
Ateenan-ohjelman lähinnä sen mukaan, mitä 
oleellisia arkeologisia kohteita, historian ja fi-
losofian kannalta keskeisiä nähtävyyksiä ja 
kohteita sekä museoita meidän kannattaa 
kiertää, koska viikko on loppujen lopuksi ly-
hyt aika. Yhden päivän vierailemme ateena-
laisessa ystävyyslukiossamme, tutustumme 
Kreikan koulutusjärjestelmään sekä lukion 
käytännön opetukseen ja oppitunteihin, ja 
ehkä yhtenä päivänä teemme yhteisen ret-
ken ystävyyslukion oppilaiden ja opettajien 
kanssa. 
 
TV-sarja”Ulkosuomalaisen tarina” 
Viides tuotantokausi, esitysajat YLE TV2 lla. 
 
RAHA RATKAISEE, Matti Ruuskanen Dubai 
Ensiesitys to. 27.5.2010 klo.19.20 
uusinta su. 30.5.2010 klo. 12.55 
uusinta to. 3.6.2010 klo. 14.00  
 
TANGOA VAI HULA HULAA? Minna- Mari 
Lehi, Göran Streng, Havaiji. 
Ensiesitys to. 3.6.2010 klo. 19.20  
uusinta su. 6.6.2010 klo. 12.55 
uusinta to. 10.6.2010 klo. 13.55 
 
LENTÄVÄ SUOMALAINEN, Tapio Vilpponen, 
Hollanti 
Ensiesitys to. 10.6.2010 klo. 19.20 
uusinta su. 13.6.2010 klo. 12.55 
uusinta to. 24.6.2010 klo. 14.00 
 
KIINAA SUOMALAISLLE, Mikko Rautio, Pe-
king 
pikauusinta to.8.7.2010 klo.14.00  
 
SAARENMAAN RANNALLA, Saarenmaan suo-
malaisia, Viro 
Ensiesitys to 8.7..2010 klo19.20 
uusinta su.11.7.2010 klo. 13.05 
uusinta to.15.7.2010 klo. 14.00 
 

http://www.peda.net/veraja/kuopio/hatsala
http://1gym-sykeon.thess.sch.gr/
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ELÄMYKSIÄ HUIPPUVUORILLA 
pikauusinta to.22.7.2010 klo.14.00 
 
PYHÄLLÄ MAALLA, Mirka Mouwes, Israel 
Ensiesitys to.22.7.2010 klo. 19.20 
uusinta su. 25.7.2010 klo. 12.45  
uusinta to.5.8.2010 klo. 13.55 
 
KUNINGASKALASTAJA, Teuvo Soulio, Alaska 
Ensiesitys to.5.8.2010 klo. 19.20 
uusinta su. 8.8.2010 klo. 12.45 
uusinta to. 12.8.2010 klo. 14.00 
 
SUKELTAJAT, Janne Miikkulainen, Jani Mäki-
nen, Thaimaa  
Ensiesitys to.12.8.2010 klo. 19.20 
uusinta su.15.8.2010 klo. 12.55 
uusinta to. 19.8.2010 klo. 14.00 
 
PARATIISI, Ari Mustonen perheineen, Cook- 
saaret  
Ensiesitys to.19.8.2010 klo. 19.20 
uusinta su. 22.8.2010 klo. 12.50 
uusinta to. 26.8.2010 klo. 14.00 
 
SAUNATEHTAILIJANA TROPIIKISSA, Veikko 
–Matti Kallioniemi, Filippiinit 
Ensiesitys to. 26.8.2010 klo. 19.20  
uusinta su. 29.8.2010 klo. 12.50 
uusinta to. 2.9.2010 klo. 14.15 
 
MADAME MAYA, Eeva Schult, Intia 
Ensiesitys to. 2.9.2010 klo. 19.20  
uusinta su.5.9.2010 klo. 12.50 
uusinta to. 9.9.2010 klo. 14.15 
 
SUOMALAINEN KREIKASSA Marko Suomalai-
nen, Kreikka 
Ensiesitys to.9.9.2010 klo. 19.20 
uusinta su.12.9.2010 klo. 12.50 
uusinta to.16.9.2010 klo. 14.15 
uusinta su.26.9.2010 klo.12.50 
 
MAAILMAN KATOLLA, Kirsti Kirjavainen, Ne-
pal  
Ensiesitys to.16.9.2010 klo. 19.20 
uusinta su. 19.9.2010 klo. 12.50  
uusinta to.23.9.2010 klo.14.15 
 
Ruokapalsta 
 
Helsinkiin viides Michelin-ravintola 
(Good News! from Finland 18.3.2010) 
 
Kruununhaassa sijaitseva vajaan vuoden toi-
minut Luomo-ravintola on Suomen viides 
Michelin-tähdellä varustettu ravintola. 
Rengasvalmistajana tunnettu ranskalaisyhtiö 
julkaisee vuosittain Michelin Main Cities Eu-
rope-ravintolaopasta, johon listataan Euroo-
pan sen hetken arvostetuimmat gourmet-ra-
vintolat. Michelin-tähdestä on muodostunut 
ravintola-alan halutuimpia symboleja. 
Tähtiluokituksella määritellään ruuan laatua 
ja hienostuneisuutta. Yhdeksän kuukautta 
sitten perustetulle Luomo-ravintolalle myön-
nettiin yksi tähti, mikä tarkoittaa ravintolan 
olevan poikkeuksellisen hyvä kategorias-
saan. 
- Aivan loistavalta tuntuu, jännittyneeltä ja 
loistavalta. Osattiin me tähteä varovaisesti 
toivoa, mutta kyllä se silti yllätyksenä tuli, 
kertoi Luomon keittiömestari Jouni Toivanen 
Kauppalehdelle. 

Tänä vuonna Suomen Michelin-tähdellä va-
rustetut ravintolat ovat Demo, Carma, 
Postres, Luomo ja Chez Dominique, joista 
edellämainutulla on hallussaan kaksi tähteä. 
 
Kasvis-sienipasta 
 
4 annosta (rasvaa 3 g, tyydyttynyttä rasvaa 
0,2 g, suolaa 0,55 g/100 g) 
 
2 porkkanaa 
2 valkosipulinkynttä 
1 pieni parsakaali 
100 g vihreitä papuja 
200 g herkkusieniä tai muita viljeltyjä sieniä 
tai metsäsieniä (esim. tatteja tai suppilovah-
veroita) 
1 rkl rypsi- tai oliiviöljyä 
2 dl kasvislientä 
1 rkl vaaleaa suurustetta 
½ tl Pansuolaa 
rouhittua mustapippuria 
hienonnettua tuoretta basilikaa 
 
Lisäksi: 200 g täysjyväpastaa, vettä 
Pinnalle: tuoreita yrttejä 
 
Kuori ja suikaloi porkkanat. Kuori ja viipaloi 
valkosipulinkynnet. Huuhdo ja paloittele par-
sakaali sekä pavut. Puhdista ja paloittele sie-
net. Kuumenna öljy paistinpannussa tai pais-
tokasarissa. Lisää kaikki kasvikset sekä sie-
net ja paista niitä koko ajan sekoittaen muu-
tama minuutti. Lisää kasvisliemi sekä suu-
ruste ja kiehauta aineet. Mausta seos ripauk-
sella Pansuolaa ja maun mukaan mustapip-
purilla. Höystä lopuksi hienonnetulla basili-
kalla. Keitä pasta vedessä napakan kypsäksi 
pakkauksen ohjeen mukaan. Valuta pasta ja 
sekoita se pannussa olevan kasvisseoksen 
joukkoon. Jaa tarjolle. Ripottele pinnalle tuo-
reita yrttejä. Tarjoa lisänä raikasta salaattia. 
 
Grillattu inkiväärilammas 
 
6 annosta (rasvaa 8,9 g, tyydyttynyttä ras-
vaa 3,7g, suolaa 0,75 g/100 g) 
 
600 g vähärasvaista lampaan- tai karitsan 
ulkofileetä 
 
Marinadi:  
½ dl rypsiöljyä 
1 rkl hunajaa 
1 rkl soijakastiketta 
1 sitruunan raastettu kuori ja mehu 
3 murskattua valkosipulinkynttä 
2 rkl hienonnettua minttua tai rosmariinia 
1−2 rkl raastettua tuoretta inkivääriä 
rouhittua mustapippuria 
 
Pinnalle: 
½ tl Pansuolaa 
½ tl rouhittua mustapippuria 
 
Pane fileet muovipussiin tai matalaan asti-
aan. Sekoita kaikki marinadin aineet keske-
nään ja kaada marinadi fileiden päälle. 
Kääntele fileitä niin, että ne maustuvat kaut-
taaltaan. Sulje pussi tai peitä astia ja anna li-
han maustua jääkaapissa muutama tunti tai 
seuraavaan päivään. Ota liha marinadista ja 
kuivaa pinta. Grillaa fileitä 2─3 minuuttia 
molemmilta puolilta. Filee kypsyy sisältä so-

pivan ruusunpunaiseksi samassa ajassa, kun 
pinta saa kauniin värin. Mausta ruskistunut 
pinta ripauksella Pansuolaa ja mustapippu-
ria. Leikkaa liha viipaleiksi ja tarjoa cous-
coussalaatin kanssa. 
 
Vihreäteekeksit 
 
150 g tomusokeria 
1 rkl matchajauhetta 
150 g voita 
3 dl vehnäjauhoja 
3 kananmunan keltuaista 
 
Sekoita sokeri ja matchajauhe. Leikkaa voi 
kuutioksi. Vaahdota sokeri ja voi kuohkeaksi 
vaahdoksi. Sekoita jauhot voi-sokeriseok-
seen. Lisää kananmunan keltuaiset yksi ker-
rallaan. Kokoa taikina palloksi, peitä kulho 
kelmulla ja anna laita jääkaappiin viilenty-
mään vartin ajaksi. Kaulitse taikina puolen 
sentin paksuiseksi. Leikkaa taikinasta kekse-
jä piparimuotilla. Paista keksit 165 asteisessa 
uunissa muutaman minuutin ajan. Anna kek-
sien jäähtyä ennen tarjoamista. 
 
Vihreä tee (matcha) pirtelö 
 
Raaka-aineet 
1/2 l vaniljakermajäätelöä 
1 rkl vettä 
1 rkl matcha teejauhetta 
3 dl maitoa 
sokeria maun mukaan 
 
Lämmitä vesi ja sekoita siihen matcha pulve-
ri. Varmista, ettei jää paakkuja. Anna jääh-
tyä. 
Aja kaikki ainesosat tehosekoittimella ja tar-
joile. 
 
Ulkosuomalaishoroskooppi 
Laatinut Sipsu Suomalainen, Italia 
 
Oinas  
Maaliskuun oinailla on vauhtia ja menoa, 
sekä positiivisessa että negatiivisessa 
mielessä, riippuen syntymäkartasta ja eri 
planeettojen sijainnista. Heinäkuun lopulla 
on paras aika asunnon ostoon (ei myyntiin).  
Suomen lomilla voi syntyä eripuraa saman 
sukupuolisten sukulaisten/ kavereiden 
kanssa. Muista, että tilanne on sinusta 
riippuvainen. Ei kannata syyllistää muita. 
  
Härkä 
Huhtikuun lopulla syntyneillä härkämiehillä 
on mahdollisuus uuteen suhteeseen. Muilla 
härillä on hieman ankeita aikoja, varsinkin li-
sääntyvän autokritiikin vuoksi, sekä ideoiden 
ja energian puutteen takia, varsinkin kesä-
kuussa. Vasta elokuussa hellittää.  
Naishärät voisivat arvostella muita ihmisiä 
hieman vähemmän. Kiitos. 
  
Kaksoset   
Ei tule lottovoittoja, muttei myöskään jäte-
säkkejä. Tilanne on siinä mielessä hyvä, että 
tuleva kesä on mukava ja seurallinen. 
Ideoita saattaa kehittyä, ja niitä voi käyttää 
sitten syksymmällä. Ei kiirettä, sillä planeetat 
ovat näissä asemissa aika pitkään. Kesäkuun 
flirtistä on mahdollisuutta syntyä vakavam-
paa vasta elokuun puolella. 
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Rapu 
Kovat on paikat kesäkuun ravuilla: oikeuden-
käynnit eivät etene, ja sattuu 
pikkuhaavereista aina luunmurtumisiin 
saakka. Raha-asiat päin isoa P:tä.  
Älä tee leikkauksia, ellei ole ihan pakko, ja 
varsinkaan kauneusleikkauksia. Ne menisivät 
pieleen.  
Heinäkuussa hieman hellittää, muttei ihan 
vyötä kannata löysätä, sillä tilanne palaa 
kriittiseksi heti elokuun lopusta alkaen.  
Muut ravut voivat vetäistä henkeä, sillä pa-
riin seuraavaan vuoteen ei tapahdu suuria 
muutoksia ellei omat henkilökohtaiset pla-
neetat siihen viittaa.  
  
Leijona 
On t tiedossa tasapaksu kesä. Voit ehkä par-
haiten jättää kaiken toiminnan muiden suun-
niteltavaksi, ja olla mukana vain 
seuralaisena tai päättää itse siitä, mitä 
tehdä, yksin. Eikä se näytä olevan sinulle 
mikään ongelma. Tänä kesänä näytät 
nauttivan täysin sieluin erakkoelämästä. 
  
Neitsyt 
Istu alas, kiitos. Varsinkin syyskuussa synty-
neillä neitsyillä on tuuli purjeessa ja aallot 
vievät juuri sinne, minne neitsyt ne haluaa 
häntä vievän. On kuin olisi taikasauva 
kädessä. Ei ole välttämättä suuria rahallisia 
tuloja, saati ongelmia verottajan kanssa, 
mutta pojat, mikä karisma.  
  
Vaaka 
Ai-ai-ai. Ota varovasti vaaka tänä syksynä. 
Planeetat tekevät sinulle kiusaa koko seuraa-
van tulevan vuoden ja pahimmillaan siitä 
kärsii syyskuun lopulla syntyneet. Elokuussa 
hieman hellittää, mutta muista että kovat 
ajat ovat vielä edessä. 
 
Skorpioni 
20 päivän tienoilla syntyneillä on hyviä sijoi-
tusmahdollisuuksia varsinkin 7.7. Voit 
sijoittaa rahallisesti, omaan kotiin, itseesi 
(opiskelut) tai aloittaa oman yrityksen, ja / 
tai lisärahoittaa jo alkanutta toimintaasi. 
Yritä pysyä realistisena, ja ajattele, ennen 
kuin toimit.  
  
Jousimies 
Jousimiehillä ei näytä olevan sen kummem-
pia huolia. Alkupuolella (marraskuun lopulla) 
syntyneet voivat tuntea olevansa hieman on-
nekkaampia kuin muut, ja loppupuolen jou-
simiehet nauttivat usvaisesta unelmamaail-
masta, josta heitä ei saa hereille.  
  
Kauris 
Virillisyyttä olisi mutta mahdollisuudet näyt-
tävät puuttuvan. On enemmän (tai 
vähemmän) yhden yön tarinoita kuin 
vakavia suhteita. Planeetat ärsyttävät 
(vaa'an ja ravun lisäksi) myös kaurista, 
tuoden tullessaan voimattomuuden tunteen. 
Joskus voi syntyä ärtymystä ja äkkipikaista 
toimintaa, joka on harkitsevalle kauriille 
todella vierasta ja stressaavaa.  
  
Vesimies 
Vesimies-mies onkin kärsinyt koko talven 
Marsin vastakkaisesta asemasta leijonassa 
aggressiivisella äkkipikaisuudellaan.  

Se on sekä lamauttanut että pienentänyt ys-
tävärinkiä eli myös seuraelämää. Nyt kun 
Saturnus jättää järjen, niin voit laittaa kypä-
rän päähän ja liittyä F1-tiimiin. Vesimies- 
naisille tämä Marsin vastaisuus ja Saturnuk-
sen sijainti vaaoissa on lähentänyt perhettä, 
vaikkakin kriittisten silmälasien avulla. Oman 
itsensä ajattelu jää nyt hieman syrjään.  
  
Kalat 
Kaloilla ei näytä olevan tiedossa suuria muu-
toksia. Ne,  joilla ei vielä ole seuralaista, voi-
vat löytää sellaisen kesä-heinäkuun vaih-
teessa. Tämä suhde ei välttämättä ole pysy-
vä (varsinkin jos kyseessä on kauris). 
  
Mukavaa kesää sinne Kreikkaan ja Suomeen! 
 
T: Sipsu 
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
Suomi-Seura ry Facebookissa 
www.facebook.com/pages/Suomi-Seura-
ry/108944652472239  
 
Ulkosuomalaisparlamentti Facebookissa  
www.facebook.com/pages/Ulkosuomalaispar
lamentti/260408897989  
 
In To on Kelan ja Verohallinnon palvelupiste 
Suomeen tuleville ja Suomesta lähteville 
työntekijöille. www.infopankki.fi  
 
Yleisradion internetsivun etusivu on uudistu-
nut. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa 
YLE:n tarjoamien internet-sisältöjen löytämi-
stä. www.yle.fi  
 
Pilkkiä voi nyt tietokoneen avustuksella. Pro-
Pilkki2-peli on ladattavissa mm. Suomen Va-
paa-ajankalastajien Keskusjärjestön sivuilla.  
Pelin ovat suunnitelleet oululainen Janne 
Olkkonen ja kuopiolainen Mikko Happo. Ta-
kana on Suomen Vapaa-ajankalastajien Kes-
kusjärjestö, joka toivoo saavansa virtuaali-
harjoittelun kautta harrastajia myös oikeaan 
pilkintään. www.kalassa.net/propilkki2/  
 
Verkossa avattu virtuaalinen tavaratalo 
House of Eco tarjoaa eettisten ja ekologisten 
suomalaisliikkeiden tuotteita.  
House of Econ on verkossa toimiva suoma-
laisyrityksien yhteenliittymä. Virtuaalisessa 
kauppakeskuksessa on tarjolla ekologisesti 
valmistettuja tuotteita. Yhteisöön otetaan 
vastaan uusia yrityksiä, mikäli niiden tuot-
teet ja valmistustavat täyttävät House of 
Econ eettisyyskriteerit. www.houseofeco.fi  
 
Kitaraa, pianoa, bassoa ja rumpuja voi ope-
tella soittamaan nyt missä ja milloin vain. In-
ternetissä toimiva musiikkikoulu Rockway 
valittiin huhtikuussa vuoden parhaaksi e-op-
pimisratkaisuksi. www.rockway.fi  
 
Kulttuurikunto ja Finland Festivals tarjoavat 
yhteistyössä kesäkierroksia moneen makuun 
ja erilaisiin elämäntilanteisiin. 
Valitse reiteistä mielenkiintoisin tai räätälöi 
niiden pohjalta omasi. 
http://kulttuurikunto.yle.fi/kesa-suomi?1  
 

Vitsejä 
 
Vanha käärme tuli lääkäriin ja valitti huonoa 
näköään. Lääkäri määräsi sille silmälasit ja 
kehotti tulemaan uudelleen kuukauden ku-
luttua. Kun käärme palasi vastaanotolle, se 
näytti kovin murheelliselta. 
-Eivätkö silmälasit auttaneetkaan? lääkäri 
kysyi. 
-Kyllä auttoivat. Huomasin seurustelleeni 
kolme vuotta puutarhaletkun kanssa. 
 
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. (Vuokraus myös lyhyem-
mäksi ajaksi sopii). 
Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö, 
makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta. 
Lisätietoja: 
54m: Satu Vuorinen, puh. +30 2310 841136 
e-maili panagoudis@yahoo.gr,  
64m: Asta Koskela-Dimitriadou, puh. +30 
2310 344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr 
 
Tapahtumakalenteri 
 
4.6 Puolustusvoimain lippujuhlan päi-

vä 
6.6 Food for Good ruokafestivaalit 

Aretsoun rannalla 
10.6–10.7 Jalkapallon MM-kisat Etelä-

Afrikassa, Kreikka kentällä, Suomi 
katsomossa. 

12.6 Suomi-koulun kevätjuhlat 
17.–22.6 Nastolan pikkupelimannit, Gines 

ja Riemukupla esiintymismatkalla 
Thessalonikissa (Katso 
”Kulttuurinvaihtoviikko” sivut 4-5) 

21.6 Kesäpäivänseisaus 
26.6 Juhannuspäivä, seuran johtokunta 

vetäytyy kesälomalle 
6.7 Eino Leinon päivä, runon ja suven 

päivä 
vko 29 Naisten viikko 
15.8 Neitsyt Marian taivaaseen astumi-

sen päivä, pyhä Kreikassa 
23.9 Syyspäiväntasaus 
 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy syys-
kuussa 2010. Toimitus odottaa jälleen lu-
kijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tie-
dotteeseen.  
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	On epäoikeudenmukaista sanoa, että Kreikalla ei ole tarjottavana muuta kuin aurinkoisia ilmoja. 
	Luin juuri ”naamakirjasta”, kuinka eräs seuralaisistamme oli kaupassa kuullut jonkun kreikkalaisen heittävän kysymyksen: ”Kuka Kreikasta välittää?”, mihin seuralaisemme oli vastannut mielestäni erittäin viisaasti sanomalla: ”Ne, jotka sitä rakastavat”. 
	Sääli tulee kansalaisia, jotka joutuvat maksamaan vallanpitäjien keplottelut. Toisaalta samaiset vallanpitäjät eivät olleet valtaansa itselleen kaappaamalla saaneet. 
	Tässä maailmassa jotkut asiat ovat muuttumattomia. Juuri sen vuoksi suurien ajattelijoiden ja joidenkin muidenkin lausahdukset ovat jääneet historiaan ja päteneet kautta aikojen. Joskus niitä lukiessaan oikein värisee. 
	”Kun määräät toisia vastuutehtäviin.... valitse heidät ikään kuin ottaisit itse vastuun heidän teoistaan.” (Isokrates).
	Outi Holopainen
	Varapuheenjohtaja
	Seuran ja jäsenten toimintaa
	Kuukausitapaamiset
	Maaliskuun kuukausitapaamisen järjesti Outi Holopainen sunnuntaina 7.3. Ensin seuralaiset menivät keilaamaan ja sieltä syömään kalaravintolaan Nea Kriniin, Thessalonikin esikaupunkialueelle.
	Huhtikuun kuukausitapaaminen pidettiin Meksikoilaisessa ravintolassa Thessalonikin keskustassa. Illan emäntänä toimi Asta Koskela-Dimitriadou. 
	Toukokuun kuukausitapaaminen vietettiin puolestaan kreetailaisittain … 
	Illan oli järjestänyt Satu Vuorinen.
	Ulkosuomalaisparlamentin kuudes istunto 
	Seuramme ja koulumme ottivat tälläkin kertaa osaa Ulkosuomalaisparlamentin täysistuntoon, joka oli järjestyksessän kuudes ja pidettiin Helsingin yliopiston päärakennuksessa 24.–25.5.2010. 
	Päivää aikaisemmin oli järjestetty myös alueemme aluekokoukset, joissa valittiin uudeksi varapuhemieheksi Italiasta, Club Finlandia Milanon edustaja Pirke Fustinoni  ja hänen varahenkilökseen Raimo Luokomaa,  Algarven Suomi-seuran edustaja Portugalista.
	Ehdokkaita oli yhteensä viisi ja seuramme ehdokas Jaana Karhunen sijoittui äänestyksessä kolmanneksi.
	Lue lisää USP:n istunnosta kohdasta ”Suomi-Seura ja USP tiedottavat”.
	Ruokafestivaalit
	Thessalonikin kansainväliset ruokafestivaalit pidettiin sunnuntaina 6.6 Aretsoun rannalla Kalamariassa, Thessalonikissa.
	Paikalla oli osanottajia 44 maasta.
	FOOD FOR GOOD – ruokafestivaalien tulot menevät hyväntekeväisyyteen. Tämän vuoden avunsaajia ovat seuraavat kohteet:
	 ELLINIKI ETAIREIA PROSTASIAS AFTISTIKON ATOMON (autistisia henkilöitä auttava järjestö)
	 ARSIS (vaikeuksissa olevia nuoria auttava järjestö)
	 SILLOGOS FILON/ETHELONTON ETAIREIA PROSTASIAS ANILIKON (Alaikäisten suojelujärjestö)
	Seuramme panos festivaaleilla oli perinteiseen tapaan lohipiirakka ja täytetyt letut.
	Kirjasto kiinni kesäkaudeksi
	Tiistaina 8.6. istuttiin ilataa kirjastonjoitajan takapihalla. Kirjasto meni kiinni kesäkaudeksi ja 11 jäsentä käytti tilaisuutta hyväkseen lainaamalla kirjoja ja videoita kesäksi. Iltaa jatkettiin hyvän viinin ja ruoan kera. 
	Kulttuurinvaihtoviikko
	Kultuurinvaihtoviikko Thessalonikissa kolmen suomalaisen kansanmusiikkiyhtyeen ja Thessalonikin kansantanssiseuran välillä.
	Seuramme ja Suomen Ateenan suurlähetystö on kutsunut kolme suomalaista kansanmusiikkiyhtyettä Nastolasta Thessalonikiin kulttuurinvaihtoon Thessalonikin kansantanssiseuran kanssa kesäkuun 17.- 22. päivän väliselle ajalle. Kyse on yhtyeistä Nastolan Pikkupelimannit, Gines ja Riemukupla.
	Nastolan Pikkupelimannit ovat Wellamo-opiston nuoria soitonopiskelijoita. Yhtye perustettiin alun perin Nastolan musiikkikouluun v. 1999. Riemukupla, joka koostui varttuneemmista soittajista, irtaantui tästä muutamaa vuotta myöhemmin omaksi ryhmäkseen. Pikkupelimanneihin tuolloin jääneiden soittajien joukko on kasvanut vuosi vuodelta musiikinopintojaan aloittavien pienten soittajien liittyessä mukaan. Nykyään ryhmässä on 27 soittajaa: 16 viulua, 3 haitaria, 1 sello, 3 harmoonia, 2 kitaraa ja 2 kontrabassoa. Iältään soittajat ovat 5–19- vuotiaita.
	Ryhmää ohjaa Nastolassa Wellamo-opiston viulunsoitonopettaja Elina Nora.
	Pikkupelimannit saavuttivat jaetun 1. palkinnon Sepän Soiton (pelimanniyhtyeiden SM-kilpailut) esittämiskilpailussa keväällä 2007.
	Yhtye on ollut mukana Kaustisen kansainvälisillä kansanmusiikkijuhlilla neljänä viimeisenä vuonna. Ryhmä on tehnyt myös paljon yhteistyötä Hollolan nuorisoseuran kanssa. Kansainvälisellä Hollo ja Martta- festivaalilla ryhmä on esiintynyt neljänä vuonna. Nastolan Pikkupelimannit esiintyy ahkerasti eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa Päijät-Hämeessä. Esiintymismatkoja ulkomaille on tehty tähän mennessä Viroon v. 1999 ja 2002, ja Irlantiin Riemukuplan kanssa kesällä 2008. Viime kesänä Pikkupelimannit emännöivät irlantilaisten vastavierailua Nastolassa neljän päivän musiikkileirillä.
	Yhtyeen ohjelmisto koostuu enimmäkseen Näppäri-kappaleista, koska ne soveltuvat erinomaisesti pienille soittajille. Musiikki on suurelta osin suomalaista kansanmusiikkia, vaikka repertuaariin on liitetty nykyisellään ulkomaisia ja populaarimusiikin piirteitäkin omaavia sävellyksiä ja sovituksia, joita esitetään laulaen ja soittaen sekä kappaleeseen sopivalla pienellä koreografialla maustettuna.
	Pikkupelimannit levytti muutaman oman kappaleen Riemukuplan kanssa keväällä 2006. Tänä vuonna juhlistetaan kymmenvuotista yhtyesoittoa uudella levytyksellä. Levynjulkistamiskonsertti, joka järjestettiin joulukuussa, oli samalla 20-vuotisen musiikkikouluopetuksen merkkijuhlakonsertti nuorten soittajien kotikunnassa, Nastolassa.
	Riemukupla perustettiin v. 2002. Yhtyeen tytöt ovat kaikki Nastolan musiikkikoulun kasvatteja, joista osa jatkaa musiikkiopintojaan jo muualla. Yhtyeessä soittavat Roosa Silaste viulu, Taika-Juulia Ojanen viulu, Sanna Nylund viulu, Sonja Tissari harmooni, haitari ja Hanna Tissari kontrabasso.
	Riemukupla palkittiin kansanmusiikkisarjassa suurimmalla stipendillä Nuori Kulttuuri- tapahtumassa Lapualla keväällä 2003. Sepän Soitossa v.2005, yhtye saavutti neljännen palkinnon, ja v.2007 jaetun kolmannen palkinnon.
	Riemukupla on tehnyt Irlannin reissun lisäksi kaksi esiintymismatkaa Hollolan kansantanssijoiden, Villet ja Veerat kanssa. Keväällä 2006 matka suuntautui Belgiaan, ja keväällä 2007 Unkariin ja Romaniaan.
	Riemukupla on energinen ja taitava yhtye, joka viime aikoina on alkanut säveltää ja sovittaa myös itse.
	Yhtye on nimetty vuoden 2008 Folklandian kummiyhtyeeksi (24-tuntinen, kansainvälinen, laivaristeilyllä järjestetty kansanmusiikki- ja kansantanssifestivaali).
	Gines perustettiin Nastolan Pikkupelimannien vanhemmista soittajista tammikuussa 2009. Soittajat ovat iältään 15-19-vuotiaita.
	Yhtyeen kokoonpano: Venla Männikkö viulu, Inka Komonen viulu, Essi Taipale viulu ja tinapilli, Hanne Tuupainen viulu ja tinapilli, Marjo Nylund viulu, Lotta Kannisto viulu, Riikka Korkeamäki harmooni, kitara ja kontrabasso, Anna-Liisa Nylund piano, harmooni ja bodhran, Salla Kallio kontrabasso, Elias Miettinen kitara ja banjo.
	Gines soittaa suomalaista, irlantilaista ja amerikkalaista kansanmusiikkia.
	Yhtye on esiintynyt tähän mennessä kansanmusiikkifestivaaleilla: Kaustinen, Nordlek, Hollo ja Martta ja Tanssiva Lahti. Festivaalien lisäksi Gines on esiintynyt jo muutamassa seminaari-ja juhlatilaisuudessa Päijät-Hämeen alueella.  
	Ginesiä ohjaa Wellamo-opiston viulunsoitonopettaja Elina Nora.
	Vierailun aikana yhtyeille on järjestetty mm. seuraavat esiintymiset: 
	1. 18. kesäkuuta kauppakeskus Mediterranean Cosmos:n ulkoilma-amfiteatterissa Thessalonikin esikaupunkialueella, Pileassa. 
	2. 19. kesäkuuta Thessalonikin esikaupunkialueen, Kalamarian, kunnantalon aukiolla. Samana iltana Riemukupla esiintyy Thessalonikin ulkopuolella sijaitsevassa Tagarades-kylässä järjestetyillä festivaaleilla. 
	3. 20. kesäkuuta Thermin kylän keskusaukiolla niin ikään Thessalonikin ulkopuolella. 
	Kaikki kolme konserttia alkavat klo 21:00.
	Seuramme johtokunta kutsuu kaikkia ainakin Thessalonikissa ja sen lähialueilla asuvia suomalaisia sukulaisineen, ystävineen ja tuttavineen konserteihin tukemaan yhtyeitä läsnäolollaan ja kuulemaan korkeatasoista kansanmusiikkia. 
	TERVETULOA!
	Outi Holopainen
	Seuratoiminta ja nuoret 
	Ajatuksia asian tiimoilta
	Maailma on muuttunut valtavasti siitä, kun itse tulin mukaan seuratoimintaan. Ennen internetin aikaa ulkosuomalaisseurat olivat meille kotimaasta muuttaneille melkein ainoa side Suomeen, suomalaisiin ja kieleemme. Nyt meillä on mahdollisuus chattailla tuttujen kanssa, puhua skype-puheluita ilmaiseksi, seurata kotimaisia uutisia tai vaikka keskustelupalstoja, katsoa suomalaisia tallenteita youtubista ja niin paljon paljon muuta. Jokaiselle löytyy jotakin. Yhteisöllisyyden kaipuu tyydytetään nykyään pitkälti,  tai yritetään tyydyttää, sähköisissä verkostoissa ja hetkittäisissä joukkotapahtumissa – etenkin nuoret toimivat näin.
	Miksi siis osallistua seuratoimintaan? 
	Osallistumisessa ihmisen motivaatiolla on suuri merkitys, sillä ilman sitä ihminen ei osallistu pitkäjänteisesti toimintaan. Motivaatio voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: sisäisiin ja ulkoisiin motivaatiotekijöihin, joista sisäisillä motivaatiotekijöillä on suuri merkitys osallistumisessa. Sisäisillä motivointikeinoilla tarkoitetaan konkreettisen hyödyn osoittamista osallistujille, onnistumiskokemuksien saamista ja niiden jakamista muille sekä kiinnostavien ja uusien asioiden kokemista. Sisäinen motivaatio lähtee yksilöstä itsestään, yksilön halusta toimia, ja sen takia se pitää ihmisen pidempään toiminnassa mukana. Ulkoisilla motivaatiotekijöillä on puolestaan merkitystä sisäisten motivaatiotekijöiden löytymiselle. Siis ensiksi löytyvät usein ulkoiset motiivit. Ulkoisia motivointikeinoja ovat esimerkiksi yhteistyö paikallisesti arvostettujen instituutioiden kanssa  (esim suurlähetystö) sekä raha tai muut edut.  Tärkeäksi tekijäksi voi osoittautua se, että nuoret saavat kontaktin seuraan jonkin yhteisen tapahtuman myötä. Tällöin jokin ulkoinen motivaatiotekijä, vaikka jokin yksittäinen tapahtuma, voi saada nuoren osallistumaan, mikä saattaa johdattaa osallistujan myöhempään seuran toimintaan mukaan. 
	Minkälaisia motivaatiotekijöitä siis voimme löytää?  Kuinka markkinoida seuratoimintaa nuorille? Listaan tähän asioita sattumanvaraisessa järjestyksessä, osittain omista kokemuksistani, osittain muiden kokemuksia siteeraten:
	- sosiaaliset ja ryhmässä toimimisen taidot kehittyvät sekä uskallus ottaa vastuuta kasvavat. 
	- seuratoiminnassa oppii kokouskäytäntöjä
	- seuratoiminta antaa mahdollisuuden tutustua muihin suomalaisiin, esimerkiksi Suomesta tapahtuvien vierailujen puitteissa
	- seuratoiminta antaa mahdollisuuden olla yhteydessä tärkeisiin paikallisiin tahoihin (esim suurlähetystö)
	- on mahdollisuus löytää ja kehittää omia taitojaan
	- voi löytää puitteet oman harrastuksen edistämiselle
	- aktiivinen toiminta seurassa  voi avata jopa uusia työnsaantimahdollisuuksia
	- seura on erinomainen kasvun, oppimisen ja kehittymisen paikka
	- yhteisöön kuuluminen antaa turvallisuuden tunnetta
	- seuratoiminnassa mukanaoleminen antaa nuorelle mahdollisuuden käyttää suomen kieltä uusissa yhteyksissä ja näin jopa kannustaa nuorta kielitaidon kartuttamiseen ja ylläpitämiseen
	Tämän toteuttamiseksi vaaditaan kuitenkin vanhoilta tekijöiltä avarakatseisuutta, jotta toiminta olisi nuorten osalta heidän näköistään ja heidän keskuudessaan haluttua, ja jotta nuoret pysyisivät seuratoiminnassa ja uusia nuoria tulisi mukaan. Nuorten oman kiinnostuksen mukaan toteutetussa toiminnassa harrastaminen  (eli nuorten omat kiinnostuksen kohteet) kiinnittää nuoret seuraan,  ja siten heidän on helpompi motivoitua ja lähteä mukaan myös muuhun seuratoimintaan.  Nuoret tulisikin sitouttaa seuran toimintaan antamalla heille vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen ja vastuunottaminen pitävät nuoret kiinni toiminnassa, joka on heidän itsensä ideoimaa ja haluamaa.  Seurojen tavoitteena tulisi olla helpottaa nuorten mukaantulon kynnystä. 
	Kuten tutkimuksista ilmenee, seurat eivät ole ymmärtäneet panostaa nuorten pysymiseen toiminnassa,  ja suuri työ on ollut saada aikuiset ymmärtämään, että nuoret tarvitsevat toimintaa, josta nuoret itse ovat kiinnostuneita. Tällä kohtaa jokainen aikuinen voi miettiä, onko nykyhetkellä tämänsuuntaisessa toiminnassa mukana vai ei. Toisin sanoen, vastaako toiminta nuorison kysyntää, vai onko toiminta rakentunut painotetusti aikuisten ajatuksille. Meidän on myös huomattava, että seuran olemassaolo vaarantuu, jos nuoria ei pystytä saamaan mukaan seuratoimintaan, ja että omien nuorten pitäminen seurassa on parasta rekrytointia!
	Tässä on mielestäni haastetta olemassaoleville ulkosuomalaisseuroille.
	Ehkä kaikki edellä mainitut asiat eivät koske pelkästään nuoria, vaan ylipäätään kaikkia mahdollisia uusia toimijoita seuratoiminnassa! 
	On myös todella tärkeää tarjota mahdollisimman jatkuvaa informaatiovirtaa. Blogit, facebook...  Nuoret eivät tyydy enää kerran tai kaksi vuodessa tapahtuvaan informointiin. Jotta toiminta on kiinnostavaa, heillä täytyy olla mahdolisuus seurata tapahtumia melkein reaaliaikaisesti!
	Mitä tulee ulkosuomalaisseuroihin, Suomi-koulujen osuutta toiminnan järjestäytymisen kannalta ei voi vähätellä. Uskon, että hyvin monella paikkakunnalla toiminta on järjestäytynyt koulun toiminnan myötä - kuten myös meillä Thessalonikissa.  
	Toivon kaikille seuroille menestystä toiminnan jatkuvuuden suhteen!  Jos haluatte kommentoida kirjoitustani, otan mielelläni mielipiteitä vastaan osoitteessa jaanakarhunen@gmail.com. Yhteenveto mahdollisista kommenteista on luettavissa seuraavassa Venttiilissä.
	Lähteet
	Potkua – nuorten alueellinen ja paikallinen kehittämishankesuunnitelma vuosille 2008-2009
	Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto ry
	Sirja Salminen/Nuorisotoiminnan kehittäjä ja ohjaaja
	Keski-Uusimaa 17.10.08, artikkeli
	Ja lukuisten lähinnä urheiluseurojen webbisivut. Kiitos kaikille, vaikka nimiä ei mainita!
	Jaana Karhunen
	Suomalaistapahtumia Kreikassa 
	Kodály-kuoro esiintyi Ateenassa 
	(www.finland.gr 1.6.2010)
	Suomen Kodály -kuoro Kaisa Korpelan johtamana esiintyi keskiviikkona 9. kesäkuuta Ateenassa. 
	Tilaisuudessa esiintyivät myös Kreikan Kodály konservatorion lastenkuoro ja sekakuoro Michalis Patseaksen johdolla. Tilaisuuden järjesti Kreikan Kodály konservatorio.
	Konserttipaikka oli Evangelische Kirche Deutscher Sprache in Griechenland, Sina 66.
	Suomen Kodály-kuoro on Helsingissä toimiva kamarikuoro, joka on perustettu vuonna 
	1992. Kuorossa on noin 25 laulajaa, ja se kokoontuu harjoituksiin maanantaisin Kampin palvelukeskuksessa.
	Kuoron ohjelmisto oli alussa pääasiassa ns. vanhaa musiikkia, mutta se on johtajien vaihtuessa laajentunut käsittämään kuoromusiikin lähes kaikki alueet. Kuoroa ovat johtaneet Chifuru Matsubara, Henrik Lamberg ja syksystä 1994 lähtien Kaisa Korpela.
	Kuoro on tehnyt kulttuuri- ja konserttimatkoja Latviaan, Viroon, Puolaan, Tsekin tasavaltaan, Ruotsiin ja kahdesti Unkariin. Ateenaan tehtävällä konserttimatkalla tutustu-
	taan myös Ateenan Suomi-Instituuttiin sekä Kreikan Kodály-Instituuttiin ja sen opetukseen. 
	Suomen Kodály-kuoron sisällä toimii myös pienyhtyeitä, joista mm. Kodályn Oppipojat-niminen mieskvartetti konsertoi jouluna ja äitienpäivänä Helsingin palvelutaloissa. Suomen Kodály-kuorolla on säännöllisesti joulu- ja kevätkonsertit, mutta se esiintyy myös tarvittaessa itsenäisyyspäivänä tai muina juhlapäivinä. Kuoro on Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton (SULASOL) jäsen.
	Kaisa Korpela (s.1981) on johtanut Suomen Kodály-kuoroa syksystä 2004 alkaen. Hän valmistui keväällä 2006 musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta kirkkomusiikin osastolta. Korpela aloitti Munkkivuoren seurakunnan kanttorin virassa keväällä 2009 ja on toiminut myös Suomen Laulun varajohtajana syksystä 2004. 
	Kuoronjohtoa Kaisa Korpela on opiskellut Sibelius-Akatemiassa Timo Nuoranteen ja Seppo Murron johdolla. Tällä hetkellä hän viimeistelee musiikkipedagogin opintojaan Metropolia-ammattikorkeakoulussa erikoistumisalanaan kuoron- ja yhtyeenjohto. Kaisa Korpela suoritti kuoronjohdon B-tutkinnon erinomaisin arvosanoin Jani Sivénin oppilaana syksyllä 2009.
	Lisätietoja 
	Suomen Kodály-kuoro 
	www2.siba.fi/kodaly/kuoro/
	Pohjoismaiset tiedeinstituutit esittelyssä Thessalonikissa
	Tanskan, Suomen ja Ruotsin tiedeinstituuttien edustajat esittelivät yleisölle toimintaansa Thessalonikin Arkeologisen museon Manolis Andronikos-salissa 7.5.2010. 
	Tilaisuudessa Suomen Ateenan Instituuttia edusti prof. Björn Frosen, joka yllätti yleisön luennoimalla sujuvalla kreikan kielellä sekä instituutin kuluneesta toimikaudesta 2009 että Thesprotia-kenttätyöhankkeesta.
	Tiedeinstituutin kaivuuprojekti Ipiroksen alueella herätti mielenkiintoa kuulijoissa ja on mainittava, että kuuden vuoden hankkeesta on ilmestynyt äskettäin kattava tutkielma. Teosta on saatavissa Ateenasta.
	Tanskan tiedeinstituutin toiminnasta oli saapunut kertomaan joht. Erik Hallager ja tohtori Niels H.Andreasen luennoi Pilion-vuoriston luolatutkimuksista.
	Edelleen Ruotsin tiedeinstituutin joht. Ann-Louise Schallin esitteli kulunutta toimikautta johtamassaan instituutissa sekä kenttätyöhankkeiden tuloksia ympäri Kreikkaa.
	Valitettavasti yleisötilaisuus oli sijoitettu päiväsaikaan, joten kuulijoita oli paikalla vain 
	kourallinen. Harvinainen ja mielenkiintoinen luentokokonaisuus jäi luultavasti väliin useimmilta kuulijoilta juuri aikaisen aikataulun vuoksi.
	Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
	Konsulipalvelut
	(www.finland.gr) 
	Suurlähetystön konsuliyksikkö avustaa hädänalaiseen asemaan joutuneita Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaan kansalaisia, antaa yleisesti tietoa viranomaisten palveluista Suomessa sekä neuvoo asemamaan viranomaisten toiminta- ja menettelytavoista. 
	Konsuliyksikkö palvelee Suomen viranomaisena mm. passiasioissa, notaari- ja määrämuotoisia oikeustoimia koskevissa asioissa sekä ulkomaan kansalaisten osalta maahantulolupa-asioissa. Muita Suomen viranomaisia avustetaan esimerkiksi kansalaisuus-, väestörekisteri-, asevelvollisuus- ja perheoikeudellisissa asioissa sekä ennakkoäänestyksen järjestämisessä.
	Lisätietoja ulkoasiainministeriön kotisivuilta:
	Konsulipalvelulaki: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990498 
	Merimieskirkko tiedottaa
	”Päivän sana”
	Uusimmassa Merimieskirkko -lehdessä oli kirjoitus Liikaa likaa. Siinä kirjoitettiin kuinka kaikkea tapahtuu aina liikaa, on liian kiire, liikaa töitä, joku on liian lihava, tyhmä, kaunis tai ainakin liian sopiva, on liian kylmä tai kuuma, tai sataa liikaa... jne.
	Näin asia on varmaankin hyvin monen meidän elämässä. 
	Keskitymme lähinnä siihen, mikä mielestämme ei ole hyvin, näemme negatiiviset asiat LIIAN tarkasti ja paljon herkemmin kuin positiiviset.
	Paulo Coelho kirjoittaa:
	“Kun kaikki päivät tuntuvat samanlaisilta, ihmiset eivät enää huomaa, mitä hyvää heidän elämässään tapahtuu joka kerta, kun aurinko matkaa poikki taivaan kannen.” 
	Hiljattain vietetty Helluntai on Pyhän Hengen juhla kuin myös kristillisen kirkon perustamispäivä, ja siten myös monelle meistä erittäin positiivinen ja tärkeä osaa elämää. Pidetään silmät auki ja tuntosarvet koholla, jotta huomaisimme myös ne tavalliselta tuntuvat pienet mutta mukavat asiat ja nautitaan niistä. Positiivista kesää kaikille.
	Kesäterveisin Ateenasta,
	Mari Hilonen
	Sosiaalikuraattori
	Suomen Merimieskirkko Ry
	Suomi-Seura ja USP tiedottavat
	(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi) 
	Ville Itälä on Suomi-Seuran uusi puheenjohtaja (Sutinat 4/2010 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Euroopan parlamentin jäsen, varatuomari Ville Itälä on valittu ulkosuomalaisten etujärjestön Suomi-Seura ry:n puheenjohtajaksi. Valinta tehtiin Suomi-Seuran vuosikokouksessa 30.3.2010 Helsingissä.  Itälä toimii myös Suomi-Seuran aloitteesta vuonna 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin puhemiehenä parlamentin sääntöjen mukaisesti.
	Seuran varapuheenjohtajiksi valittiin ihmisoikeusasiantuntija Eva Biaudet ja suurlähettiläs Ilkka Ristimäki.
	Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, Turkistuottajien viestintä- ja yhteiskuntavastuu-johtaja Päivi Mononen-Mikkilä, sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asiain johtaja Liisa Ollila ja Siirtolaisuusinstituutin johtaja Ismo Söderling.
	Seuran edellinen puheenjohtaja, vuosina 1998 - 2010, oli ministeri Pertti Paasio.
	Kansalaisuusasiat, passin hankinta ja kirjeäänestys ulkosuomalaisparlamentin istunnon pääaiheita
	Helsingissä 24.  25.5. kuudenteen istuntoonsa kokoontunut ulkosuomalaisparlamentti (USP) laati 67 päätöslauselmaa, jotka lähetetään lausuntokierrokselle ministeriöihin ja muille viranomaistahoille. Aloitteista monet koskivat kansalaisuusasioita, ulkosuomalaisten passin hankinnan helpottamista, kirjeäänestystä ja Suomi-koulujen tukea.
	Istunto valitsi myös uuden puhemiehistön seuraavaksi istuntokaudeksi. Puhemiehistön kahdeksan jäsentä edustavat eri maantieteellisiä alueita ja sekä maailmalla asuvia suomenruotsalaisia.
	Istuntoon osallistui 191 edustajaa ja 44 tarkkailijaa 182 yhteisöstä 23 maasta.
	Maanantaina juhlapuheen piti tasavallan presidentti Tarja Halonen. Presidentin mukaan ulkosuomalaisparlamentti on vakiinnuttanut asemansa foorumina, jossa ulkosuomalaisille tärkeitä asioita saatetaan Suomen valtion ja suomalaisviranomaisten tietoon.
	- Usein ovat olleet esillä juuri sellaiset asiat, 
	jotka auttavat siteiden säilyttämistä Suomeen, kuten Suomen kansalaisuutta tai Suomen vaaleissa äänestämistä koskevat säännökset. Me toivomme täällä koti-Suomessa, että ulkosuomalaiset kävisivät aktiivisemmin äänestämässä. Ymmärrän hyvin, että mahdollinen kirjeäänestys kiinnostaa, presidentti Halonen totesi.
	- Kaksoiskansalaisuutta käsittelevät säännökset ovat todella tärkeitä. Ulkosuomalaiset, jotka olivat menettäneet Suomen kansalaisuuden ottaessaan uuden kotimaansa kansalaisuuden, hyötyivät merkittävästi uudistuksesta. Yhteyksien säilymisen kannalta oli tärkeää, että kaksoiskansalaisuus säädettiin koskemaan myös lapsia, presidentti jatkoi.
	Presidentti Tarja Halosen mukaan kaksoiskansalaisuusuudistuksen toteutumiseen vaikutti paljon nimenomaan ulkosuomalaisyhteisöjen aktiivisuus. USP:n puhemiehistö piti aktiivisesti yhteyttä eduskuntaan, ministereihin ja virkamiehiin. Hanke vakiinnutti USP:n asemaa. 
	Presidentti Halonen otti esille tärkeänä asiana myös suomen kielen opetuksen ja Suomi-koulut.
	- Oman kielen säilyttäminen on ulkosuomalaislasten tärkeä oikeus. Suomen kieli on myös keskeinen perusta, jolla yhteys Suomeen säilyy. Ulkosuomalaislapset voivat aikanaan olla hyvinkin tärkeitä sillanrakentajia eri kulttuurien välillä, presidentti painotti.
	Suomi-koulut auttavat ulkosuomalaisperheiden lapsia säilyttämään äidinkielensä perheiden asuessa ulkomailla.
	- Suomi-koulut toimivat merkittäviltä osin vapaaehtoistyön varassa ja ovat täysin riippuvaisia opetusministeriön pienestä määrärahasta. Tällä hetkellä koulujen tulevaisuus on monin paikoin taloudellisista syistä uhattuna. 
	Tuki ei ole kuulemma noussut kustannusten myötä ja vaarana on, että monia Suomi-kouluja saatetaan joutua lopettamaan. Se olisi erittäin suuri vahinko, Halonen totesi.
	Tiistain täysistunnossa puhunut ulkoasiainministeri Alexander Stubb totesi puheessaan ulkoasiainministeriön suhtautuvan lähtökohtaisesti myönteisesti kirjeäänestyksen sallimiseen ulkosuomalaisille. Stubbin mukaan ulkoasiainministeriöllä on myönteinen kanta myös passien voimassaoloajan pidentämiseen, mikäli passien kestävyys taataan. Liikuteltavien passinantoyksiköiden käyttöön ottoa kokeillaan parhaillaan Kanadassa, mutta ministerin mukaan niiden käyttöön ottamiseen ongelmana ovat kulut sekä lähetystöjen henkilöstöresurssit. 
	Ulkoasiainministeri Stubb muistutti ulkosuomalaisia myös edustustoihin rekisteröitymisen tärkeydestä muun muassa mahdollisten kriisitilanteiden varalta.
	Maanantain istunnossa puhetta johti USP:n puhemies, Suomi-Seuran puheenjohtaja Ville Itälä, joka otti tehtävän vastaan edeltäjältään Pertti Paasiolta ja tiistaina Suomi-Seuran varapuheenjohtaja Eva Biaudet.
	Listat osallistujista, puheet ja päätöslauselmat ovat ulkosuomalaisparlamentin istuntosivulla www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=675&kieli=fi.
	Perjantaina 21. toukokuuta järjestettiin istunnon oheisohjelmaa: Parisuhteen palikat-seminaari, joka käsitteli parisuhdetta monikulttuurisuuden ja ulkosuomalaisuuden näkökulmasta, Suojele suomea -seminaari, joka pohti ulkosuomalaisen lapsen kielitaidon tukemista ja kulttuuri-identiteetin vahvistamista sekä Senioriseminaari, jonka teema oli Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma.
	Ulkosuomalaisparlamentin tähänastisista saavutuksista tärkeimmät ovat kaksoiskansalaisuus, ulkomaille maksettavien työeläkkeiden verotuksen kohtuullistaminen, ulkosuomalaispoliittisen ohjelman hyväksyminen ja ulkosuomalaisten hoivakotien harjoittelijaohjelma. Työtä tehdään aktiivisesti muun muassa kirjeäänestyksen mahdollistamiseksi ulkosuomalaisille, passin hankinnan helpottamiseksi sekä Suomi-koulujen tuen lisäämiseksi. 
	Ulkosuomalaisparlamentti on perustettu elokuussa 1997 Suomi-Seura ry:n aloitteesta. USP:n toimintaan osallistuu tällä hetkellä 496 ulkosuomalaisyhteisöä 37 maasta. USP:n istuntoja järjestetään kahden – kolmen vuoden väliajoin. 
	USP:n puhemiehistö ja sihteeristö, Suomi-Seura ry, ajavat istunnoissa laadittujen päätöslauselmien toteuttamista istuntojen välillä.
	Uudet yhteisöt ovat tervetulleita mukaan toimintaan. 
	Lisätietoja: www.usp.fi, www.suomi-seura.fi
	Ulkosuomalaiset toivovat kymmenen vuoden passit takaisin
	Helsingissä 24.  25.5. kokoontunut ulkosuomalaisparlamentti teki aloitteen biometristen passien voimassaoloajan pidentämisestä. Sirulla varustettujen passien hakeminen on hankalaa ja kallista ulkomailla asuville suomalaisille.
	Biotunnisteella varustetut passit otettiin käyttöön vuonna 2006. Niiden valmistukseen tarvittavat laitteet ovat kalliita, joten passeja saa ulkomailla enää Suomen suurlähetystöistä ja pääkonsulaateista.
	YLE.n haastatteleman parlamenttisihteeri Tina Nordqvistin mukaan ulkosuomalaista lähin Suomen suurlähetystö voi olla tuhansien kilometrien päässä esimerkiksi Australiassa, Kanadassa ja USA:ssa, puhumattakaan Lähi-
	idästä ja Afrikasta, joissa ei välttämättä ole lähetystöä edes samassa maassa.
	Ulkomailla hankittaessa passi maksaa sata euroa, Suomessa se on puolet halvempi. Kun hintaan lisätään passin hakemisesta koituvat matkakulut, hinta voi nousta melkoiseksi.
	Suomen biometriset passit ovat voimassa viisi vuotta entisen kymmenen sijaan. Joissakin maissa uusillakin passeilla on kymmenen vuoden voimassaoloaika. Voimassaolo perustuu Nordqvistin mukaan passien arvioituun kestoaikaan. Eri maiden passeissa voi siis olla laatueroja.
	Ulkosuomalaisparlamentti toivoo passin hakemisen helpottuvan tulevaisuudessa. Kanadassa on kokeilussa liikkuva, salkkuun mahtuva passinhakuyksikkö.
	Ulkosuomalaisen asevelvollisuuden raukeaminen (Sutinat 6/2010 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Asevelvollisuus on Suomessa kansalaisvelvollisuus, joka alkaa sen vuoden alussa, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta. Varusmiespalvelus suoritetaan normaalisti 19 - 20-vuotiaana. Kutsunnat pidetään joka vuosi elo-syyskuussa. Kutsuntavelvollisia ovat kyseisenä vuonna 18 vuotta täyttävät miehet.
	Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen asevelvollisuus raukeaa, jos hän on asunut ulkomailla viimeiset seitsemän vuotta ja hän on monikansalainen, eli hänellä on Suomen ja jonkin toisen valtion kansalaisuus. Tällöin hänen ei tarvitse tulla kutsuntoihin eikä hakea erikseen vapautusta varusmiespalveluksesta, mutta hän voi halutessaan suorittaa varusmiespalveluksen Suomessa. Vapautus asevelvollisuudesta on voimassa vain ulkomailla asumisen aikana. Kun henkilö muuttaa Suomeen, astuu hänen asevelvollisuutensa voimaan.  Jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jonka aikana hän täyttää 30 vuotta, hänet voidaan määrätä varusmiespalvelukseen.
	Puolustusvoimat lähettävät ulkomailla asuvalle kutsuntaikäiselle tiedotteen vapautuspäätöksestä tämän kotiosoitteeseen. Vapautuspäätökset perustuvat Suomen väestötietojärjestelmän osoite- ja kansalaisuustietoihin. Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen henkilö- ja asumistiedot säilyvät ajantasaisina Suomessa vain, jos hän itse huolehtii muuttuneiden tietojensa ilmoittamisesta Suomeen. Maaliskuussa 2010 voimaan tullut väestötietolaki velvoittaa ulkomailla asuvan suomalaisen ilmoittamaan ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, kuten osoitteenmuutoksesta, lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassa. Nuorten ulkosuomalaisten kannattaa muistaa myös varmistaa, että he eivät menetä tai ole menettämässä Suomen kansalaisuuttaan 22-vuotiaana (lisätietoja Maahanmuuttoviraston sivuilla www.migri.fi ->kansalaisuus->kansalaisuuden säilyttäminen).
	Suomella on asevelvollisuutta koskevia sopimuksia Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Amerikan Yhdysvaltain kanssa. Näissä sopimusmaissa asuvat henkilöt, joilla on sekä Suomen että kyseisen maan kansalaisuus, eivät ole kutsunnan alaisia eikä heidän tarvitse suorittaa asevelvollisuutta Suomessa sinä aikana, jolloin he asuvat kyseisessä sopimusmaassa. Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa asuvien Suomen kansalaisten kannattaa aina tarkistaa asevelvollisuutensa Suomen edustustosta tai omasta asevelvollisuutta valvovasta aluetoimistosta Suomesta.
	Suomen edustustot maailmalla: 
	http://formin.finland.fi (edustustot) 
	Puolustusvoimat: www.mil.fi
	Päivä ulkosuomalaisen elämästä
	Sarjassa seuraamme yhden päivän tapahtumia ja ajatuksia Kreikassa asuvan suomalaisen elämässä. Jenni Suometsä on asunut Thessalonikissa noin kaksi vuotta. Hän on ammatiltaan proviisori ja on toiminut tämän vuoden myös Suomi-koulussa sijaisopettajana. 
	Heräsin aamulla
	kotona Thessalonikissa herätyskellon sointiin. Meillä oli vierailemassa serkkuni Suomesta kavereineen ja edessämme oli patikointiretki Olympos-vuorella. Laitoin kahvin porisemaan ja teimme ravitsevan aamiaisen päivän koetusta varten. Nautimme aamiaisen parvekkeella kukkivien ruusujen ja jasmiinin tuoksussa. Täydellinen aloitus päivälle. Pakkasimme tavaramme autoomme ja lähdimme matkaan.
	Minut pysäytti
	Olympos-vuoren uskomaton kauneus ja Pyhän Dionysioksen luostarin hiljaisuus. Olympos on Kreikan korkein vuori, jonka huiput kohoavat yli 2900 metrin korkeuteen. Vuori on kansallispuisto,  ja sen rinteillä on merkittyjä patikkareittejä kaikentasoisille vaeltajille. Valitsemamme patikkaretki alkoi Pyhän Dionysioksen vuonna 1542 perustamalta luostarilta noin 17 kilometrin päässä Litochoron kylästä.
	Lounasaikaan
	olimme edenneet jo pitkän matkaa huikeiden maisemien ja solien kautta kulkevalla polulla. Nautimme lounaaksi evääksi ottamiamme leipiä ja raikasta vettä puun varjossa, 
	vuoristopuron äärellä. Kertasimme kreikkalaista mytologiaa ja pohdiskelimme mahtaisimmekohan nähdä vuoren rinteillä pilkahduksen jumalista matkamme aikana.  
	Yllätyin
	polun loppupäässä Litochoron kylässä, kuinka helposti reilun kolmen tunnin patikointi oli sujunut. Olimme koko porukka niin täynnä energiaa luonnosta, vihreydestä ja upeista maisemista, että olisimme vielä halunneet jatkaa kävelyä. Seuraavana päivänä kyllä tuntisimme jaloissamme rasituksen...
	Päivän kohokohta 
	patikoinnin lisäksi oli, kuten niin monesti Kreikassa, hyvä ruoka. Illaksi menimme ystäviemme luokse Litochoron lähelle grillaamaan. Reippailun jälkeen ruokahalu on parhaimmillaan. Herkuttelimme ilta-auringossa hyvän viinin kanssa ja mukavassa seurassa. 
	Nauroin 
	moneen kertaan päivän aikana. Ehkä eniten meitä huvitti kompurointimme, kun innostuimme ruoan jälkeen vielä opettelemaan suomalaisten vieraidemme kanssa kreikkalaisia tansseja. 
	Keskustelin
	elämäntyylin eroista kaupungissa ja luonnon keskellä. Thessaloniki on ihana kaupunki täynnä elämää, tapahtumia ja tekemistä, mutta valitettavan vähän täällä tuntee kosketusta luontoon. Kaupungin ympäristö tarjoaa kuitenkin aivan uskomattomia mahdollisuuksia ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen, kuten tämä päiväkin osoitti. Tunnin ajomatkan päässä pääsee kokemaan luonnon puhtaimmillaan vuorenrinteillä,  ja toisaalta jopa lyhyemmän matkan takana odottavat ihanat rannat ja meri kutsuu pulahtamaan aaltoihinsa. Elämä uudessa kotikaupungissani yhdistää sopivasti kaiken toivomani.
	Menin nukkumaan
	hymy huulillani. Paluu kaupunkiin sai odottaa seuraavaan päivään.
	Uutiskatsaus
	POLITIIKKA

	Eduskuntavaalien vaalijärjestelmää aiotaan uudistaa
	(Oikeusministeriön tiedote 4.3.2010)
	Eduskuntavaalien vaalijärjestelmää esitetään uudistettavaksi siten, että koko maa olisi tulosta laskettaessa yhtenä vaalialueena Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Samalla otettaisiin käyttöön valtakunnallinen 3 prosentin äänikynnys. Valtioneuvosto hyväksyi esityksen sisällön ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 5. maaliskuuta 2010.
	Eduskuntavaalien vaalijärjestelmän perusteista säädetään perustuslaissa. Ehdotettavat muutokset edellyttävät siten vaalilain lisäksi myös perustuslain muuttamista. Muihin vaaleihin ei ehdoteta muutoksia.
	Uudistuksen tavoitteena on toteuttaa suhteellinen vaalitapa mahdollisimman hyvin ja yhtäläisesti eri puolilla maata. Nykyisin pienissä vaalipiireissä kansanedustajanpaikkaan tarvitaan huomattavasti suurempi osuus äänistä kuin suuressa vaalipiirissä, mikä asettaa pienten ja suurten vaalipiirien äänestäjät eriarvoiseen asemaan.
	Esityksen mukaan kansanedustajanpaikkoja voisi saada vain puolue tai muu ryhmä, joka saa vähintään 3 prosenttia koko maassa annetuista äänistä. Tämä tarkoittaisi nykyisellä noin 70 prosentin äänestysaktiivisuudella noin 85 000 ääntä.
	Puolueen tai muun ryhmän kansanedustajanpaikkojen määrä perustuisi sen koko maassa saamaan äänimäärään. Paikkojen kokonaismäärä kullekin puolueelle laskettaisiin käyttäen nykyistä vertauslukuihin perustuvaa d´Hondtin menetelmää.
	Puolueiden saamat paikat jaettaisiin vaalipiireihin käyttäen Hare-Niemayerin menetelmää. Jaon pääsääntönä on, että kunkin puolueen koko maassa saama paikkamäärä jaetaan vaalipiireihin samassa suhteessa kuin puolueen koko maassa saamat äänet jakautuvat vaalipiirien kesken. Jos puolue on saanut jossakin vaalipiirissä esimerkiksi 10 prosenttia koko maassa saamistaan äänistä, se saisi kyseisessä vaalipiirissä myös 10 prosenttia koko maassa saamistaan paikoista.
	Mahdollisuus puolueiden välisiin vaaliliittoihin esitetään poistettavaksi. Vaaliliittojen kieltäminen selkeyttäisi osaltaan vaalijärjestelmää. Eri vaalipiireissä perustetut valitsijayhdistykset voisivat kuitenkin muodostaa yhteislistan.
	Äänestäjät äänestäisivät jatkossakin eduskuntavaaleissa vain oman vaalipiirinsä ehdokkaita. Ehdokkaat asetettaisiin kuten nykyisinkin vaalipiireittäin ja kustakin vaalipiiristä valittaisiin asukasluvun osoittama määrä kansanedustajia.
	Puoluetukea voisi saada myös eduskunnan ulkopuolinen puolue
	Puoluetukea esitetään uudistettavaksi niin, että sitä voitaisiin myöntää myös sellaiselle puolueelle, joka ei ylitä 3 prosentin äänikynnystä, mutta saa vähintään 2 prosenttia koko maassa annetuista äänistä. Nykyisin puoluetukea saavat vain eduskuntapuolueet.
	Uudistuksella parannettaisiin niiden puolueiden toimintaedellytyksiä, jotka ovat saaneet kohtalaisen kannatuksen eduskuntavaaleissa, mutta jääneet kuitenkin vaille kansanedustajanpaikkoja.
	Esityksen mukaan uudistukset voisivat tulla voimaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.
	Eduskuntavaalien ja presidentinvaalin ajankohtiin tulossa muutoksia
	(Oikeusministeriön tiedote 4.3.2010)
	Eduskuntavaalien ja presidentinvaalin ajankohtia esitetään muutettavaksi. Eduskuntavaalit järjestettäisiin jatkossa huhtikuun kolmantena sunnuntaina eli kuukautta nykyistä myöhemmin. Presidentinvaali toimitettaisiin tammikuun neljäntenä sunnuntaina, joka on viikkoa myöhemmin kuin nykyisin. Valtioneuvosto hyväksyi esityksen sisällön ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 5. maaliskuuta 2010.
	Muutoksilla pyritään parantamaan äänestysaktiivisuutta. Vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen julkisuudessa käytiin keskustelua siitä, voitaisiinko vaalien ajankohta siirtää huhtikuuhun, jolloin sää usein on vaalikampanjoinnin ja äänestämisen kannalta parempi kuin maaliskuussa. Presidentinvaalin myöhentäminen viikolla olisi puolestaan perusteltua siksi, että vaalikampanjan huipentuma ajoittuisi selkeästi joulun ja uudenvuoden jälkeiseen aikaan.
	Vaalilakiin esitetään otettavaksi säännökset siitä, että kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Edellytyksenä olisi, että omaishoitaja asuu samassa taloudessa kuin hoidettava ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän. Uudistus helpottaisi omaishoitajan äänestysmahdollisuutta varsinkin silloin, kun hoidettava tarvitsee hoitajan jatkuvaa läsnäoloa.
	Vuoden 2010 alussa voimaan tulleet kuntaliitokset - Himangan liittäminen Kalajokeen, Noormarkun liittäminen Poriin, Ylämaan liittäminen Lappeenrantaan sekä uuden Loviisan kaupungin muodostaminen - aiheuttavat vastaavat muutokset vaalilain kuntaluetteloon. Osa liitoksista vaikuttaa myös vähäisessä määrin vaalipiirirajoihin.
	Tuhkapilvi sai Hillary Clintonin perumaan Suomen-vierailunsa
	(Helsingin Sanomat 19.4.2010)
	Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton on perunut Suomen-vierailunsa lentoliikennettä häiritsevän tuhkapilven takia, ulkoministeriöstä kerrotaan.
	Ulkoministeri Clintonin oli tarkoitus tulla Suomeen ulkoministeri Alexander Stubbin (kok) kutsumana.
	"Luonnonvoimat eivät nyt olleet tapaamisen puolella. Uskon kuitenkin, että uusi tapaaminen järjestyy pian tavalla tai toisella", Stubb kirjoitti blogiinsa maanantaina puoli kuuden aikaan.
	Clintonin oli tarkoitus tavata torstaina myös presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Matti Vanhanen (kesk).
	Suomesta Clintonin piti jatkaa matkaa Tallinnaan, jossa pitäisi olla torstaina Naton ulkoministereiden kokous.
	Nato-kokouksen mahdollisesta perumisesta päätetään keskiviikkona.
	Ulkoministeriössä kuluvaa viikkoa oli etukäteen valmisteltu Alexander Stubbbin "superviikkona".
	Ulkoministerin oli määrä tavata neljän maan ulkopoliittiset johtajat ennen perjantaina pidettävää Naton kumppanimaiden kokousta.
	Nyt vilkas viikko on kuihtumassa pelkäksi Tallinnan-matkaksi, jos Nato-kokous ylipäänsä pidetään.
	Stubbin piti lähteä maanantaiaamuna Moldovaan ja jatkaa sieltä maanantai-iltana Ukrainaan.
	Moldovan-vierailu peruttiin sunnuntaina, ja tapaaminen vaihtui ulkoministerien maanantaiseksi puhelinkeskusteluksi.
	Sunnuntaina tuhkapilven takia peruttiin myös keskiviikoksi kaavailtu Stubbin tapaaminen Kanadan ulkoministeri Lawrence Cannonin kanssa.
	Maanantaina Stubb joutui perumaan Ukrainan-vierailunsa.
	Stubbin oli määrä tavata Ukrainan ulkoministeri ja presidentti tiistaina Kiovassa.
	EUROOPAN UNIONI

	(europa.eu.int)
	EU:n sosiaaliturvasäännökset uudistuvat
	(Suomi.fi 26.4.2010)
	Euroopan unionissa maata toiseen liikkuvien ihmisten sosiaaliturvaa koskevat säännökset uudistuvat, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa. Toukokuun alussa voimaan tulevan asetuksen tarkoituksena on sopeuttaa sääntöjä vastaamaan nykyistä paremmin perhesuhteissa ja työelämässä sekä jäsenvaltioiden laissa tapahtuneita muutoksia.
	Uudistuksella varmistetaan, että EU-kansalaisten oikeudet sosiaaliturvaan eivät katkea, kun he muuttavat maasta toiseen. Myös jatkossa EU:n kansalaiset kuuluvat vain yhden jäsenvaltion sosiaaliturvan piiriin kerrallaan. Häneen sovelletaan sen maan säännöksiä, jossa hän työskentelee. Henkilö, joka ei ole työssä, kuuluu asuinmaansa sosiaaliturvan piiriin.
	Asetus sisältää eläkkeitä, sairaus- ja työttömyysetuuksia, työ- ja ammattitautietuuksia sekä perhe-etuuksia koskevat säännökset. Asetuksen avulla pyritään muun muassa nopeuttamaan eläkkeen hakemista tilanteissa, joissa eläkettä haetaan useista eri EU-maista. Uudistus myös lisää kansalaisten tiedonsaantia oikeuksiensa käyttämisestä.
	Eläkehakemuksia koskevista tehtävistä huolehtii Suomessa edelleen Eläketurvakeskus. Tiedonvaihto hoidetaan tulevaisuudessa jäsenmaiden sosiaaliturvalaitosten välillä sähköisesti. Se nopeuttaa asioiden käsittelyä. Suomessa tiedonvaihdon yhteyspisteenä toimisi Kela.
	Kuluneen viikon kohokohtia parlamentissa
	(Parlamentin viikko 12/10)
	Parlamentissa oli kiireinen viikko. Kreikan pääministeri George Papandreou puhui parlamentin kriisivaliokunnassa ja kertoi Kreikan tarvitsevan Eurooppaa. Nyt olisi keskeistä, että Kreikka saisi lainaa normaalilla korolla. Talousvaliokunnan mepit ja jäsenmaiden kansanedustajat pohtivat kahden päivän ajan EU-johtajien kanssa talouskriisistä irtipääsyä ja uutta globaalia rahoitusjärjestelmää.
	Sisämarkkinavaliokunnassa komissaari Viviane Reding lupaili, että komissio valmistautuu luopumaan ehdotuksestaan kuluttajansuojan täysharmonisoinnista. Komissio näkee edelleen tarpeen maksimiharmonisointiin etämyynnissä esimerkiksi netin kautta.
	Naisten oikeuksien valiokunnan mepit pyytävät vaikutusarviota 20 viikon äitiyslomasta ja kahden viikon isyyslomasta. Täysistuntoäänestys on siirretty pidettäväksi näillä näkymin 18. toukokuuta. 
	Ympäristövaliokunnissa puolestaan äänestettiin ei liikennevaloille elintarvikkeiden merkinnöissä, mutta muuten selkeytettiin ja tarkennettiin merkintöjä. Asia tullee täysistunnon käsittelyyn toukokuun lopussa. Valiokunta käsitteli myös toimia elinsiirtoelinten 
	saatavuuden helpottamiseksi kansallisilla laatuohjelmilla ja jäsenmaiden paremmalla yhteistyöllä. Ympäristövaliokunta on aloittanut myös reseptilääkkeiden pakkausselosteiden käsittelyn. Lääkemietinnöt tulevat näillä näkymin äänestykseen valiokunnassa kesäkuussa ja täysistunnossa syyskuussa.
	Kuluneen viikon kohokohtia parlamentissa
	(Parlamentin viikko 13–14/10)
	Parlamentti kävi torstaina vuotuisen keskustelunsa euroalueen taloudesta talouskomissaari Olli Rehnin ja Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet'n kanssa. Hyväksymissään päätöslauselmissa parlamentti vaati talous- ja rahaliitto Emun ja euroalueen talouden hallinnan uudistamista erityisesti jäsenmaiden välisten sitoumusten kautta, varoitti EKP:tä ylireagoimasta inflaatioriskiin, sekä hyväksyi Vitor Constâncion nimittämisen EKP:n varapääjohtajaksi.
	Parlamentti otti ensimmäisenä unionin toimielimistä kantaa vuoden 2011 budjettiin. Parlamentin mukaan talouskriisistä selviämiseksi on keskeistä tukea nuorten pääsemistä työelämään. Aiempaa enemmän rahoitusta on myönnettävä myös tutkimukseen ja innovatiivisten teknologioiden kehittämiseen, sekä maaseudun ja Pk-yritysten pilottiprojekteihin. Parlamentti pyysi komissiota aloittamaan pikaisesti EU:n monivuotisen rahoituskehyksen tarkastelun, ja toisti vaatimuksensa suuremmasta sananvallasta Euroopan ulkosuhdehallinnon muovaamisessa. 
	TALOUSUUTISET

	Kreikka ottamassa kymmenien miljardien lainat euromailta 
	(Helsingin Sanomat 23.4.2010)
	Kreikka pyytää euromaita ja Kansainvälistä valuuttarahastoa IMF:ää aktivoimaan tarjotun lainapaketin. Kreikan pääministeri George Papandreou ilmoitti perjantaina, että maan valtiovarainministeri tekee asiasta virallisen pyynnön.
	Euromaat päättivät toissa viikolla, että Kreikkaa voidaan avustaa yhteensä 30 miljardilla eurolla kahdenvälisin lainoin, jos Kreikka niin pyytää. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF lupasi Kreikalle lainaa noin 15 miljardia euroa.
	Tarkkojen lainamäärien odotettiin täsmentyvän Kreikan pyynnön jälkeen. Korkotason arveltiin olevan noin viisi prosenttia.
	Suomen osuudeksi lainapaketista on arvioitu tänä vuonna enintään 1,85 prosenttia eli 550 miljoonaa euroa. Kreikan luotottaminen vaatii Suomessa kuitenkin vielä eduskunnan hyväksynnän.
	Valtiovarainministeri Jyrki Katainen sanoi euromaiden lainapäätöksen jälkeen, että Suomi lainaa markkinoilta rahaa selvästi halvemmalla kuin mitä Kreikalle ollaan lainaamassa.
	Tieto Kreikan avunpyynnöstä käänsi aluksi maan joukkovelkakirjojen koron laskuun ja euron kurssin nousuun dollariin nähden. Myöhemmin Kreikan lainakorko kääntyi uudelleen nousuun ja euro laskuun.
	Markkinoilla ollaan huolissaan ennen muuta siitä, että euromaiden ja IMF:n apumekanismi ei ratkaise Kreikan talousongelmia pitkällä aikavälillä.
	"Tässä laitetaan vain laastari tilanteen päälle", sanoi ekonomisti Daragh Maher Credit Agricole -pankista uutistoimisto Reutersille.
	Euromaat ovat lupautuneet lainaamaan Kreikalle rahaa rahoitusmarkkinoita alhaisemmalla, kohtuulliseksi katsotulla korolla. EU-piireissä on puhuttu noin viidestä prosentista, mutta talouskomissaari Olli Rehnin tiedottaja Amadeo Altafaj ei perjantaina suostunut arvioimaan mahdollista korkoa.
	Rehn itse oli perjantaina Washingtonissa G20-maiden valtiovarainministerien kokouksessa, jonka yhteydessä hän tapasi torstaina IMF:n pääjohtajan Dominique Strauss-Kanhin ja Kreikan valtiovarainministerin George Papakonstantinoun.
	Altafaj arveli perjantaina, että apumekanismi saadaan käyttöön ripeästi ja ilman suuria viivytyksiä.
	Arvio saattaa kuitenkin olla optimistinen, sillä suurimmassa euromaassa Saksassa yleinen mielipide on vastustanut Kreikan auttamista. Tilannetta mutkistaa se, että Saksan suurimmassa osavaltiossa Nordrhein-Westfalenissa on toukokuussa osavaltiovaalit eivätkä saksalaispoliitikot halua näyttäytyä Kreikan paapojina. Lainamekanismin käyttöönotto edellyttää euromaiden yksimielistä hyväksyntää.
	Koska Saksa on suurin euromaa, sen hartioille lankeaa myös isoin siivu Kreikalle lainattavasta 30 miljardin euron summasta.
	"Suomi tukee Kreikkaa raskain sydämin"
	(Taloussanomat 2.5.2010)
	Valtiovarainministeriö näyttää vihreää valoa Kreikan sunnuntaina julkistamalle säästöpaketille. Ministeriössä uskotaan kuitenkin, että Suomi nettoaa lopulta tukilainalla kymmeniä miljoonia euroja.
	Kreikka maksaa valtiovarainministeriön mukaan lainastaan kolmen prosenttiyksikön preemion, joka tulee markkinakoron päälle. Hinta on noin kaksinkertainen verrattuna Suomen maailmanmarkkinoilta saamaan lainaan. Mikäli Kreikka maksaa lainansa takaisin, Suomi jää selvästi voitolle.
	– Korkoero on huomattava, siinä puhutaan joistakin kymmenistä miljoonista euroista, valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Martti Salmi kertoo Taloussanomille.
	Suomen on hyväksyttävä riski siitä, että Kreikka ei koskaan maksa lainojaan takaisin. Riskin minimoimiseksi Kreikka on jo taipunut ankaraan säästöohjelmaan. Vaihtoehtona olisi Kreikan ajatuminen konkurssiin.
	– Vaihtoehtoinen skenaario on niin paljon huonompi myös koko Suomen ja suomalaisten näkökulmasta, että valtiovarainministeri Katainen on raskain sydämin valmis puoltamaan pakettia, Salmi kertoo.
	Salmen mukaan on erittäin epätodennäköistä, että Suomi ei saisi lainoja takaisin. Lainojen maksamatta jättäminen tuottaisi Kreikalle vielä nykyistäkin mittavammat vahingot. Se muun muassa menettäisi EU:lta saamansa tuet, joita kaudelle 2007-2013 on budjetoitu 20,4 miljardia euroa.
	– Pidämme erittäin epätodennäköisenä, että lainoja ei saada takaisin. Vahinko olisi Kreikalle niin iso, ettemme pidä sitä mitenkään mahdollisena, Salmi jatkaa.
	Maiden maksamat osuudet lainapaketista vastaavat niiden osuuksia Euroopan keskuspankin pääomasta. Siten Saksa ja Ranska ovat suurimmat lainoittajat noin 28 ja 21 prosentin osuuksilla.
	Suomen osuus lainasta olisi 1,85 prosenttia. Valtiovarainministeriöstä ei vielä haluta arvioida, paljon summa olisi euromääräisesti. Aikaisemmin on puhuttu jopa 1,7 miljardiin nousevasta lainasta.
	Lähtökohtaisesti kaikki euromaat Kreikkaa lukuun ottamatta osallistuvat pelastusprojektiin. Jos jokin maa ajautuisi vielä Kreikkaakin pahempaan kriisiin, sen osuutta kuitenkin harkittaisiin uudelleen.
	– Tässä on voimakkaasti ollut "olemme samassa veneessä" -henki, muut maat eivät ole antaneet epäilyksiä osallistumatta jättämiselle, Salmi sanoo.
	Euroopan valtiovarainministerit tapaavat tänään illalla kokouksessa, jossa keskustellaan Kreikalle annettavasta lainapaketista, sen aikataulusta sekä Kreikan tänään julkistamasta säästöohjelmasta.
	Lääkeyhtiöt hermostuivat Kreikan hinnanalennuksille (Mediuutiset 1.6.2010)
	Tanskalaiset lääkeyhtiöt Novo Nordisk ja Leo Pharma päättivät vetää tuotteitaan pois Kreikan markkinoilta sen jälkeen, kun Kreikka ilmoitti alentavansa lääkkeiden hintoja 25 prosenttia osana säästöohjelmaansa.
	Lääkeyhtiöt pelkäävät, että jos ne suostuvat Kreikan tahtoon, niin muut velkaantuneet euro-maat, esimerkiksi Italia, Espanja, Irlanti ja Portugali alentavat myös omia lääkehintojaan.
	Novo Nordiskin mukaan neljänneksen leikkaus lääkehinnoissa tekisi sen toiminnasta Kreikassa tappiollista, mikä ei tietenkään ole järkevää.
	- Taloudelliset seuraukset yhtiölle olisivat merkittävät. Tuon mittaluokan hinnan alentamisesta seuraisi automaattisesti hinnan alennus muissa maissa, sanoo Novo Nordiskin viestintäjohtaja Mike Rulis FirstWordissa.
	Puttosen painajainen: Suomi on uusi Kreikka
	(Kauppalehti 4.3.2010)
	Kreikka on nyt pahoissa talousvaikeuksissa, mutta rahoituksen professori Vesa Puttonen varoittaa suomalaisia katsomasta Kreikkaa nenänvartaan pitkin. Kymmenessä vuodessa Suomi voi tarpoa yhtä syvällä suossa.
	Suomen kohtalo riippuu Puttosen mielestä ennen kaikkea vientiteollisuuden tilanteesta. Jos vientiä ei saada kasvuun, Suomi joutuu syviin taloudellisiin ongelmiin. Näissä asioissa Suomi on valtavien talouden megatrendien uhri.
	Puttosen mielestä Suomen teollisuudella on rakenneongelman lisäksi sijaintiongelma: Aasiaan menetetyt työpaikat eivät ole tulossa takaisin.
	Puttonen on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori.
	- Meillä ei ole nähtävissä uusia kasvun eväitä. Tätä ei tunnuta tiedostavan ja hintalappu tulee kymmenen vuoden sisällä maksettavaksi.
	Toinen vakava asia Suomelle on ikärakenne. Puttonen laskee, että ikääntymisen Suomelle 
	aiheuttamat kustannukset ovat jopa kymmenen kertaa isommat kuin finanssikriisillä.
	- Vuonna 2020 Suomen ikärakenne on Euroopan epäedullisin, Puttonen sanoo  verkkolehti  Uudelle Suomelle.
	Kreikan vaikeuksia ei kannata Puttosen mukaan vähätellä siinäkään mielessä, että ne vaikuttavat pian tännekin. Ensin sijoittajilta menee usko Etelä-Euroopan maiden talouksiin ja sitten synkät näkymät heijastuvat myös Pohjolan perille.
	Kriisimaissa on miljardeja euroja suomalaista eläkerahaa (Yle.fi 30.4.2010)
	Suomalaisten eläkerahaa on sijoitettu talouskriisin keskiössä oleviin maihin yhteensä miljardien edestä. Eläkeyhtiöt eivät kuitenkaan ole huolissaan kriisimaihin, kuten Kreikkaan sijoittamistaan varoista. Yhtiöt uskovat tukipaketin vakauttavan Kreikan taloustilanteen ja turvaavan yhtiöiden sijoitukset. 
	Esimerkiksi Kuntien Eläkevakuutuksella Kevalla on Kreikassa lähes 500 miljoonan euron potti ja ltaliassa tätä suurempikin. Yhtiö uskoo sijoitusten olevan turvassa, vaikka talouskriisi maita heitteleekin. 
	- En ole huolissani. Euroalue pyrkii joka tapauksessa kaikin tavoin estämään tilanteen pahentumisen, sanoo Kevan sijoitusjohtaja Ari Huotari. 
	Myös eläkejätti Ilmarisella on Italiassa 500 miljoonan euron sijoitukset. Ilmarinen on sijoittanut myös Portugaliin ja Espanjaan. Vähiten kriisimaihin on varojaan pannut eläkeyhtiö Varma. 
	Eläkeyhtiöissä uskotaan Kreikalle kaavaillun tukipaketin ja rakenneuudistusten nostavan maan jaloilleen ja sijoitusten tuottavan. Toisaalta yhtiöiden mukaan sijoitukset eivät olisi edes olisi se suurin huoli, jos korttitalo sortuisi. 
	- En ole huolissani siitä, ettemme saisi rahoja täysimääräisinä takaisin. Mutta siitä olen huolissani, että pitkittyessään tämä kriisi leventää luottoriskimarginaaleja myös muissa joukkovelkakirjalainoissa, Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio kommentoi tilannetta. 
	Suomi putosi kilpailukykyvertailussa
	(Taloussanomat 19.5.2010)
	Suomen sijoitus kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa on romahtanut enemmän kuin kertaakaan aiemmin, kertoo Ylen uutiset.
	Sveitsiläisen Institute for Management Developmentin (IMD) vertailussa Suomi putosi sijalle 19, kun se edellisessä vertailussa oli yhdeksänneksi kilpailukykyisin maa. Suurta pudotusta selittää muun muassa bruttokansantuotteen voimakas lasku viime vuonna.
	Vertailun mukaan kilpailukykyisin maa oli Singapore. Toiseksi sijoittui Hongkong. Ykkössijaa vuodesta 1994 saakka pitänyt Yhdysvallat jäi nyt kolmoseksi. Seuraavina tulivat Sveitsi, Australia ja Ruotsi.
	Tiedot perustuvat viimevuotisiin tilastoihin ja tämän vuoden alkupuolella tehtyihin yritysjohtajien haastatteluihin.
	– Kysely on tällä kertaa ehkä poikkeuksellisen jälkijättöinen, koska ajankohtainen tilanne ei siinä näy. Oli tiedossa, että Suomi tippuu vertailussa, mutta oli ehkä yllättävää, että pudotus oli näin suuri, sanoo Etlan tutkimusjohtaja Petri Rouvinen Ylen uutisille.
	Rouvinen arvioi, ettei Suomen sijoitus putoa yhtä paljon ensi syksynä julkaistavassa WEF:n eli World Economic Forumin vertailussa.
	Turkulaiset mullistamassa led-valot
	(Kauppalehti 5.3.2010)
	Turkulainen Lumi Group Oy on kehittänyt menetelmän, jonka avulla energiaa säästävää led-tekniikkaa voidaan hyödyntää katu- ja tievalaistuksessa.
	– Uudella tekniikalla toteutetut katuvalaisimet täyttävät tievalaistukseen liittyvät standardit jopa 53 metrin pylväsvälillä. Tähän asti led-tievalot ovat edellyttäneet parhaimmillaankin 25–35 metrin pylväsväliä, kertoo Lumi Groupin pääomistaja ja toimitusjohtaja Pertti Suominen.
	Hänen mukaansa uudet kotimaassa valmistetut katuvalaisimet perustuvat tekniseen innovaatioon, josta hän ei suostu kertomaan tarkemmin.
	– Patentti on parhaillaan haussa, emmekä halua antaa kilpailijoille vihjeitä ratkaisustamme, Suominen sanoo.
	Lumi Group on jo saanut ensimmäiset kaupat solmittua. Turkuun, Kaarinaan, Raisioon ja Lappeenrantaan on myyty yhteensä 50 valaisinta. Kunnat lähtevät Suomisen mukaan varovaisesti liikkeelle. Ensin halutaan kokeilla. Hän uskoo kuitenkin, että led-katuvalojen kauppa lähtee nopeasti vauhdilla liikkeelle.
	– Pelkästään Suomessa on 800 000 tie- ja katuvaloa, jotka pitää uusia 5–10 vuoden kuluessa. Ja Suomen osuus alan maailmanlaajuisesta bisneksestä on vain 0,5 prosenttia, Suominen hehkuttaa.
	Lumi Groupilla on parhaillaan neuvotteluja käynnissä pääomasijoittajien kanssa, jotta vienti saataisiin kunnolla vauhtiin. Tähän tehtävään tuotekehitystyöhön on tukea tullut Tekesistä.
	– Tuote ja tekniikka ovat nyt kunnossa, nyt pitää panostaa markkinointiin ja brändin rakentamiseen, Suominen sanoo.
	Hän uskoo, että led-tekniikka valtaa nopeasti markkinoita perinteisiltä tievalaistustekniikoilta.
	– Led-tekniikka säästää rahaa ja energiaa. Me pääsemme älykkäillä säätöratkaisuilla 46 watin sähkönkulutuksella samaan valaistustulokseen kuin 150 wattia kuluttava suurpainenatriumlamppu. Energiansäästön lisäksi pitkäikäiset ledit säästävät huoltokustannuksissa. Led-tievalaistuksen käyttöikä on 30–40 vuotta ja sen huoltotarve jää viidesosaan perinteiseen tievalaistukseen verrattuna, Suominen selvittää.
	Suurin ongelma on kallis hankintahinta. Led-katuvalaistuksen hankkiminen tulee noin 50 prosenttia kalliimmaksi kuin perinteisen tekniikan ostaminen.
	Suominen uskoo kuitenkin, että käytössä saavutettavat säästöt houkuttelevat valaistustaan uusivia kuntia ja kaupunkeja.
	– Led valaistuksen takaisinmaksuaika on nykyisillä hinnoilla 3,5–7 vuotta ja se lyhenee jatkossa, hän vakuuttaa.
	Suomalaiset matkustavat taas etelään
	(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2010)
	Suomalaisten lomamatkailu elpyy talouskriisin aiheuttaman notkahduksen jälkeen. 
	Matkanjärjestäjien mukaan valmismatkoja on myyty kevään aikana enemmän kuin vastaavana aikana moneen vuoteen.
	Suomen suurimmat matkanjärjestäjät Aurinkomatkat ja Finnmatkat arvioivat, että tänä kesänä lomamatkoja tehdään yhtä paljon kuin ennen talouskriisiä, kertoo YLE Uutiset.
	Aurinkomatkat arvioi kuljettavansa kesällä 165 000 matkailijaa, ja Finnmatkoilla on myynnissä 120 000 paikkaa.
	Suosituin valmismatkakohde kesällä on edellisvuosien tapaan Kreikka, jossa erityisesti Rodos on palannut suomalaisten suosioon.
	Nopeimmin valmismatkojen myynti elpyy euroalueen ulkopuolisissa maissa kuten Egyptissä ja Tunisiassa, joissa matkailu on vahvan euron ansiosta edullista. Esimerkiksi Finnmatkat on lisännyt lentoja Egyptiin, jonne järjestetään matkoja myös kesällä.  Suurin matkailijamäärien kasvu on Turkissa, jossa lomailee kesäkaudella matkanjärjestäjien ennakkoarvion mukaan noin 84 000 suomalaista. Viime vuodesta kasvua on lähes 20 prosenttia.
	OECD: Työttömyysturva on liian antelias Suomessa (Taloussanomat, 7.4.2010)
	OECD pitää Suomen työttömyysturvajärjestelmää liian anteliaana. Järjestön mukaan etuuksia pitää kaventaa ja lisätä työttömien aktivointia. SAK:n mukaan OECD:n käsitys työttömyysturvasta perustuu vääriin ja puutteellisiin tietoihin.
	Työttömyysetuudet ovat Suomessa liian anteliaat, sanoo taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD tuoreessa maakatsauksessaan. Etuuksia pitäisi järjestön mukaan edelleen kaventaa.
	Pitkäaikaistyöttömien turva on Suomessa järjestön mukaan yksi OECD-maiden parhaista. Järjestö moittii sitä, että hyvät etuudet yhdistettynä työttömien liian myöhäiseen aktivointiin lisäävät todennäköisesti työttömyysastetta, passiivisuutta ja riippuvuutta tukijärjestelmästä.
	OECD:n mukaan Suomessa työttömiä aktivoidaan vähemmän ja myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Työttömien pakollinen aktivointi pitäisi aloittaa viimeistään sitten, kun työttömyyden alusta on kulunut 50 viikkoa. Aktivointitoimista kieltäytymisestä pitäisi lisäksi aina rangaista.
	Palkansaajajärjestö SAK ehti jo ottaa kantaa OECD:n raporttiin. SAK pitää hyvänä sitä, että OECD esittää aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahojen lisäämistä.
	SAK:n mukaan työttömyysturvan anteliaisuutta koskevat kannanotot sen sijaan ovat liioiteltuja ja perustuvat puutteellisiin tietoihin.
	SAK sanoo, että muun muassa yksi esimerkkitapaus perustuu vääriin tietoihin. Toisin kuin raportissa kerrotaan, pienipalkkaisen työntekijän ansiosidonnainen työttömyyskorvaus on SAK:n mukaan 59 prosenttia eikä 79 prosenttia nettopalkasta. SAK:n mukaan OECD:n luku perustuu yhteen ulkomaiseen lähteeseen.
	– Toisin kuin raportissa väitetään, työttömyysturvan taso on Suomessa muita Pohjoismaita alhaisempi, SAK:n tiedotteessa sanotaan.
	OECD: Suomi matokuurille
	(Taloussanomat, 7.4.2010)
	OECD:n maaraportti maalailee Suomelle suhteellisen synkkiä tulevaisuudenkuvia, ellei valtiontaloutta saada tasapainoon. Entisen tähtioppilaan muutos huonompaan suuntaan on ollut nopea ja jyrkkä.
	Talousjärjestö OECD kehottaa Suomea kiristämään eläkkeellepääsyä ja lisäämään työttömien työllistämistoimia. Julkisen talouden kestävyysvajeeseen on järjestön mukaan puututtava pikaisesti.
	OECD:n maaraportin kaikkien aikojen ensimmäisessä julkistamistilaisuudessa Säätytalolla tunnelmat olivat kuin rehtorin puhuttelussa. Entisen tähtioppilaan muutos huonompaan suuntaan on ollut nopea ja jyrkkä.
	– Suomea ei koskettanut niinkään finanssikriisi, vaan ulkomaankaupan romahtaminen, joka oli Suomen kohdalla syvintä OECD:n piirissä, sanoi maatutkintalinjan päällikkö Piritta Sorsa tiedotustilaisuudessa.
	Eläköitymisiän alarajan nosto 65 vuoteen on vain yksi OECD:n ehdottomista toimista. Valtiontalouden lisäksi myös kuntien talous pitäisi saada kestävälle uralle samaan aikaan kun työn verotusta ei ole varaa kiristää. Tuloja olisi kerättävä lähinnä omaisuuden ja kulutuksen verottamisella. Tehty ruuan arvonlisäveronalennus ei saa OECD:ltä kiitosta.
	Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Jukka Pekkarinen korosti tiedotustilaisuudessa, etteivät kohdemaat vaikuta raportin sisältöön. Viesti on kuitenkin pääpiirteissään sama kuin valtiovarainministeriöllä eli taantuman pahentama julkisen talouden kestävyysvaje pitäisi saada kurottua umpeen. Väestörakenteen muutos kun iskee Suomeen nopeammin kuin muihin EU-maihin.
	– Arvioimme kestävyysvajeen olevan nyt noin kahdeksan prosenttia bruttokansantuotteesta, sanoi OECD:n Suomen tutkinnasta vastaavan yksikön päällikkö Henrik Braconier.
	Tämä on selvästi synkempi kuin valtiovarainministeriön arvio. Braconierin mukaan Suomen hallituksen pitäisikin esitellä suunnitelma elvytyksen paisuttaman vajeen korjaamiseksi mahdollisimman pian.
	OECD esittää Suomelle myös lisää palkkajoustoja, koska saadut tulokset viimeaikaisesta paikallisesta sopimisesta eivät ole olleet tyydyttäviä. Työttömyys on toistaiseksi pysynyt hallinnassa, mutta työttömien aktivointiin järjestö kehottaa lisäämään panoksia, koska tässä suhteessa Suomi on tullut taantumamaiden jälkijunassa.
	Suomalaisia opiskelijoita OECD patistelee siirtymään nopeammin työelämään.
	Kreikka auttaa Suomen asuntovelallisia
	(Taloussanomat 31.3.2010)
	Suomen asuntomarkkinoilla on edessään rauhallinen neliöhintojen nousukierre, ennustaa Handelsbanken. Velallisten pelkäämää eurokorkojen hypähdystä ei vielä tule, koska Kreikan talousahdinko pakottaa EKP:n jatkamaan elvytystä.
	Asuntohintojen nousuvauhti on Suomessa yllättäen kiihtynyt viime syksyn jälkeen, keskellä syvintä lamaa.
	Handelsbankenin tänään keskiviikkona julkaiseman asuntomarkkinakatsauksen mukaan nykymeno voi jopa jatkua rauhallisesti vielä parin vuoden ajan.
	– Lainakorkojen nousupaineet eivät ole yltyneet pelätyllä tavalla, ja tällainen varsin kohtuullinen euriborien taso voi pysyä yllä aika pitkään, sanoo pankin ekonomisti Tuulia Asplund.
	Yhtenä syynä on, ettei Euroopan keskuspankki ole voinut vielä luopua elvytyksestä. Pankki oli jo kiristämässä rahahanojaan, mutta sokkipaljastukset Kreikan talouden surkeasta tilasta pysäyttivät aikeet.
	Kreikan pelastaminen vaatii vielä paljon EU:n apua, ja siihen asti keskuspankki joutuu varomaan äkkimuutoksia. Italiankin kansantaloudessa on samanlaisia pahojen piilovajeiden vaaroja.
	– Korot kääntyvät ylöspäin vähitellen, mutta selvästi rauhallisemmin kuin vielä ennen vuodenvaihdetta arvioitiin. Tämä vaikuttaa suomalaiseen asuntovelalliseen ja hänen tulevaisuudennäkymiinsä aika suoraan, Asplund muistuttaa.
	Jos kuluttajien luottamus säilyy tällaisena, asuntohankintoja uskalletaan tehdä syksyyn asti vähintään samalla tahdilla kuin nyt.
	– Työttömyys lisääntyy ja ansioiden pieneneminen vähentää ostoaikeita. Tosin tällä hetkellä uusia asuntoja valmistuu aika vähän suhteessa kysyntään. Nämä eri tekijät tasapainoittavat markkinoita hyvin, Tuulia Asplund sanoo.
	Handelsbanken arvioi, että asuntojen hinnat nousevat loppuvuoteen mennessä koko maassa keskimäärin 4–7 prosenttia tämän talven lukemista.
	Neliöhintojen nousuvauhti hidastuu vuoteen 2011 tultaessa, samalla kun uusien asuntojen tuotanto yltyy. Tarjonnan parantuminen ja korkojen kipuaminen poistavat hintakuplapelkoja tehokkaasti.
	Nokian kännykkä latautuu pyöräillessä
	(Digitoday 3.6.2010)
	Matkapuhelinvalmistaja Nokia kehitti kännykän laturin, joka toimii pyörää polkiessa. Nokia tuo markkinoille myös ensimmäisen kännykkänsä, jossa toimii kaksi SIM-korttia.
	Nokia esitteli tänään Nairobissa uudenlaisen kännykän laturin, jota voi käyttää paikoissa, joissa ei ole kunnollista sähköverkkoa. Kännykän saa ladattua pyörällä polkiessa.
	Nokian laturipakettiin kuuluu laturin lisäksi dynamo, piuha ja kiinnitysteline. Laturi saa samalla mekanismilla sähköä kuin ennen vanhaan ladattiin patterilamppuja dynamon avulla. Kännykkä latautuu, kun dynamo pyörii pyörän rengasta vasten.
	Nokian johtaja Alex Lambeek kehuu tiedotteessa laturin energiatehokkuutta. Laturin ansiosta kännykän käyttäjän ei tarvitse murehtia akun kestämistä.
	Nokia esitteli Nairobissa laturin lisäksi neljä uutta C-sarjan puhelinta ja kahden SIM-kortin ratkaisun.
	Nokian C1-00-malli on yhtiön ensimmäinen kännykkä, jossa toimii kaksi SIM-korttia. Kännykän käyttäjä voi nappia painamalla vaihtaa liittymäkortista toiseen.
	Lambeek mainostaa, että käyttäjä voi valita SIM-kortin puheluhintojen perusteella. Kaksi liittymäkorttia auttaa myös matkustettaessa maasta toiseen.
	Nokian uudet C-sarjan puhelimet ja kännykkälaturi tulevat markkinoille loppuvuonna. Puhelinmallit maksavat 30–45 euroa.
	9 merkkiä paljastaa oletko köyhä
	(Taloussanomat 8.6.2010)
	Onko sinulla varaa syödä lihaa tai kalaa joka toinen päivä? Jos ei ole, saatat olla virallisesti köyhä. EU alkaa nyt määritellä köyhyyttä yhdeksän uuden kriteerin avulla, joista yksi liittyy ruoan laatuun. Uusien määritelmien mukaan Suomessa on yli 200 000 köyhää aiempaa enemmän eli lähes miljoona köyhää. Katso kuka on köyhä.
	Euroopan unionin maat haluavat nostaa 20 miljoonaa ihmistä pois köyhyydestä. Tavoitteesta sovittiin koko kevään kestäneen väännön jälkeen maanantaina Luxemburgissa pidetyssä sosiaaliministereiden kokouksessa.
	Samalla ministerit sopivat, miten köyhien määrä tulevaisuudessa lasketaan. Suomessa on muiden maiden tavoin laskettu aiemmin köyhiksi alle 60 prosenttia mediaanitulosta ansaitsevat. Suomessa näitä noin alle 990 eurolla kuussa eläviä köyhiä on noin 700 000.
	Uudet kriteerit lisäävät köyhyyden määritelmään kuitenkin myös materiaalisen puutteen sekä kotitalouksien pitkään jatkuneen työttömyyden. Materiaalisten tekijöiden osalta katsotaan kotitalouksien kykyä selviytyä yhteiskunnan perusodotuksista. Työllisyyden osalta katsotaan puolestaan kotitalouksien yli vuoden kestänyttä matalaa työllisyyttä, eli mittari eroaa perinteisestä työttömyysmittauksesta.
	Yhdeksänkohtainen puutelista ja työttömyyskriteeri kasvattaisivat sosiaali- ja terveysministeriön apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtasen mukaan Suomen köyhien määrää noin 200 000 henkilöllä eli köyhien määrä kasvaisi 900 000:een.
	– Materiaalista puutetta ja pitkäaikaisesti työttömänä olevien kotitalouksien määrää mittaavat mittarit siirtävät fokusta tulonjakoköyhyydestä kohti syrjäytymisriskiä, indikaattoreita valmistelleen työryhmän puheenjohtajankin toiminut Lindqvist-Virtanen sanoo.
	Jokainen maa valitsee alla näkyvästä yhdeksänkohtaisesta listasta neljä kriteeriä, joilla köyhyyttä seurataan. Kriteeriä tiukennettiin, sillä aiemmin rajana pidettiin kolmen kohdan täyttymistä. Vuonna 2008 Suomessa viisi prosenttia väestöstä täytti kolme kohtaa yhdeksästä, kun EU-alueen keskiarvo oli 17 prosenttia.
	Lindqvist-Virtasen mukaan tavoitteista neuvoteltiin pitkään, sillä alunperin EU-komissio esitti köyhyyden mittaamista vain tulokriteerin perusteella. Tärkeää oli kuitenkin saada jäsenmaat suostumaan köyhyyden vähentämisen määrälliseen tavoitteeseen. Kriteereitä laventamalla 20 miljoonan köyhän vähentä-
	mistavoite saatiin kirjatuksi sosiaaliministerien kannaksi.
	Koko EU-alueella on uusien kriteerien mukaan jopa 120 miljoonaa köyhää.
	1. Vuokrarästit ja maksuhäiriöt
	Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin mukaan joka kymmenes EU-kansalainen ei kykene maksamaan laskujaan ajoissa. Luku on sama Suomessa, mutta Kreikassa maksuhäiriöitä on lähes joka neljännellä.
	2. Kodin lämmitys
	Kylmässä kodissa asuminen tunnustetaan köyhyyden merkiksi. Suomessa ongelma koskettaa vain kahta prosenttia väestöstä.
	3. Kyky selviytyä yllättävistä kustannuksista
	Kodinkoneiden hajoaminen tai yllättävät sairaalalaskut suistavat yllättävän monen talouden raiteiltaan. EU:ssa yli kolmasosalla on vaikeuksia selvitä yllättävistä kustannuksista ja Suomessakin 30 prosentilla.
	4. Annos lihaa, kalaa tai vastaavaa proteiinia joka toinen päivä
	Suomalaiset eivät rahanpuutteessakaan laista syömisestä, sillä vain kolmella prosentilla köyhyys yhdistyy myös aliravitsemukseen. Europan unionin jäsenmaissa yhdeksän prosenttia joutuu tulemaan toimeen ilman joka toinen päivä nautittavaa proteiiniannosta.
	5. Viikko lomaa poissa kotoa
	Vaikka ruokaa riittääkin, lomastaan joutuu moni tinkimään. Lähes viidesosalla suomalaisista ei ole varaa lähteä pois kotoa lomailemaan viikoksi. Romaniassa kotiinsa sidottuja on yli kolme neljäsosaa.
	 6. Auto
	Vaikka autoa ei tilastojen mukaan ole pakko omistaa päästäkseen pois köyhyydestä, laskee EU mahdollisuuden auton ostoon kohtalaisten tulojen merkiksi. Suomalaisista kahdeksalla prosentilla ja EU-kansalaisista yhdeksällä prosentilla ei ole varaa autoon.
	7. Pesukone
	Pesukoneeseen rahat riittävät jopa 98 prosentilla EU-kansalaisista.
	8. Väri-tv
	Televisio löytyy jopa useammalta kuin pesukone. Suomessa vain joka sadannella uupuu varoja television ostoon.
	9. Puhelin
	Kännykkäkansana suomalaiset eivät puhelimissa säästele. EU-alueella kuitenkin joka sadannelta uupuu puhelin, Bulgariassa näin jo neljällä prosentilla.
	KOULUTUS ja KULTTUURI 

	Ammatillinen koulutus kasvatti suosiotaan, lukion vetovoima laski
	(Suomen Sillan Uutisviikko 15/2010)
	Yhteishaun hakijamäärä oli tänä vuonna 100 
	500. Runsas puolet hakijoista on keväällä peruskoulun päättäviä. Syksyllä alkavaan koulutukseen on tarjolla 88 000 aloituspaikkaa. Niistä 48 000 on ammatilliseen koulutukseen ja loput lukioihin.
	Tänä keväänä peruskoulun päättävistä 33 000 suuntaa ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 32 000 lukioon.
	Suosituin ammatillinen ala oli sosiaali- ja terveysala, jonne haki yli 8 500 nuorta. Seuraavina ovat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (6 200), liiketalous ja kauppa (6 000), arkkitehtuuri ja rakentaminen (5 600), majoitus- ja ravitsemisala (5 500) sekä kauneudenhoitoala (5 300).
	Sofi Oksaselle Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto
	(Helsingin Sanomat 30.3.2010)
	Sofi Oksanen on voittanut Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon romaanillaan Puhdistus. Palkintoa tavoitteli kaikkiaan 11 kaunokirjallista teosta. Palkinnon suuruus on 47 000 euroa, ja se luovutetaan Reykjavikissa marraskuussa.
	Palkintoperusteissa romaania kiitetään muun muassa ajattomista teemoista ja kouraisevasta kielestä:
	"Puhdistus sijoittuu Viroon ja kulkee kahdella aikatasolla, mutta sen aiheet – rakkaus, petos, valta ja avuttomuus – ovat ajattomia. Puhdistus väreilee jännityksestä: vaietut salaisuudet ja mitä häpeällisimmät teot leviävät kuin rihmasto läpi kirjan ja pakottavat lukemaan."
	"Oksanen kuvaa harvinaisen tarkalla ja kouraisevalla kielellä sitä, miten historia koulii yksilöä ja miten menneisyys on läsnä nykyhetkessä."
	Suomesta ehdolla palkinnon saajaksi oli tänä vuonna myös Monika Fagerholm.
	Viime vuonna palkinnon voitti norjalaiskirjailija Per Petterson. Suomeen palkinto on myönnetty viimeksi vuonna 2004, jolloin sen sai Kari Hotakainen Juoksuhaudantie-romaanillaan. Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto on jaettu vuodesta 1962 lähtien.
	Oksanen on kahminut kolmannella romaanillaan jo aiemmin lukuisia palkintoja. Suomessa ensimmäisenä romaanina sekä Finlandia- ja Runeberg-palkinnot saanutta Puhdistusta on myyty kotimaassa 142 400 kappaletta
	Virolainen Postimees-lehti valitsi Oksasen viime vuonna vuoden ihmiseksi.
	Amerikkalainen kustantaja Grove Press julkaisee teoksen englanninkielisen käännöksen 1. huhtikuuta. Samalla alkaa Sofi Oksasen promootiokiertue Yhdysvalloissa.
	Sakke Aalto sai kappaleen Snoop Doggin levylle (Suomen Sillan Uutisviikko 13/2010)
	Helsinkiläinen tuottaja-säveltäjä Sakke Aalto on saanut kappaleensa tuoreelle Snoop Doggin More Malice -levylle. Kappaleiden joukossa on Aallon sävellys nimeltä You're Gonna Love Me.
	Yhdysvaltalainen Snoop Dogg on yksi maailman kaikkien aikojen menestyneimmistä hiphop-artisteista.  Seitsemän hänen albumiaan on myynyt Yhdysvalloissa platinaa ja kaikkiaan ne ovat myyneet Yhdysvalloissa yli 16 miljoonaa kappaletta.
	Sakke Aalto on tehnyt hittejä mm. kotimaisille Anna Abreulle, Cheekille ja Elastiselle. 
	Fintelligenssin tuorein hitti Mikä boogie on sekin Aallon sävellys.
	Darude myi kultaa Yhdysvalloissa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 15/2010)
	Suomalaisen Daruden Sandstorm-hitin digimyynti on ylittänyt kultarajan Yhdysvalloissa, sillä Sandstorm-singleä on myyty digitaalisesti yli 500 000 kappaletta.
	Daruden koko tuotanto julkaistiin Yhdysvalloissa digitaalisesti kolme vuotta sitten, ja siitä lähtien Sandstorm-kappale on pysynyt iTunesin dance top 10 -listalla.
	Ensimmäisen kerran Sandstrom julkaistiin kymmenen vuotta sitten.
	URHEILU-UUTISET

	Enni Rukajärvi voitti arvostetun TTR-lumilautailukiertueen 
	(Helsingin Sanomat 28.3.2010)
	Lumilautailun TTR-kiertueen miesten ja naisten kokonaiskilpailun voitot tulivat Suomeen. Naisten kilpailun voiton vei 19-vuotias Enni Rukajärvi. Voitto varmistui naisten kisasarjan päätöstapahtumassa Roxy Chicken Jamissa Kalifornian Mammoth Lakesissa. Peetu Piiroinen varmisti miesten kilpailun voiton jo aiemmin.
	"Mahtava tunne. Olen todella iloinen ja samalla hämmästynyt. En odottanut kauden alussa, että pystyisin voittamaan koko kiertueen", Rukajärvi tunnusti.
	"Vuosi sitten laskin vain pari kilpailua TTR-kiertueella, ja nyt olen koko turneen voittaja."
	Rukajärvi sijoittui finaalitapahtuman avanneessa slopestylessä yhdeksänneksi, eikä sitä seurannut lumikourukisa enää vaikuttanut kokonaiskilpailun kärkisijoituksiin.
	Toiseksi naisten kokonaiskilpailussa sijoittui Sveitsin Sina Candrian ja kolmanneksi Tšekin Sarka Pancochova. Rukajärvi pokkasi kilpailusarjan voitosta 50 000 Yhdysvaltain dollaria.
	Laura Lepistö voitti historiallisen MM-pronssin Torinossa (Helsingin Sanomat 27.3.2010)
	Taitoluistelun MM-kisat Italian Torinossa päättyivät suomalaisjuhliin. Laura Lepistö voitti komeasti pronssia pitämällä lyhytohjelmansa kolmannen sijan myös vapaaohjelmassa.
	Maailmanmestaruuden voitti Japanin Mao Asada ja pronssia otti eteläkorealainen Kim Yu-na.
	Lepistö saavutti Suomen taitoluisteluhistorian ensimmäisen naisten MM-mitalin, mutta sai jännittää saavutusta loppuun asti. Vapaaohjelma oikeutti espoolaisen kolmannelle sijalle, mutta jäljellä oli vielä kaksi luistelijaa, amerikkalainen Mirai Nagasu ja venäläinen Ksenia Makarova. ”Aloin uskoa mitalimahdollisuuksiin vasta, kun tajusin, että Mirai jäi taakse. Sitten kun sillä venäläisellä meni viimeisenä tosi hyvin, piti jännittää vielä lisää ja tärisin oikein kunnolla”, Lepistö kertasi tunnelmiaan.
	Lyhytohjelman yllätysvoittaja Nagasu romahti kuitenkin seitsemänneksi, ja Makarova jäi kahdeksanneksi. ”Sitten kiljuttiin suoraa 
	huutoa, ja muuttui se vielä itkuksi, muutamankin kerran”, Lepistö sanoi. ”Olin tosi väsynyt olympialaisten jälkeen, mutta sain kuitenkin motivoitua itseni nopeasti tähän kisaan, koska tiesin olevani hyvässä kunnossa. Nyt olen todella ansainnut loman.”
	Lepistö oli vapaaohjelmassa vasta kuudenneksi paras (114,32 pistettä). Hän jäi ennätyksestään yli kaksitoista pistettä, kun kolme kolmoishyppyä – kaksi rittiä ja yksi salchow – jäi kaksoisiksi. Lyhytohjelmassa syntynyt ero takana kärkkyviin kuitenkin riitti. Lepistö piti kolmannen sijansa, kun ainoastaan Kim tuli ohi ja Nagasu tippui taakse.
	Suomelle kaksoisvoitto muodostelmaluistelun MM-kisoissa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 15/2010)
	Suomalaisjoukkueet juhlivat kaikkien aikojen ensimmäistä kaksoisvoittoaan muodostelmaluistelun MM-kilpailuissa Yhdysvaltain Colorado Springsissä. Mestaruuden otti lyhyt- ja vapaaohjelman voittanut Rockettes. Marigold IceUnity nousi vapaaohjelmassa toiseksi lyhytohjelman jälkeiseltä viidenneltä sijalta.
	Helsingin Taitoluisteluklubin Rockettes vei mestaruuden pistein 223,90. Marigoldin pistesaalis oli 216,98.
	Rockettesin valmentaja on Kaisa Nieminen. Anu Oksanen valmentaa Marigoldia.
	Suomalaiset ovat saaneet vuodesta 2000 järjestetyistä lajin MM-kilpailuista yhteensä 14 mitalia. Kaksoisvoitto toi suomalaisille kaksi paikkaa myös ensi vuoden MM-kilpailuihin, jotka järjestetään Helsingissä.
	Maija Löytynoja otti hopeaa paralympialaisissa (Suomen Sillan Uutisviikko 11/2010)
	Maija Löytynoja voitti hopeaa liikuntavammaisten pystyhiihtäjien ampumahiihdon takaa-ajossa Vancouverin paralympialaisten avauspäivänä.
	Löytynoja nousi kakkoseksi karsinnan kolmostilaltaan. Hän selviytyi sekä karsinnasta että kolmen kilometrin kisasta sakkokierroksitta. 
	Paralympiakultaa otti Venäjän Anna Burmistrova.
	Arvokisamitali on Löytynojalle uran ensimmäinen.
	TUTKIMUS JA TERVEYS

	Kaksikielisyys alkaa kehittyä jo kohdussa
	(MediUutiset 26.3.2010)
	Vauvat, jotka kuulevat kahta kieltä ollessaan äitinsä kohdussa, oppivat helpommin kaksikielisiksi, osoittavat ranskalais- ja brittitutkijoiden havainnot.
	Tutkijat testasivat kahta vastasyntyneiden ryhmää. Toisen ryhmän vauvat olivat kuulleet kohdussa ollessaan vain englantia, toisen ryhmän vauvat sekä englantia että Filippiineillä puhuttavaa tagalogin kieltä.
	Todentaakseen vauvojen alttiutta omaksua kieliä tutkijat seurasivat heidän imemisrefleksejään. Lisääntyneen imemisrefleksin katsottiin osoittavan vastasyntyneet kiinnostusta ärsykkeeseen.
	Ilmeni, että vain englantia kuulleet vauvat olivat kiinnostuneempia englannista kuin tagalogista. Kahta kieltä kuulleet vauvat olivat yhtä kiinnostuneita kummastakin kielestä.
	Turkulaisesta lääkekeksinnöstä maksettiin kymmeniä miljoonia (MediUutiset 2.3.2010)
	Turkulaisen lääkekehitysyrityksen Hormos Medical Oy:n lääkekeksinnöstä, ospemifeenista, maksettiin maailmalla jättipotti.
	Hormos Medicalin amerikkalainen emoyhtiö QuatRx Pharmaceuticals Company solmi maailmanlaajuisen lisenssisopimuksen ospemifeenin kehittämisestä ja markkinoinnista japanilaisen Shionogi & Companyn kanssa.
	Shionogi sai ospemifeenin maailmanlaajuiset markkinointioikeudet. QuatRx saa puolestaan 25 miljoonaa dollaria allekirjoitusmaksuna ja sen lisäksi yli 100 miljoonaa dollaria tiettyjen kehitys- ja viranomaisvaiheiden saavuttamisesta. Lisäksi QuatRx saa etappimaksuja Yhdysvaltain ulkopuolisten maiden myyntilupien saannista ja myynnin kehityksestä sekä rojalteja tuotteen myynnistä.
	Ospemifeeni on estrogeenireseptorimodulaattori eli SERM-lääke. Ospemifeeni on markkinoiden ensimmäinen estrogeeniton vaihtoehto vaihdevuosien jälkeisen emättimen limakalvoatrofian oireiden hoitoon.
	Hormoksen toimitusjohtaja Risto Lammintausta on syystäkin tyytyväinen.
	– Ospemifeeni osoittaa, että reilun kymmenen vuoden aikana tehty hieman alle sadan miljoonan dollarin investointi on mahdollista saada takaisin kahden seuraavan vuoden aikana kaksinkertaisena. Sen jälkeen onnistuneesta myynnistä on odotettavissa reilun kymmenen vuoden ajan tulovirta, joka ilman uusia investointejakin voi tuoda tehdyn investoinnin takaisin yli kymmenkertaisena, Lammintausta toteaa.
	Lumene on hyvinvointibrändien ykkönen
	(MediUutiset 21.4.2010)
	Lumene on hyvinvointibrändien ykkönen, kertoo Terve.fi:n tutkimus.
	Suomalaiset ovat tietoisia siitä, miten erilaiset valinnat vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa, mikä näkyy myös heidän kulutustottumuksissaan.
	Näin väittää hyvinvointimedia Terve.fi:n ja tutkimusyhtiö 15/30 Research Oy:n toteuttama Miten Suomi voi? - Kansallinen hyvinvointibarometri 2010 -kyselytutkimus.
	Hyvinvointibarometrilla haluttiin selvittää, miten suomalainen mieltää hyvinvoinnin, mitä se hänelle merkitsee, mihin hyvinvoinnissa kiinnitetään huomiota ja mitkä asiat ovat hyvinvointikulutuksessa tärkeitä.
	Yhteensä 29 kysymyksestä koostuvasta barometristä selviää, että suomalainen arvostaa hyvinvointiaan ja panostaa siihen niin aikaa kuin rahaa.
	Kansallisen hyvinvointibarometrin yhteydessä toteutettiin myös Vuoden 2010 hyvinvointibrändit -listaus. Tutkimuksesta käy ilmi, että hyvinvointi koostuu terveyteen, ihmissuhteisiin ja työelämään liittyvistä ulottuvuuksista, joten brändien tulisi ymmärtää oma paikkansa yksilön hyvinvoinnin kokonaisuudessa ja pyrkiä auttamaan kuluttajia tekemään oikeita valintoja.
	Hyvinvointibrändilistauksen kärkeen sijoittuivat Lumene, Burana ja Nivea.
	Tutkimus toteutettiin verkkotutkimuksena helmi-maaliskuussa, ja siihen vastasi yhteensä 3232 suomalaista.
	Hyvinvointibrändit 2010 TOP 10
	1. Lumene
	2. Burana
	3. Nivea
	4. Gefilus
	5. L'Oreal
	6. Panadol
	7. Gore-Tex
	8. Multitabs
	9. Nike
	10. Adidas
	David Beckhamin akillesjänne leikattiin Turussa (Suomen Sillan Uutisviikko 11/2010)
	Turussa leikattu jalkapallotähti David Beckham pääsi keskiviikkona pois sairaalasta. Hän poistui vaimonsa Victorian kanssa Suomesta saman tien. 
	Beckham oli hoidossa Turussa maanantaista lähtien.
	AC Milanissa pelaava Beckham katkaisi akillesjänteensä sunnuntai-iltana Italian pääsarjan ottelussa Chievoa vastaan.
	Kotisivuillaan Beckham kiittää akillesjänteen leikannutta suomalaiskirurgia Sakari Oravaa ja sairaalan hoitohenkilökuntaa.  Leikkaus sujui hyvin, mutta edessä on pitkä kuntoutus. Orava.antoi Beckhamin mukaan tarkat hoito-ohjeet. Los Angeles Galaxyn fysioterapeuteille. Orava saa Los Angelesista kuukausittain selostuksen potilaansa toipumisesta.
	Beckham on Galaxyn pelaaja, mutta hän pelaa vuokralla Italian liigassa AC Milanissa.
	Loukkaantumisen takia David Beckham ei pysty pelaamaan Englannin maajoukkueessa kesän MM-kisoissa.
	UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA

	Suomalaisella tekniikalla terroristijahtiin avaruudesta käsin (Ilta-sanomat 7.4.2010)
	Avaruustutkimuksen luotaimet ovat kehittyneet niin tarkoiksi, että niiden tekniikkaa voidaan soveltaa yllättävilläkin tavoilla.
	Tämän hetken eurooppalaisen huippuluotaimen radiotekniikka on käyttökelpoinen myös terrorismin ehkäisyssä.
	- Tämä on aika kuuma aihe. Luotaimen millimetrikamera havaitsee helposti myös räjähteet ja metalliesineet vaatteiden alta. Tekniikka siis soveltuu lentokenttien turvatarkastuksiin ja vaikkapa itsemurhapommittajan tunnistamiseen metrossa, kertoo VTT:n teknologiajohtaja Jussi Tuovinen.
	Euroopan avaruusjärjestön (ESA) avaruudessa kiertävän Planck-luotaimen tekniikka yhdistää optisen kuvantamisen ja millimetrikameran.
	- Näitä kuvantamislaitteita me täällä VTT:lläkin olemme kehittäneet.
	Luotaimen tekniikkaa on mahdollista soveltaa myös autojen törmäykseneston tutkissa, sillä se havaitsee kulkuneuvot muun muassa sumun läpi.
	- Lisäksi tulevat tietotekniikan puolen käyttötavat, hyvin nopeat datalinkit. Jos esimerkik-
	si haluaa tulevaisuudessa ostaa lentokentällä videon ja ladata sen sekunnissa kännykkäänsä ennen lentoa, tällaisella tekniikalla se onnistuu. Näin tehdään jo arviolta 5-10 vuoden kuluttua, Tuovinen kertoo.
	Arkisovellukset ovat kuitenkin vain bonusta: Planck-luotaimen päätehtävä on selvittää maailmankaikkeuden rakennetta sekä tähtien ja galaksien alkuperää.
	- Planck on nyt kartoittanut koko taivaankannen kertaalleen. Luotain on kosmologian uusin, hienoin ja tarkin mittauslaite, VTT:n teknologiajohtaja kehaisee.
	Suomi voi Tuovisen mukaan ottaa osan Planckin onnistumisen kunniasta.
	Maassamme kehitetyt, äärimmäisen herkät 70 gigahertsin radiovastaanottimet ovat luotaimen tärkeimpiä laitteistoja.
	Planck onkin Suomen tähän asti suurin avaruushanke.
	Luotaimen odotetaan toimivan vielä ainakin kaksi vuotta.
	Tuona aikana se ehtinee kartoittaa koko taivaankannen kolme kertaa lisää.
	- Kullakin kerralla tulokset tarkentuvat. Tämä vertautuu siihen, että valokuva otetaan pimeässä: kun valotusaikaa pidennetään, kuva tarkentuu, Jussi Tuovinen kuvailee.
	Millennium-palkinto meni aurinkokennojen osaajalle (Digitoday 9.6.2010) 
	Teknologiapalkinto Millenium-päävoiton sai tänä vuonna sveitsiläinen kemiantekniikan professori Michael Grätzel. Hän on kehittänyt väriherkistettyjä aurinkokennoja.
	Tulevaisuuden energiahaasteet nousivat pääosaan tämän vuoden Millenium-palkinnon valintakriteereissä. Pääpalkinnon, 800.000 euroa, sai sveitsiläinen kemiantekniikan professori Michael Grätzel.
	Grätzel on kehittänyt väriherkistettyjä aurinkokennoja, jotka tarjoavat vaihtoehdon hallitsevalla piipohjaiselle aurinkokennoteknologialle.
	Grätzelin teknologia on eräänlainen keinotekoinen fotosynteesi. Kennot valmistetaan edullisista materiaaleista, eikä niiden valmistukseen tarvita monimutkaisia laitteita. Siksi kennojen hinnan ja suorituskyvyn suhdetta on kuvattu erinomaiseksi. 
	– Aurinkoenergian rajoitteena on perinteisesti ollut sen hinta. Grätzel-kennot tarjoavat entistä edullisemman tavan valjastaa aurinkoenergia ihmisten käyttöön, Tekniikan Akatemia -säätiön toimitusjohtaja Ainomaija Haarla kertoo palkitsemisen perusteista tiedotteessa. 
	Suomalainen Millenium-palkinto jaetaan vuosittain ihmisten elämänlaatua parantaville teknologisille keksinnöille. Palkinnon myöntää Tekniikan Akatemia -säätiö. Tänä vuonna palkintojen yhteissumma oli 1,1 miljoonaa euroa, josta päävoittajan osuus oli 800.000 euroa. 
	Cambridgen yliopiston fysiikan Cavendish-professori, Sir Richard Friend sekä tietotekniikan professori Stephen Furber saivat kukin 150.000 euroa. 
	Friendin innovaatio on orgaaninen LED. Furber puolestaan on kehittänyt RISC-teknologiaan perustuvaa ARM-mikroprosessoria.  
	MUUT UUTISET

	Helge Herala on kuollut
	(Helsingin Sanomat 2.3.2010)
	Näyttelijä Helge Herala kuoli viime lauantaina Riistavuoren palvelutalossa.
	"Eihän tämä yllätys ollut. Hän oli sentään 87-vuotias. Mitä voisinkaan sanoa? Hän oli rakas isä minulle ja veljelleni Turolle", tytär, näyttelijä Heidi Herala sanoo Iltalehdessä.
	Marja Korhonen ja Helge Herala ovat kannustaneet tytärtään näyttelijän uralla. Korhonen istui tarkkana katsomossa ennen sairastumistaan Alzheimerin tautiin. Isän kiinnostus ei sammunut koskaan.
	Herala seurasi tyttären työtä erityisesti ja teatteria yleensä. Pyörätuolissakin hän kävi teatterissa ja kannusti aina.
	"Olemme eläneet hyvin tiiviisti yhdessä", Heidi Herala sanoo vanhemmistaan, jotka ovat vuodesta 2006 olleet Etelä-Haagassa sijaitsevan Riistavuoren palvelutalon asukkaita.
	Herala tunnetaan näyttelijänä ja koomikkona, jonka mittava ura kattaa elokuvia, teatterinäytelmiä ja televisiosarjoja 1950-luvulta 2000-luvulle asti. Heralan tunnetuimpiin töihin kuuluvat muun muassa televisiosarja Valehtelijoiden klubi ja elokuva Tähdet kertovat, Komisario Palmu sekä useat Turhapuro-farssit.
	Urpo Leppänen on kuollut
	(Helsingin Sanomat 15.3.2010)
	Suomen maaseudun puolueen entinen kansanedustaja ja ministeri Urpo Leppänen on kuollut 66-vuotiaana.
	Leppänen kuoli viime yönä pitkälliseen sairauteen Forssan sairaalassa.
	Tyttären mukaan Leppänen oli kuollessaan perheen parissa.
	Valtiotieteiden maisteri Leppänen oli syntynyt Polvijärvellä vuonna 1944. Hän toimi kansanedustajana vuosina 1979–1991 Suomen maaseudun puolueen, Vapaiden demokraattien ja Liberaalisen kansanpuolueen eduskuntaryhmissä.
	Työvoimaministerinä Leppänen toimi Kalevi Sorsan hallituksessa vuosina 1983–1987.
	Sittemmin hän oli mukana perustamassa perussuomalaisia vuonna 1995. Leppänen myös pyrki eduskuntaan perussuomalaisten riveistä. Paluu ei kuitenkaan onnistunut.
	Leppänen muistetaan muun muassa siitä, että ennen työministerinimitystään hän lupasi poistaa työttömyyden kuudessa kuukaudessa, mikä ei kuitenkaan onnistunut.
	Leppäsen aikana säädettiin työllisyyslaki, joka velvoitti kunnat työllistämään yli vuoden työttömänä olleet. Laki tuli voimaan 1988.
	Yksityiselämässään Leppänen herätti aikanaan huomiota muun muassa solmiessaan suhteen ja sittemmin avioliiton kuubalaisen tanssijattaren Ana Risquetin kanssa. Ennen tätä Leppänen oli naimisissa Sdp:n kansanedustajan Sinikka Hurskaisen kanssa.
	Alle 15-vuotiaita suomalaisia ennätyksellisen vähän (Suomen Sillan Uutisviikko 12/2010)
	Alle 15-vuotiaiden suomalaisten määrä oli viime vuoden lopussa ennätyksellisen pieni. Lapsia oli Suomessa 888 323, mikä oli vähemmän kuin kertaakaan vuoden 1895 jälkeen.
	Määrä on vähentynyt jatkuvasti vuodesta 1994 lähtien. Vielä vuoden 1977 lopussa Suomessa oli miljoona alle 15-vuotiasta.
	Tilastokeskuksen mukaan lasten määrä oli Suomessa suurimmillaan vuonna 1959, jolloin heitä oli 1,35 miljoonaa.
	Huoltosuhde eli alle 15- ja yli 65-vuotiaiden määrä sataa työikäistä kohden oli viime vuoden lopussa 50,6. Huonoin tilanne oli Etelä-Savossa, jossa huoltosuhde oli 58,3 ja paras Uudellamaalla, jossa lukema oli 43,4. Kunnista korkein huoltosuhde oli Luhangassa, 89,5, ja alhaisin Helsingissä, 39,1.
	Helsinki-Vantaan lentoasema sijoittui taas kärkikaartiin (Suomen Sillan Uutisviikko 13/2010)
	Helsinki-Vantaan lentoasemalle on myönnetty Skytraxin World Airport Reward -palkinto Pohjois-Euroopan parhaana lentoasemana. Koko Euroopan lentoasemista Helsinki-Vantaa oli neljäs ja maailmanlaajuisesti neljästoista.
	Helsinki-Vantaa on myös aikaisempina vuosina saanut tunnustusta Skytraxin tutkimuksissa mm. maailman parhaasta turvatarkastuksesta ja matkatavaroiden käsittelystä.
	Maailman parhaaksi lentoasemaksi valittiin Singaporen Changin lentoasema ja koko Euroopan parhaaksi München.
	Kyselytutkimukseen vastasi yli 9,8 miljoonaa matkustajaa vuosina 2009 ja 2010. He arvioivat lentoasemapalvelujen laatua 39 eri tekijän osalta.
	Tutkimuksessa oli mukana yli 190 lentoasemaa ympäri maailmaa.
	Helsinki-Vantaa on 90-luvun puolivälin jälkeen ollut eri tutkimusten mukaan yksi Euroopan ja maailmankin parhaimmista lentoasemista.
	Suosikkinimet Aino ja Veeti
	(Suomi.fi 14.4.2010)
	Aino ja Veeti ovat vuonna 2009 syntyneiden lasten suosituimmat etunimet. Ainon sai ensimmäiseksi nimekseen 473 tyttöä ja Veeti annettiin etunimeksi 470 pojalle, Väestörekisterikeskus tiedottaa.
	Ainon jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat viime vuonna Venla, Emma, Ella ja Sofia. Pojille useimmin annetut etunimet Veetin jälkeen olivat Eetu, Onni, Aleksi ja Leevi.  Kaikista tyttöjen saamista nimistä viisi suosituinta olivat edelleenkin Maria, Emilia, Sofia, Olivia ja Aino. Viisi suosituinta poikien nimeä olivat nyt Juhani, Johannes, Mikael, Matias ja Olavi.
	Tiedot viime vuoden suosituimmista nimistä perustuvat 62 343 viime vuonna nimen saaneen lapsen tietoihin. Nimen sai 30 597 tyttöä ja 31 746 poikaa. Suomenkielisiä heistä oli 55 323 ja ruotsinkielisiä 3 813. Kaikkiaan lapsia syntyi 62 656.
	Suomalaismuotoilulle kultaa
	(Good News! from Finland 28.4.2010)
	Kotimainen Safera voitti kultaa kansainvälisessä Excellence in Design 2010 -kilpailussa, uutisoi Kauppalehti.
	Saferan Premium palkittiin kullalla kodinkone-sarjassa. Tuote koostuu liesituulettimesta ja SAFERA-turvajärjestelmästä. Voitollaan SAFERA liittyi arvostettujen kodinkonevalmistajien joukkoon, jossa aikaisemmin palkittuja ovat muun muassa Electrolux ja Bosch.
	Appliance Design-lehden järjestämässä kilpailussa oli mukana nyt ensimmäistä kertaa suomalaisosaamista. Kilpailijoita arvioi kolmen asiantuntijan muodostama tuomaristo, jotka arvioivat tuotteita niiden esteettisyyden, innovaation ja teknisen toimivuuden kannalta.
	Safera valmistaa liesi- ja kuputuulettimiin turvaratkaisuja. Tuotteet valmistetaan Suomessa ja tuotteet ovat saaneet Ruotsin paloturvayhdistyksen Brandsäkert Hem –tunnuksen. Lisäksi arvostettu ruotsalainen rakennuttaja Familjebostäder on päättänyt varustaa kaikki uudiskohteensa SAFERA-turvatekniikalla.
	Myös Fiskarsin tuotteita on palkittu kansainvälisessä muotoilukilpailussa. Fiskarsin Functional Form -tuotelinjan kaulin ja raastimet ovat voittaneet arvostetun iF Product Design Award -designpalkinnon tuotesuunnittelusarjassa. Kansainvälinen asiantuntijaraati arvioi valinnassaan tuotteiden muotoilun laatua, materiaaleja, innovaatiotasoa, käytettävyyttä, käyttöturvallisuutta ja ergonomiaa. Saman tuotelinjan kaulin voitti aiemmin tänä vuonna myös Red Dot Design Award –muotoilupalkinnon.
	www.safera.fi
	www.fiskars.fi
	TVkaista laajentaa Espanjaan
	(TVKaistan uutisia 30.3.2010)
	Suomalaisia tv-kanavia tallentava TVkaista-palvelu laajentaa toimintaansa Espanjaan. TVkaista on henkilökohtainen tallennepalvelu, jolla käyttäjä voi itse tallentaa ja katsoa tv-ohjelmia 12 kotimaiselta tv-kanavalta.
	Espanjaan laajentumisen yhteydessä TVkaista on ottanut käyttöön uuden välimuistipalvelimen datakeskuksessaan Madridissa. Uusi palvelin parantaa TVkaistan näkyvyyttä ja katselukokemusta erityisesti Espanjassa ja Portugalissa, mutta yleisesti myös koko eteläisessä Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa.
	Merkittävä määrä TVkaistan asiakkaita asuu tai oleskelee ajoittain Espanjassa, ja TVkaistan panostus alueelle parantaa merkittävästi palvelua. Espanjan uusi palvelin täydentää TVkaistan Ranskan välimuistipalvelinta ja yhdessä nämä palvelevat koko EU-aluetta.
	”Ulkosuomalaisia on maailmalla yli miljoona ja Espanjassa oleilee pysyvästi ja tilapäisesti arviolta jopa 30 000 suomalaista. Nyt ulkosuomalaiset pääsevät entistä paremmin katsomaan suomalaisia tv-ohjelmia TVkaistan kautta", toteaa TVkaista Oy:n toimitusjohtaja Fredrik Husberg. "TVkaistan panostus Espanjaan parantaa merkittävästi palvelun käyttöä Etelä-Euroopassa. Uudistuksemme myötä Espanjassa asuvat voivat itse valita, mitä ohjelmaa katsovat ja milloin, Suomen aikaerosta huolimatta.”
	Uusi Espanjan välimuistipalvelin on välittömästi kaikkien TVkaistan asiakkaiden käytettävissä ilman eri veloitusta. Espanjan välimuistipalvelimen saa käyttöönsä Asetukset-sivulta osoitteessa www.tvkaista.fi/settings/. Välimuistipalvelin toimii parhaiten 1 Mbps Flash video -näkymän kanssa.
	Lisätietoja TVkaistasta www.tvkaista.fi. 
	Kevättulvat pahimmat kymmeneen vuoteen
	(Suomen Sillan Uutisviikko 14/2010)
	Viime päivinä alkaneet jokien kevättulvat ovat Suomen ympäristökeskuksen mukaan suurimmat kymmeneen vuoteen. 30 vuoden aikajänteellä verrattuna kevään vesimäärä on kuitenkin normaali.
	Toistaiseksi tilanne on ollut pahin Salossa, jossa Uskelanjoki tulvi jääpadon vuoksi asuntojen kellaritiloihin. Viikonlopun aikana vesi tulvi teille ja pelloille myös Kanta-Hämeessä Ypäjällä ja Etelä-Pohjanmaalla Kyrönjoen vesistöalueen Lehmäjoella.
	Sulamistulva voi aiheuttaa lähipäivinä ongelmia muissakin etelärannikon ja Lounais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan pienissä joissa. Jokien jäiden lähtö aiheuttaa jääpatoriskin Etelä-Suomessa esimerkiksi Vantaanjoessa ja Loimijoessa. 
	Jääpadot voivat nostaa vedenpintaa noin metrin ennustetuista arvoista.
	Etelärannikolla tulvahuiput ajoittunevat tälle viikolle. Tulvahuiput koetaan Pohjanmaalla hieman Etelä-Suomea myöhemmin ja Lapissa huhtikuun lopulla tai toukokuun aikana. Lähipäivien lämpötila vaikuttaa tulvahuippujen ajankohtaan ratkaisevasti. Runsaat vesisateet nostavat jokien virtaamia nopeasti.
	Suomi siirtyy ensimmäisenä Euroopassa itsestään sammuviin tupakoihin
	(Suomen Sillan Uutisviikko 14/2010)
	Suomessa myytävien tupakoiden on oltava huhtikuun alusta alkaen itsestään sammuvia. Niissä savukkeen rakennetta on muutettu siten, että se sammuu, ellei sitä imetä. Paperiin on tehty vyöhykkeitä, joihin palaminen pysähtyy.
	Suomi on ensimmäinen Euroopan maa, jossa tupakoiden paloturvallisuusvaatimukset on säädetty laissa. Vastaava laki on jo voimassa Kanadassa, Yhdysvaltojen 37 osavaltiossa ja Australiassa.
	Pelastusalan keskusjärjestö arvioi, että uusiin tupakoihin siirtyminen estettää vuosittain 15 - 20 palokuolemaa. Tupakointi on suurin yksittäinen palokuolemien syy Suomessa. Vuosittain lähes 40 ihmistä kuolee tupakoinnista alkunsa saaneissa paloissa.
	Helsingin ja Turun rautatieasemien nimet muuttuvat (Helsingin Sanomat 2.6.2010)
	Helsingin ja Turun rautatieasemien nimet muuttuvat. Helsingin aseman nimi on jatkossa Helsingin päärautatieasema ja lyhennetään Helsinki C. Turun rautatieaseman nimi on jatkossa Turun päärautatieasema ja lyhennetään Turku C.
	Nimenmuutokset tulevat voimaan 7. kesäkuuta.
	Asemien nimenmuutoksella valmistaudutaan muun muassa Pisara- ja Kehäratojen käyttöönottoon. Niiden myötä pääkaupunkiseudulle tulee uusia asemia. Päärautatieaseman nimen on erotuttava muista kaupungin asemista.
	Tähän asti asemien nimet ovat olleet Helsingin rautatieasema ja Turun rautatieasema.
	Uudet nimet otetaan käyttöön myös junien kuulutuksissa.
	Kesän aikana Liikennevirasto uusii Helsingin ja Turun rautatieasemien siniset nimikilvet, joissa käytetään asemien lyhennenimiä. Lähiliikenteen painetuissa aikatauluissa, kuten aikataulukirjoissa ja asemien julisteissa, uudet nimet otetaan käyttöön 16. elokuuta alkaen.
	Kaukoliikenteen painetuissa aikatauluissa uudet nimet näkyvät 12. joulukuuta alkaen.
	Tuhkapilvi teki papista matkanjärjestäjän
	(Yle.fi 21.4.2010)
	Tuhkapilvi teki merimieskirkon papista matkanjärjestäjän ja majatalon pitäjän. Lontoosta suomalaisia kotiin kuljettavat bussit on tarkoitus täyttää paluumatkalla Suomeen jumiin jääneillä briteillä. 
	Juha Rintamäki toimii suomalaisen merimieskirkon kirkkoherrana Lontoossa. Hän on viime päivät järjestellyt maassiivista bussikuljetusoperaatiota. Tavoitteena on saada jopa 500 Lontooseen lentokiellon takia juuttunutta suomalaista takaisin kotiin. 
	Tiistaina lähti yksi linja-auto, keskiviikkona kolme ja torstaina vielä kolme bussia kohti Skandinaviaa. Linja-autot ajavat Tukholmaan, josta merimieskirkko yrittää matkan ostaneille saada järjestettyä vielä laivamatkan Suomeen. Linja-autoreissu kestää vuorokauden. 
	Merimieskirkko on valmistellut myös paluukyytiä yhdessä Britannian Suomen suurlähetystön kanssa. Paluumatkalla tarkoitus on täyttää linja-autot kotiin palaavilla briteillä ja lontoonsuomalaisilla, jotka ovat odottaneet paluuta kotiin Suomessa. 
	Merimieskirkko on tarjonnut tarvitseville myös majoitusta. Ympäri kaupunkia on etsitty vapaita patjoja kirkon käyttöön. 
	- Kirkkosalin lattiaa ei vielä ole otettu nukkumiskäyttöön, mutta kaikki muu tila kylläkin, kertoo Juha Rintamäki. 
	Hotellielämä on alkanut jo riittää monelle matkaajalle, sanoo Rintamäki. 
	- Kyllä huomaa sen, että ihmiset, jotka ovat olleet jo pitkään hotellissa yksi, ovat jo herkällä mielellä. Tukea on saatu ihmisille antaa. Olemme huomanneet, että ihmisillä on kova hätä ja siksi ryhdyimme järjestämään paluukyytejä. 
	- Kun meillä vastataan puhelimeen suomeksi, niin monesti ensimmäinen reaktio soittajalla on itku ja sen jälkeen huokaus: "Ihanaa, kun joku puhuu suomea!" 
	Loputtomiin merimieskirkon väkikään ei aio venyä, jos lentorajoitukset jatkuvat. Torstaina lähtevät näillä näkymin viimeiset linja-autot. Niihin tulee suomalaisia myös Irlannista. Bussikyytien tarve ei helpota, vaikka lentokentät ovat jo aukomassa oviaan. 
	-Ruuhkat ovat aivan valtavat ja niiden purkaminen kestää aikansa, sanoo Juha Rintamäki. 
	Paluukyydin Suomeen jokainen maksaa itse, mutta kirkko on joutunut myös tarjoamaan taloudellista apua viimeiset puntansa käyttäneille turisteille. 
	Juha Rintamäelle paras palkkio heille on hyvä palaute ja vilpitön kiitos. Kiitoksen eteen on tehty töitäkin, Juha Rintamäki laski, että pelkästään hänen puhelimensa soi tiistaina 440 kertaa. 
	Suomen osallistuminen kriisinhallintaan Kosovossa (Valtioneuvoston viestintäyksikön tiedote 24.3.2010)
	Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa keskiviikkona 24. maaliskuuta keskusteltiin Suomen osallistumisesta kriisinhallintaan Kosovossa ja Washingtonissa huhtikuussa pidettävästä ydinturvahuippukokouksesta ja toukokuussa pidettävästä ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssista.
	Naton Kosovossa toimivan KFOR-operaation joukkoja supistetaan asteittain 2009 tehdyn päätöksen mukaisesti. Joukkovähennysten edellytyksenä on tilanteen kehityksen jatkuminen suotuisana. Ensimmäisen vaiheen joukkovähennykset on tehty ja KFOR- joukkojen määrä on tällä hetkellä noin 10 200 sotilasta. Suomi valmistautuu vähentämään osallistumistaan KFOR- operaatiossa merkittävästi tämän vuoden kuluessa.
	Tasavallan presidentti osallistuu Washingtonissa 12.-13.4.2010 pidettävään ydinturvahuippukokoukseen. Huippukokoukseen osallistuu 44 maata ja neljä kansainvälistä järjestöä. Huippukokouksessa käsitellään keinoja vahvistaa kansallisia ja kansainvälisiä järjestelyjä sen varmistamiseksi, että ydinaineita ei joudu rikollisiin käsiin.
	Ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssissa New Yorkissa 3.-28.5.2010 tavoitellaan suosituksia sopimuksen noudattamisen tehostamiseksi. Suomi toimii sopimuksen vahvistamisen puolesta ja kiinnittää aiempaan tapaan erityistä huomiota taktisten ydinaseiden vähentämiseen.
	Suomalaiset jatkavat vahvaa kahvikulttuuriaan (Ruokatieto.fi 27.4.2010)
	Suomalaiset joivat paahdettua kahvia vuonna 2009 kuten edellisenäkin vuonna eli 9,9 kiloa henkeä kohden. Vaaleapaahtoinen kahvi on pitänyt pintansa. Suomessa myydystä kahvista noin 97 prosenttia on vaaleapaahtoista ja loppu tummapaahtoisia tai erikoiskahveja, kertoo Elintarviketeollisuusliitto.
	Suomen asema kahvinjuonnin kärkimaana maailmassa on vakiintunut. Paahtimoyhdistys kertoi viime lokakuussa, että talouden heilahteluissa hieman useampi kupillinen kuitenkin keitellään kotona ulkona nautitun sijaan.
	Suomen kahvipaahtimot toimittivat vuonna 2009 kaupalle ja suurkeittiöille paahdettua kahvia 48,3 miljoonaa kiloa, mikä on noin 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Paahdetun kahvin tuonti Suomeen kasvoi 30 prosenttia edellisvuodesta 4,5 miljoonaan kiloon. Suurin osa tuotiin Hollannista.
	Paahdetun kahvin kokonaistoimitukset tuonti mukaan luettuna olivat 52,8 miljoonaa kiloa, mikä vastasi edellisvuoden tasoa.
	Myös paahdetun kahvin vienti Suomesta kasvoi 7 prosenttia 9,2 miljoonaan kiloon. Vienti suuntautui lähinnä Baltiaan ja Venäjälle.
	Raakakahvia tuotiin Suomeen vuonna 2009 eniten Väli- ja Etelä-Amerikasta. Tärkeimmät tuontimaat olivat Brasilia, Kolumbia, Honduras, Nicaragua ja Guatemala, joiden osuus oli kolme neljännestä Suomen koko raakakahvituonnista. Afrikan maista eniten kahvia tuotiin Keniasta.
	Aurinkorannikolle avataan suomalainen ostoskeskus (Sutinat 3/2010 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
	Espanjan Aurinkorannikko varautuu Suomen suurten ikäluokkien eläkeläisten tuloon rakentamalla lisäpalveluja. Fuengirolan Los Bolichesissa avataan maaliskuussa suomalainen Centro Finlandia - kauppakeskus, joka sisältää myös informaatiopalvelujen keskuksen. 
	Ostoskeskuksessa on mahdollista saada kaikki palvelut myös suomen kielellä. 
	Ostoskeskuksen infokeskuksen arvioidaan tulevan tarpeeseen, sillä suomalaiset ovat olleet alueella paljolti muiden suomalaisten avun varassa mm. viranomaisten kanssa asioidessaan.
	Ulkoministeri Alexander Stubb (kok.) vihkii ostoskeskuksen 6. maaliskuuta. Ostoskeskus avaa ovensa asiakkaille myöhemmin maaliskuussa.
	Tässä ovat lasten suosikkihokemat
	(Iltsa-Sanomat 1.3.2010)
	Televisiosta tutut hokemat tarttuvat lasten kieleen. Viime aikojen eniten hoettuja lausahduksia ovat muun muassa Pasila-sarjan Pekka Routalemmen "On se jännä" ja Putous-sketsisarjan lentävät lauseet.
	Miksi tietyt hokemat jäävät elämään ja toiset taas eivät? Hokemien suosiota ei oikein voi selittää. Kyse voi olla lausahduksen helppoudesta ja käytettävyydestä.
	Hokemat ovat kuitenkin muotia, sillä esimerkiksi Facebookissa on lukuisia sovelluksia, joista voi hakea itselleen esimerkiksi päivän Rauno Repomiehen viisauden tai Muumi-sitaatin.
	Myös lapset osaavat tuttuja hokemia. Helistin.fi listasi eräitä viime aikojen tunnetuimpia hokemia.
	"Kyllä lähtee!" Kummelista tuttu hokema, joka sopii melkein mihin tahansa tilanteeseen milloin tahansa.
	"On se jännä." Pasilan Pekka Routalemmen mielestä kaikki on jännää, ja tämän hän sanoo rauhallisesti ja tyynesti kerta toisensa jälkeen.
	"Ime parsaa!" Putous-sketsisarjan hokemat ovat viimeisimpiä tunnetuksi tulleita hokemia. Putouksessa kisailtiin vuoden parhaasta sketsihahmosta, ja sketsihahmoilla oli jokaisella oma hokemansa.
	"Kautta likaisten varpaitteni." Lastenohjelman Rölli-peikon tutuksi tuoma hokema. Rölli pohtii elämän ihmeellisyyksiä kotitöllissään metsässä, ja pohdinnoissa apuna ovat muun muassa luonnon ihmeet.
	"Otakko sina valkosipulipuli? 
	Eiijjjooleeee!" Urbaani legenda. Legendan mukaan pizzeriasta saa tällaisen vastauksen, kun tilaa pizzaansa valkosipulia.
	"Ei tartte auttaa!" Kummelin autokorjaamon pojat tykkäsivät katsella sivusta, kun kaveri hääräsi vaikeita asioita yksinään. Lakoninen huudahdus kruunasi koko sketsin.
	"Suut makiaks!" Putouksen torttuharrastaja Marja Tyrni rakastaa leipomista, ja kehuukin jatkuvasti tortuillaan. Siispä on aika pistää suut makiaks!
	"Tietenkin!" Puuha-Petestä tuttu lausahdus, joka soi varmaan jokaisella päässä ainakin ohjelmatunnarin jälkeen.
	"Elämä on" Puutumiseen asti kuultu lakoninen toteamus, joka on tuttu DNA-mainoksesta. Elämä on, milloin mitäkin. "Elämä on" on kuin välimerkki, jonka voi lisätä melkein minkä tahansa lauseen loppuun.
	"Mistä näitä senttejä oikein tulee?" Saunalahden mainos. Senttejä ropisee eikä rahan tuloa voi estää. Kun sentti-sanan tilalle 
	vaihtaa muita sanoja, lausahdusta voi hokea missä vain milloin vain.
	"Syökää kanaa!" McDonald'sin onneton sika huusi kadulla hädissään ja pyysi ihmisiä syömään kanaa. Sian tuskainen hätähuuto jäi elämään, mutta liekö sian piina päättyi tähän lauseeseen?
	Opettajia Thessalonikista Kuopiossa
	Tasan vuosi sitten ryhmä opettajia neljästä eri Euroopan maasta vieraili Thessalonikissa Comenius-ohjelman puitteissa.
	Comenius-projekti: Turvallinen opiskeluympäristö (Safe and Sound School)
	Kevät 2009: Sosiaalisten taitojen parantaminen, koulukiusauksen ehkäisy, oppilaiden eristäytyminen 
	Syksy 2009: Koulumotivaation puute 
	Kevät 2010: Median negatiivinen vaikutus 
	Comenius-ohjelmaan osanottajat ja aikataulu:
	Tsekin tasavalta, Kunstat, kevät 2008
	Kreikka, Thessaloniki, kevät 2009
	Romania, Transilvania, syksy 2009
	Unkari, Pecs, talvi 2010
	Suomi, Kuopio, 13.-21.3.2010
	Venttiili-tiedotteen toimituskunta oli haastatellut kuopiolaisia opettajia Comenius-projektin tavoitteista ja etenemisestä runsas vuosi takaperin.
	Henkilöhaastattelun antoivat tuolloin rehtori Jorma Partanen, Jynkän koulusta ja käsityön lehtori Mauri Lyytinen , Hatsalan klassisesta koulusta, Kuopiosta. Haastattelu on luettavissa Venttiili-tiedotteesta No 2/2009 Toukokuu (s.3-6). Toimituskunta on seurannut luonnollisesti ajankohtaisen projektin etenemistä ja ohjelma on edennyt 4.vaiheeseen ja on loppuyhteenvedon aika. Vuorossa on rehtori Seija Sivosen puheenvuoro, Hatsalan klassisesta koulusta.
	Viikko oli todella onnistunut, asiaa ja hauskaa piisasi. Kreikkalaiset olivat kovin vaikuttuneita koulustamme. Rehtori Partanen ja minä pidimme yksityiskierroksen Kreikan koulun rehtorille ja kävimme kevyesti läpi myös kouluhallintoon liittyviä asioita. Kollega vaikutti ilmeisen tyytyväiseltä. Projektin loppuraportointi valmistuu vasta kesällä, tällä hetkellä täytyy keskittyä vain tähän hetkeen, että saa asiat tehdyksi ennen lukuvuoden loppua.”
	Mukavaa kevään jatkoa sinne Thessalonikiin!
	Yt.
	Seija Sivonen & co
	www.peda.net/veraja/kuopio/hatsala http://1gym-sykeon.thess.sch.gr 
	Oppilasvaihtoa Ateena-Kuopio
	Kreikkalaisia oppilaita Ateenasta vieraili opettajineen Kuopiossa Comenius-projektin puitteissa. Padasjoen koulun opettajan Marja Tiitta Tiikala vastasi muutamiin kysymyksiimme.
	Lyhyesti, henkilötietonne:
	Marja Riitta Tikkala, historian ja yhteiskuntaopin lehtori Padasjoen lukiossa. 
	Voisitko kertoa, kuinka syntyi päätös lähteä mukaan etsimään ystävyyslukiota Kreikasta?
	Idea lähti liikkeelle oikeastaan jo elokuussa 2008. Minusta tuli silloin lukion ensimmäistä luokkaa aloittavien ryhmänohjaaja, ja koska yhteistä työskentelyä oli tiedossa seuraavat kolme vuotta, oppilaani ehdottivat minulle luokkaretkeä. He ehdottivat kohteeksi Kreikkaa. En halunnut kuitenkaan lähteä tavalliselle luokkaretkelle, vaan halusin, että matka voidaan sitoa lukiomme opetussuunnitelmaan ja sillä voidaan suorittaa lukion kursseja. Muutimme idean luokkaretkestä opintomatkaksi ja kohteeksi valitsimme Ateenan, jossa olin asunut useamman vuoden ajan moneen otteeseen ja joka on minulle entuudestaan tuttu. Syy, miksi tunnemme Maria Martzoukoun Suomen Ateenan Instituutista, on mieheni työskentely instituutin assistenttina neljän vuoden ajan. He olivat siis työtovereita, ja sen jälkeenkin olemme pitäneet Mariaan yhteyttä. Mieheni työskentelee arkeologisissa projekteissa Kreikassa joka vuosi, joten koko perhe vierailee siellä aika usein.
	Entäpä kuinka projektinne eteni jatkossa?
	Kun olimme päättäneet kohteeksi Ateenan, aloin miettiä ystävyyslukion hankkimista Ateenasta. Marian avulla sain muutaman vaihtoehdon, mutta pari ensimmäistä eivät olleet kiinnostuneita yhteistyöstä ja mahdollisista kouluvierailuista suomalaisten kanssa. Tammikuussa 2009 otin Marian avulla yhteyttä tähän kyseiseen lukioon Ambelokipissa, jossa Silena nyt opiskelee. Meidän oli aluksi tarkoitus hakea yhteistyöprojektillemme EU-rahoitustakin, mutta koska ateenalaiset opettajat syttyivät asialle hitaasti, myöhästyimme EU-rahahausta. Päätimme sitten toteuttaa matkan omakustanteisesti. Omat oppilaani ovat keränneet kaksi lukuvuotta nyt rahaa erilaisilla myyjäisillä, tapahtumien kahvituksilla sekä myymällä wc-paperia, mausteita, karkkeja, pesuaineita ja sukkia, ja matkakassa alkaa olla nyt kerätty kasaan.
	Milloin kreikkalainen ystävyyslukio toteutti matkan Suomeen?
	Ateenalaiset lukiolaiset, joita siis oli 25 oppilasta ja 4 opettajaa, olivat vieraanamme Padasjoella perjantaina 9.4.2010. Alun perin heidän oli tarkoitus myös yöpyä Padasjoella ja olla täällä useampi päivä, mutta opettajat olivat kuitenkin päättäneet valita yöpymiskohteeksi Helsingin, jossa olisi myös viikonlopuksi paljon näkemistä ja tekemistä. Kreikkalaiset halusivat etukäteistoivomustensa mukaisesti perehtyä suomalaiseen koulutusjärjestelmään, opetussuunnitelmaan ja tutustua eri oppiaineiden opetukseen ja opetusmateriaaliin. Erityisesti ateenalaisille koululaisille oudot taito- ja taideaineet kiinnostivat kovasti. Laadin sellaisen ohjelman, että heidän toiveitaan kunnioitettiin kouluvierailun osalta ja lisäksi järjestin heille tutustumiskäyntejä Padasjoen kunnan alueella eri kohteisiin (taidekeskus, kunnan nuorisotilat, kirjasto, kirkko...) sekä kiertoajelun Päijänne-järven maisemissa. Päätimme illan meidän lukiolaistemme ja vieraidemme yhteiseen vapaamuotoiseen illanviettoon seurakunnan leirikeskuksessa Särsjärvellä. 
	Millaista palautetta olette saaneet kreikkalaisilta toteutuneesta ystävyysviikosta Suomessa?
	Vierailu oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut ja ystävyyssuhteitakin syntyi jo kreikkalaisten ja suomalaisten oppilaiden välille. Sähköposti ja skype käy kuulemma kuumana Padasjoen ja Ateenan välillä!
	Suomalaisten vastavierailu Kreikan suuntaan on jo vahvistettuna vai onko ja onko opintomatkalla oma teemansa?
	Oma luokkani matkustaa vuorostaan Ateenaan viikoksi syksyllä lokakuun 9. päivä. Oppilaita on 19 ja minun lisäksi vielä toinen opettaja. Opintomatkallamme suoritamme kaksi lukion kurssia, joista toinen on antiikin Kreikan historian syventävä kurssi ja toinen antiikin filosofian syventävä kurssi. Olen itse historian ja yhteiskuntaopin lehtori ja toinen mukaan lähtevä opettaja on uskonnon, psykologian ja filosofian lehtori. Molempia kursseja on työstetty jo tänä keväänä, ja oppilaat ovat alkaneet valmistaa kirjallisia esitelmiä, joita he sitten suullisesti Ateenassa muille esittävät. Olen muokannut meille Ateenan-ohjelman lähinnä sen mukaan, mitä oleellisia arkeologisia kohteita, historian ja filosofian kannalta keskeisiä nähtävyyksiä ja kohteita sekä museoita meidän kannattaa kiertää, koska viikko on loppujen lopuksi lyhyt aika. Yhden päivän vierailemme ateenalaisessa ystävyyslukiossamme, tutustumme Kreikan koulutusjärjestelmään sekä lukion käytännön opetukseen ja oppitunteihin, ja ehkä yhtenä päivänä teemme yhteisen retken ystävyyslukion oppilaiden ja opettajien kanssa.
	TV-sarja”Ulkosuomalaisen tarina”
	Viides tuotantokausi, esitysajat YLE TV2 lla.
	RAHA RATKAISEE, Matti Ruuskanen Dubai
	Ensiesitys to. 27.5.2010 klo.19.20
	uusinta su. 30.5.2010 klo. 12.55
	uusinta to. 3.6.2010 klo. 14.00 
	TANGOA VAI HULA HULAA? Minna- Mari Lehi, Göran Streng, Havaiji.
	Ensiesitys to. 3.6.2010 klo. 19.20 
	uusinta su. 6.6.2010 klo. 12.55
	uusinta to. 10.6.2010 klo. 13.55
	LENTÄVÄ SUOMALAINEN, Tapio Vilpponen, Hollanti
	Ensiesitys to. 10.6.2010 klo. 19.20
	uusinta su. 13.6.2010 klo. 12.55
	uusinta to. 24.6.2010 klo. 14.00
	KIINAA SUOMALAISLLE, Mikko Rautio, Peking
	pikauusinta to.8.7.2010 klo.14.00 
	SAARENMAAN RANNALLA, Saarenmaan suomalaisia, Viro
	Ensiesitys to 8.7..2010 klo19.20
	uusinta su.11.7.2010 klo. 13.05
	uusinta to.15.7.2010 klo. 14.00
	ELÄMYKSIÄ HUIPPUVUORILLA
	pikauusinta to.22.7.2010 klo.14.00
	PYHÄLLÄ MAALLA, Mirka Mouwes, Israel
	Ensiesitys to.22.7.2010 klo. 19.20
	uusinta su. 25.7.2010 klo. 12.45 
	uusinta to.5.8.2010 klo. 13.55
	KUNINGASKALASTAJA, Teuvo Soulio, Alaska
	Ensiesitys to.5.8.2010 klo. 19.20
	uusinta su. 8.8.2010 klo. 12.45
	uusinta to. 12.8.2010 klo. 14.00
	SUKELTAJAT, Janne Miikkulainen, Jani Mäkinen, Thaimaa 
	Ensiesitys to.12.8.2010 klo. 19.20
	uusinta su.15.8.2010 klo. 12.55
	uusinta to. 19.8.2010 klo. 14.00
	PARATIISI, Ari Mustonen perheineen, Cook- saaret 
	Ensiesitys to.19.8.2010 klo. 19.20
	uusinta su. 22.8.2010 klo. 12.50
	uusinta to. 26.8.2010 klo. 14.00
	SAUNATEHTAILIJANA TROPIIKISSA, Veikko –Matti Kallioniemi, Filippiinit
	Ensiesitys to. 26.8.2010 klo. 19.20 
	uusinta su. 29.8.2010 klo. 12.50
	uusinta to. 2.9.2010 klo. 14.15
	MADAME MAYA, Eeva Schult, Intia
	Ensiesitys to. 2.9.2010 klo. 19.20 
	uusinta su.5.9.2010 klo. 12.50
	uusinta to. 9.9.2010 klo. 14.15
	SUOMALAINEN KREIKASSA Marko Suomalainen, Kreikka
	Ensiesitys to.9.9.2010 klo. 19.20
	uusinta su.12.9.2010 klo. 12.50
	uusinta to.16.9.2010 klo. 14.15
	uusinta su.26.9.2010 klo.12.50
	MAAILMAN KATOLLA, Kirsti Kirjavainen, Nepal 
	Ensiesitys to.16.9.2010 klo. 19.20
	uusinta su. 19.9.2010 klo. 12.50 
	uusinta to.23.9.2010 klo.14.15
	Ruokapalsta
	Helsinkiin viides Michelin-ravintola
	(Good News! from Finland 18.3.2010)
	Kruununhaassa sijaitseva vajaan vuoden toiminut Luomo-ravintola on Suomen viides Michelin-tähdellä varustettu ravintola.
	Rengasvalmistajana tunnettu ranskalaisyhtiö julkaisee vuosittain Michelin Main Cities Europe-ravintolaopasta, johon listataan Euroopan sen hetken arvostetuimmat gourmet-ravintolat. Michelin-tähdestä on muodostunut ravintola-alan halutuimpia symboleja.
	Tähtiluokituksella määritellään ruuan laatua ja hienostuneisuutta. Yhdeksän kuukautta sitten perustetulle Luomo-ravintolalle myönnettiin yksi tähti, mikä tarkoittaa ravintolan olevan poikkeuksellisen hyvä kategoriassaan.
	- Aivan loistavalta tuntuu, jännittyneeltä ja loistavalta. Osattiin me tähteä varovaisesti toivoa, mutta kyllä se silti yllätyksenä tuli, kertoi Luomon keittiömestari Jouni Toivanen Kauppalehdelle.
	Tänä vuonna Suomen Michelin-tähdellä varustetut ravintolat ovat Demo, Carma, Postres, Luomo ja Chez Dominique, joista edellämainutulla on hallussaan kaksi tähteä.
	Kasvis-sienipasta
	4 annosta (rasvaa 3 g, tyydyttynyttä rasvaa 0,2 g, suolaa 0,55 g/100 g)
	2 porkkanaa
	2 valkosipulinkynttä
	1 pieni parsakaali
	100 g vihreitä papuja
	200 g herkkusieniä tai muita viljeltyjä sieniä tai metsäsieniä (esim. tatteja tai suppilovahveroita)
	1 rkl rypsi- tai oliiviöljyä
	2 dl kasvislientä
	1 rkl vaaleaa suurustetta
	½ tl Pansuolaa
	rouhittua mustapippuria
	hienonnettua tuoretta basilikaa
	Lisäksi: 200 g täysjyväpastaa, vettä
	Pinnalle: tuoreita yrttejä
	Kuori ja suikaloi porkkanat. Kuori ja viipaloi valkosipulinkynnet. Huuhdo ja paloittele parsakaali sekä pavut. Puhdista ja paloittele sienet. Kuumenna öljy paistinpannussa tai paistokasarissa. Lisää kaikki kasvikset sekä sienet ja paista niitä koko ajan sekoittaen muutama minuutti. Lisää kasvisliemi sekä suuruste ja kiehauta aineet. Mausta seos ripauksella Pansuolaa ja maun mukaan mustapippurilla. Höystä lopuksi hienonnetulla basilikalla. Keitä pasta vedessä napakan kypsäksi pakkauksen ohjeen mukaan. Valuta pasta ja sekoita se pannussa olevan kasvisseoksen joukkoon. Jaa tarjolle. Ripottele pinnalle tuoreita yrttejä. Tarjoa lisänä raikasta salaattia.
	Grillattu inkiväärilammas
	6 annosta (rasvaa 8,9 g, tyydyttynyttä rasvaa 3,7g, suolaa 0,75 g/100 g)
	600 g vähärasvaista lampaan- tai karitsan ulkofileetä
	Marinadi: 
	½ dl rypsiöljyä
	1 rkl hunajaa
	1 rkl soijakastiketta
	1 sitruunan raastettu kuori ja mehu
	3 murskattua valkosipulinkynttä
	2 rkl hienonnettua minttua tai rosmariinia
	1−2 rkl raastettua tuoretta inkivääriä
	rouhittua mustapippuria
	Pinnalle:
	½ tl Pansuolaa
	½ tl rouhittua mustapippuria
	Pane fileet muovipussiin tai matalaan astiaan. Sekoita kaikki marinadin aineet keskenään ja kaada marinadi fileiden päälle. Kääntele fileitä niin, että ne maustuvat kauttaaltaan. Sulje pussi tai peitä astia ja anna lihan maustua jääkaapissa muutama tunti tai seuraavaan päivään. Ota liha marinadista ja kuivaa pinta. Grillaa fileitä 2─3 minuuttia molemmilta puolilta. Filee kypsyy sisältä sopivan ruusunpunaiseksi samassa ajassa, kun pinta saa kauniin värin. Mausta ruskistunut pinta ripauksella Pansuolaa ja mustapippuria. Leikkaa liha viipaleiksi ja tarjoa couscoussalaatin kanssa.
	Vihreäteekeksit
	150 g tomusokeria
	1 rkl matchajauhetta
	150 g voita
	3 dl vehnäjauhoja
	3 kananmunan keltuaista
	Sekoita sokeri ja matchajauhe. Leikkaa voi kuutioksi. Vaahdota sokeri ja voi kuohkeaksi vaahdoksi. Sekoita jauhot voi-sokeriseokseen. Lisää kananmunan keltuaiset yksi kerrallaan. Kokoa taikina palloksi, peitä kulho kelmulla ja anna laita jääkaappiin viilentymään vartin ajaksi. Kaulitse taikina puolen sentin paksuiseksi. Leikkaa taikinasta keksejä piparimuotilla. Paista keksit 165 asteisessa uunissa muutaman minuutin ajan. Anna keksien jäähtyä ennen tarjoamista.
	Vihreä tee (matcha) pirtelö
	Raaka-aineet
	1/2 l vaniljakermajäätelöä
	1 rkl vettä
	1 rkl matcha teejauhetta
	3 dl maitoa
	sokeria maun mukaan
	Lämmitä vesi ja sekoita siihen matcha pulveri. Varmista, ettei jää paakkuja. Anna jäähtyä.
	Aja kaikki ainesosat tehosekoittimella ja tarjoile.
	Ulkosuomalaishoroskooppi
	Laatinut Sipsu Suomalainen, Italia
	Oinas 
	Maaliskuun oinailla on vauhtia ja menoa, sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä, riippuen syntymäkartasta ja eri planeettojen sijainnista. Heinäkuun lopulla on paras aika asunnon ostoon (ei myyntiin).  Suomen lomilla voi syntyä eripuraa saman sukupuolisten sukulaisten/ kavereiden kanssa. Muista, että tilanne on sinusta riippuvainen. Ei kannata syyllistää muita.
	Härkä
	Huhtikuun lopulla syntyneillä härkämiehillä on mahdollisuus uuteen suhteeseen. Muilla härillä on hieman ankeita aikoja, varsinkin lisääntyvän autokritiikin vuoksi, sekä ideoiden ja energian puutteen takia, varsinkin kesäkuussa. Vasta elokuussa hellittää. 
	Naishärät voisivat arvostella muita ihmisiä hieman vähemmän. Kiitos.
	Kaksoset  
	Ei tule lottovoittoja, muttei myöskään jätesäkkejä. Tilanne on siinä mielessä hyvä, että tuleva kesä on mukava ja seurallinen. Ideoita saattaa kehittyä, ja niitä voi käyttää sitten syksymmällä. Ei kiirettä, sillä planeetat ovat näissä asemissa aika pitkään. Kesäkuun flirtistä on mahdollisuutta syntyä vakavampaa vasta elokuun puolella.
	Rapu
	Kovat on paikat kesäkuun ravuilla: oikeudenkäynnit eivät etene, ja sattuu pikkuhaavereista aina luunmurtumisiin saakka. Raha-asiat päin isoa P:tä. 
	Älä tee leikkauksia, ellei ole ihan pakko, ja varsinkaan kauneusleikkauksia. Ne menisivät pieleen. 
	Heinäkuussa hieman hellittää, muttei ihan vyötä kannata löysätä, sillä tilanne palaa kriittiseksi heti elokuun lopusta alkaen. 
	Muut ravut voivat vetäistä henkeä, sillä pariin seuraavaan vuoteen ei tapahdu suuria muutoksia ellei omat henkilökohtaiset planeetat siihen viittaa. 
	Leijona
	On t tiedossa tasapaksu kesä. Voit ehkä parhaiten jättää kaiken toiminnan muiden suunniteltavaksi, ja olla mukana vain seuralaisena tai päättää itse siitä, mitä tehdä, yksin. Eikä se näytä olevan sinulle mikään ongelma. Tänä kesänä näytät nauttivan täysin sieluin erakkoelämästä.
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