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Postin lakko voi kestää pitkään
Jo viikon kestäneelle Postin lakolle ei näy loppua sillä posti- ja logistiikka-alan
unioni PAU ei hyväksynyt valtakunnansovittelija
Vuokko Piekkalan viimeistä sovintoehdotusta.
PAU:n puheenjohtaja
Heidi Nieminen kertoi, että
sovintoehdotukseen oli
listattu työehtojen heikennyksiä, joita ammattiliitto
ei voinut hyväksyä. Postin
lakon on ilmoitettu kestävän joulukuun 8. päivään,
mikä voi aiheuttaa ongelmia joulupostin kulussa.
Heidi Niemisen mukaan
heikennykset olivat tulleet esitykseen työnantajan
puolelta. Lakon taustalla
päällimmäisenä on Postin
suunnitelma siirtää 700
pakettilajittelijaa pienempipalkkaisiin tehtäviin.
PAU oli Niemisen mukaan
lyönyt lukkoon kantansa
ehdotukseen jo sen syntyessä.
– Vastaus oli tiedossa jo
saadessamme esityksen
mutta valtakunnansovittelija halusi, että nukutaan

yön yli ja kerrotaan se
sitten uudelleen, Nieminen
sanoi. PAU:n verkkosivuilla todetaan myös, että
”sovintoehdotus oli tehty
työnantajan tavoitteiden
pohjalta, joka ei jättänyt
PAU:lle muuta mahdollisuutta, kuin hylätä sovintoehdotus”.
Nieminen kertoi, että
sopu törmäsi erityisesti
700 pakettilajittelijan tilanteeseen. Heidät siirrettiin
hieman aiemmin toisen,
halvemman työehtosopikuksen piiriin. PAU:n
tavoitteena oli saada pakettilajittelijat takaisin nyt
neuvoteltavaan työsopimukseen.
– Pakettilajittelijoiden
osalta ehdotus olisi tarkoittanut 30-50 prosentin
palkkojen leikkausta – toki
niin, että siellä olisi hetken
aikaa ollut siirtymäaika
ja kompensaatio tiettyjen
palkanosien osalla, mutta
kaikki muut työehdot olisivat heikentyneet välittömästi, Nieminen perusteli.
Palvelualojen työn-

antajat Palta olisi ollut
valmis hyväksymään valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen. Paltan
toimitusjohtaja Tuomas
Aarto pahoitteli tuoreeltaan sovun kariutumista
seikkaan, jota hän piti nyt
käytävien neuvottelujen
ulkopuolisena elementtinä.
Tällä hän viittasi juuri pakettilajittelijoita koskevaan
kysymykseen.
– Tässä on koplattu
työehtosopimusneuvotteluihin niihin täysin liittymätön asia. Pidän harmittavana sitä, että PAU
tämän yksittäisen asian
takia pääasiassa on päätynyt hylkäävään ratkaisuun,
Aarto sanoi. Hän perusteli
Paltan kantaa sillä, että
pakettilajittelijat ovat jo
toisessa yrityksessä, joka
ei kuulu Paltaan. Siten pakettilajittelijat eivät Paltan
näkemyksen mukaan kuulu myöskään nyt käytäviin
neuvotteluihin. Osapuolet
tapaavat uudelleen keskiviikkona valtakunnansovittelijan luona. Lakot jat-

kuvat aiemmin ilmoitetun
mukaisesti.
Postin lakkoa seuranneet
eri ammattiyhdistysten
tukitoimet halvaannuttavat jo satamien toimintaa.
Posti- ja logistiikka-alan
unioni PAU:n työnseisausta tukevat osaltaan jo Autoja Kuljetuslan Työntekijät
ry, Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL, Merimiesunioni ja Rautatieläisten Unioni RAU.
Maan suurimman vientisataman Hamina-Kotka
Satama Oy:n liikennejohtaja Markku Koskinen
kertoo, että tukitoimista
on koitunut jo mittavia
taloudellisia tappioita satamayhtiön lisäksi myös
varustamoille ja vientiteollisuudelle.
Keskiviikosta lähtien
AKT:n tukitoimena käynnistämä ahtaus- ja huolinta-alan sekä terminaalityöntekijöiden ylityö- ja
työvuoronvaihtokielto vaikuttaa satamissa operoitavien laivojen aikatauluihin.

E-Korea ei maksa Trumpille,
P-Korea ei halua enää tavata
Etelä-Korea on torjunut
Yhdysvaltain vaatimuksen
siitä, että Etelä-Korean
pitäisi maksaa viisi kertaa
nykyistä enemmän amerikkalaissotilaiden läsnäolosta
maassa. Kahden pitkäaikaisen liittolaisen mukaan
neuvottelut kustannuksista
keskeytettiin vain tunnin
kestäneen tapaamisen jälkeen.
Etelä-Korea pitää kohtuuttomana sitä, että Yhdysvallat vaatii yllättäen 5
miljardia dollaria vuodessa amerikkalaisjoukoista
maassa. Aiemmin osapuolet olivat sopineet, että
vuosimaksu olisi vajaat
900 miljoonaa dollaria.
Yhdysvaltain viranomaiset
eivät ole julkisesti puhuneet viidestä miljardista,
mutta presidentti Donald

Trump totesi aiemmin, että
Yhdysvaltain armeijan antama suoja Etelä-Korealle
on arvoltaan viisi miljardia
dollaria.
Etelä-Korean ulkoministeriö katsoo, että amerikkalaissotilaiden läsnäolon kustannukset tulisi
jakaa reilulla ja molempia maita miellyttävällä
tavalla. Etelä-Koreassa
on tällä hetkellä noin 28
500 amerikkalaissotilasta.
Yhdysvallat on pitänyt
joukkojaan Etelä-Koreassa
vuonna 1953 päättyneestä
Korean sodasta lähtien.
Trump on aiemmin vihjaillut haluavansa vetää
amerikkalaisjoukot Korean
niemimaalta. Etelä-Korean neuvottelija Jeong
Eun-bo ilmoittikuitenkin
tiistaina, ettei neuvotte-
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luissa ole puhuttu lainkaan
Yhdysvaltojen joukkojen
vähentämisestä tai niiden
pois vetämisestä Etelä-Koreasta.
Presidentti on suhtautunut myös nuivasti Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisiin sotaharjoituksiin, joita hän pitää
kalliina ja provokatiivisina. Viime sunnuntaina
maat kertoivat lykänneensä
harjoituksia ”hyvän tahdon
eleenä” Pohjois-Korealle.
Pohjois-Korean mukaan
Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen on luovuttava kaikista sotaharjoituksista,
mikäli ne haluavat, että
Pohjois-Korea palaa takaisin neuvottelupöytään.
Myös Pohjois-Korea
ilmoitti, ettei diktaattori
Kim Jong-un ole kiinnos-

tunut uudesta huippukokouksesta Trumpin kanssa,
ellei Yhdysvalloilla ole
jotain uutta tarjottavaa.
Trump puolestaan tviittasi,
että Kimin pitäisi toimia
nopeasti ja saada sopimus
aikaan.
– Nähdään pian, Trump
päätti Kimille suunnatun
tviittinsä. Jos tämä oli viittaus uuteen huippukokoukseen johtajien välillä,
Pohjois-Korea ei ole kiinnostunut, sanoi kuitenkin
ulkoministeriön edustaja
Kim Kye-gwan.
– Meitä eivät enää kiinnosta neuvottelut, joista
emme saa mitään. Emme
enää lahjoita Yhdysvaltojen presidentille sellaista,
millä hän voi kehuskella,
Kim sanoi.

Yhdysvallat hyväksyy
Israelin siirtokunnat

Yhdysvallat ilmoitti tiistaina muuttavansa 40 vuotta voimassa olleen kantaansa Länsirannalla sijaitseviin Israelin
siirtokuntiin. Ulkoministeri Mike Pompeon mukaan
siirtokuntia ei enää pidetä kansainvälisen lain vastaisina.
Muut länsimaat sekä YK pitävät Israelin siirtokuntia
laittomina. Yhdysvaltojen päätöstä on kritisoitu ankarasti.
Yhdysvallat on muun kansainvälisen yhteisön tavoin
pitänyt Israelin palestiinalaisalueille rakentamia siirtokuntia lain vastaisina. Jordanian ulkoministeri Ayman
Safadi puolestaan varoitti päätöksellä olevan ”vaarallisia seurauksia”. Palestiinalaisviranomaiset puolestaan
kuvailivat päätöstä vastuuttomaksi. EU:n linja asiassa
ei ole muuttunut. Vain viikko sitten EU:n tuomioistuin
päätti, että EU:n alueella myytävissä tuotteissa pitää olla
merkattu, mikäli ne on valmistetttu Israelin siirtokunnissa. Yli 420 000 Israelin juutalaisen arvoidaan asuvan
Länsirannan siirtokunnissa.

Venäjä luovuttaa takaisin
Ukrainan alukset
Venäjä palauttaa Ukrainalle kolme hallussaan ollutta
Ukrainan laivaston alusta, kertoo Venäjän ulkoministeriö.
Alusten luovutuksella Venäjä pyrkinee rakentamaan luottamusta ennen joulukuuksi suunniteltua huippukokousta,
missä Venäjän ja Ukrainan presidentit kohtaavat ensimmäistä kertaa. Ukraina ei ole kommentoinut luovutusta.
Venäjä otti kaksi partiovenettä ja yhden hinaajan kiinni
Kertšinsalmella viime vuoden marraskuussa. Aluksilla
olleet 24 laivaston sotilasta otettiin vangeiksi. Heidät
palautettiin Ukrainaan osana vankienvaihtoa aiemmin
tänä syksynä.Venäjän tukemat Itä-Ukrainan separatistit
ja Ukrainan joukot aloittivat viime viikonloppuna asteittaisen vetäytymisensä Itä-Ukrainasta. Yli viisi vuotta
kestäneessä Itä-Ukrainan konfliktissa on kuollut yli 13
000 ihmistä.

Yhdysvallat lykkää
joitakin Kiina-tulleja
Yhdysvaltain hallinto lykkää osaa Kiinan tuotteille määrätyistä tulleista joulukuulle. Presidentti Donald Trump
määräsi elokuun alussa, että joukolle kiinalaistuotteita
asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli syyskuun
alusta lähtien. Tuotteiden tuonnin arvo Yhdysvaltoihin
on yhteensä noin 300 miljardia dollaria.
Yhdysvaltain kaupallinen edustaja Robert Lighthizer
ilmoitti viime viikolla, että osa tulleista astuu voimaan
vasta joulukuun 15. päivä. Trump määräsi uudet tullit
vastatoimena sille, ettei Kiina ole lupauksestaan huolimatta alkanut ostaa yhdysvaltalaisia maataloustuotteita.
Tilanne ei ole muuttunut vieläkään, mutta Trump sanoo
tviitissään silti olevansa toiveikas. Yhdysvallat on jo
aiemmin asettanut 250 miljardin dollarin arvoiselle kiinalaistuonnille 25 prosentin tullin.
Pörssikurssit nousivat heti uuden tulli-ilmoituksen
tultua julki. Esimerkiksi New Yorkin pörssin Dow Jones
-indeksi nousi yli kaksi prosenttia. Yhdysvaltain ja Kiinan edustajat ovat keskustelleet tänään puhelimitse ja aikovat jatkaa keskusteluja seuraavan kerran kahden viikon
kuluttua. Maiden kauppakiista taustalla on Yhdysvaltain
käsitys, että Kiina varastaa Yhdysvaltain teollisuussalaisuuksia ja painostaa muita maita luovuttamaan sille
uudenaikaista teknologiaa.

St.Andrew`s -kirkko
siirtyi
vuokralaiseksi

Suomi vihdoin
jalkapallon
arvokisoihin!
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Posti kulku
Ihmiskunnan siirtyminen tietokoneaikaan
ja internetverkoston ulottuminen sen myötä
maapallon joka kolkkaan mullisti tiedonvälityksen kertaheitolla. Perinteisistä massamedioista televisio, ja osittain radiokin, ovat
säilyttäneet asemansa, mutta painetun sanan
markkinat ovat kutistuneet kovaa vauhtia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tuhannet pienlehdet
ovat joutuneet lopettamaan toimintansa kannattamattomina. Syy ei ole pelkästään sähköisen tiedonvälityksen lisääntyminen vaan syyttävä sormi osoittaa myös maan postilaitoksen
suuntaan. Kongressin alainen laitos USPS
on joutunut ahdingossaan nostamaan postihintojaan viime vuosien aikana tasolle, jota
pienlehdet eivät ole kestäneet. Samalla kun
lehtien ilmoittaja- ja lukijamäärät kääntyivät
laskusuuntaan, postimaksut ovat nousseet
rajusti ja lehtiyhtiöiden kannattavuuskäyrät
ovat syöksyneet punaisen puolelle. Lehtibisneksessä pää on tullut vetävän käteen.
Printtimedia ei kuitenkaan ole kuollut, päin
vastoin. Erikoislehdet – joiden joukkoon esimerkiksi suomenkielinen Amerikan Uutiset
kuuluu - etsivät uusia keinoja uusien kohderyhmien tavoittamiseksi. Suurin ongelma ei
olekaan lehdestä kiinnostuneiden löytäminen
vaan jakelu. Liian usein Amerikan Uutiset
saa lehtensä takaisin keltaisella ”no such
address”-tarralla varustettuna. Puhelintiedustelu kuitenkin todistaa, että tilaaja on asunut
samassa osoitteessa jo 20 vuotta. Miksi siis
posti ei löydä perille?
Ongelma on postilaitoksen sisäinen. Kannattavuuden jatkuvasti heikentyessä USPS
on joutunut yhdistämään jakopiirejään ja
karsimaan jakeluorganisaatiotaan. Postinjakajien piirien suurentuessa uusien osoitteiden
löytäminen on jakajille joskus ylivoimainen
tehtävä. Muutama kesä sitten Amerikan Uutiset teki valituksen Palm Beachin piirikunnan
postikonttoreille, koska lehden kulkeminen
viereiseen kortteliin saattoi kestää kuusikin
päivää. Postivastaavat kielsivät heikon työmoraalin, ja kiistivät jyrkästi että jakopalvelussa
olisi katkoksia. Vakuutettiin että kaikki kont-

torille tuleva jakoposti jaetaan välittömästi
osoitteisiin. Jostain kumman syystä tämän
valituksen jälkeen posti piristyi ja Amerikan
Uutiset toimitettiin tilaajille yhdessä päivässä..
Postilaitoksen heikko toiminta ei ole ongelma yksistään Yhdysvalloissa. Myös useat
suomalaiset ja kanadansuomalaiset valittavat
omien maittensa postilaitosten epävarmaa
jakelua. Syyt lienevät yhtäläiset. Suomessa
postilaitos on etsinyt uusia liiketoiminta-alueita, jopa ruohonleikkaamista ja muita
kotipalveluita on esitetty ja kokeiltukin. Suutari pysyköön kuitenkin lestissään. Toimiva
postilaitos on tärkeä osa yhteiskunnallista
infrastruktuuria siinä kuin tiestökin, ja siihen on panostettava riittävästi julkisia varoja
toimivuuden varmistamiseksi. Osoituksena
postilaitosten tehottomuudesta ovat erinomaisesti menestyvät yksityiset postin ja
tavaroiden jakeluyritykset kuten esimerkiksi
UPS ja Fedex. Ne ovat löytäneet kannattavan
liiketoimintasektorin postilaitosten vapaaksi
jättämiltä markkinoilta. On kuitenkin kysyttävä, kuinka ne menestyvät siinä missä posti
julkisena laitoksena ei?
Suomessa postin palvelu on akuutti asia
juuri nyt, sillä runsaat 10 000 postin työntekijää on aloittanut lakon tavoitteenaan estää
postin suunnittelemat palkanalennukset muutenkin heikkopalkkaisella alalla. Toistaiseksi
jo viikon kestänyt lakko uhkaa laajeta suuremmaksikin välienselvittelyksi, sillä useat
palvelualat ovat uhanneet aloittaa tukilakon
neuvottelujen vauhdittamiseksi. Ammattiliitoilla on Suomessa perinteisesti vahva asema
ja viime kädessä postilaitoksen omistajan
eli valtion on taivuttava vaatimusten edessä.
Maan taloudella ei olisi varaa ottaa vastaan
tukilakkojen aiheuttamia kolhuja, sillä ensi
vuoden talouskasvuksi on povaltu enää vain
runsasta prosenttia. Postilakon on ilmoitettu
kestävän joulukuun 8. päivään, ellei ratkaisua
sitä ennen löydy. Myös joulupostin kulku
Suomeen saattaa häiriintyä, mikä myös amerikansuomalaisten on syytä ottaa huomioon.

Irtonumeromyynti Etelä-Floridassa:

Palm Beach Bakery
206 Eeast Ocean Ave.,
Lantana

Polar Bakery
5817 S. Congress Ave.,
Atlantis

Suomen Kunniakonsulaatti
523 Lake Avenue,
Lake Worth

Toimistomme aukioloajat:
Maanantaisin, tiistaisin,
torstaisin ja perjantaisin klo 10-16
Keskiviikoisin klo 10-12

Since 1932

Mondays,Tuesdays,
Thrusdays and Fridays 10am-4pm
Wednesdays 10am-12pm

Amerikan Uutiset
The National Newspaper for Finnish-Americans

224 Wellesley Drive, Lake Worth, FL 33460
Tel: (561) 540-5440
amuutiset@aol.com www.amerikanuutiset.com

3

Amerikan Uutiset

NOVEMBER 20th, 2019

• Tänään
Huuhkaja-huoltaja
sai kutsun
Linnan juhliin
Tasavallan presidentti Sauli
Niinistö on kutsunut Linnan juhliin EM-kisoihin
sensaatiomaisesti selvinneen Suomen jalkapallomaajoukkueen huoltajalegenda Gunnar Yliharjun,
79. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajien huoltajana vuodesta
1969 aina 2010-luvulle
saakka toiminut Yliharju
sai kutsun jo ennen voitokasta Liechtenstein-ottelua.
Yliharju ja Niinistö sattuivat kävelemään Töölön
jalkapallostadionille samaan aikaan. Yliharju kertoo presidentin vetäneen
hänet sivuun ja ojentaneen
kirjekuoren, josta myöhemmin paljastui kutsu
itsenäisyyspäivän vastaanotolle.
– Sain todistaa Huuhkajien selviytymisen EM-kisoihin ja sitten vielä tämä
kutsu. Tämä on ollut kyllä
mahtava syksy, Yliharju
ylisti.

The Crown palasi
Netflix-ruutuun
Suosittu tv-sarja The Crown aloitti viikonloppuna
kolmannen tuotantokautensa Netflixillä. Katsojat
hieraisivat silmiään, sillä päähenkilö Englannin
kuningatar Elisabet oli
vaihtunut.
Vaativaan rooliin oli palkattu Olivia Colman tutuksi tulleen Claire Foyn sijasta. Kolmas kausi jatkaa
historiallisesti siitä, mihin
toinen kausi päättyi. Ajallisesti tapahtumat sijoittuvat
vuosiin 1964-1977.
”Uusi kuningatar” Olivia
Colman on yksi Britannian
rakastetuimpia näyttelijöitä, joka toi tänä vuonna
kotiin parhaan naisnäyttelijän Oscarin. Sen hän sai
esitettyään 1700-luvun alkuvuosina hallinnutta kuningatar Annaa elokuvassa
”The Favourite” (2018).
Kaikkia Colmanin valinta
ei miellyttänyt Britanniassa, vaikka näyttelijästä on
jo ehtinyt tulla “kansallisaarre”. Briteissä epäiltiin,
voiko Colman olla uskottava Elisabet, koska vasemmistolainen näyttelijä
ei ole poliittisesti linjassa
kuningattaren tehtävän
kanssa.
Kuningattaren lisäksi
myös muut keskeiset roolit
on miehitetty The Crownissa uudelleen. Helena
Bonham Carter on prinsessa Margaret ja Tobias
Menzies prinssi Philip.
Margaretin miestä näyttelee Ben Daniels. Ohueksi
moitittu Netflixin sarja
kestänee tarinalliset kolhutkin, ja odotukset neljännelle tuotantokaudelle ovat
jo nyt korkealla. Silloin
ruutuun astuvat Margaret Thatcher ja prinsessa
Diana.

Matt Damon tuntee Suomen
moottoriurheilustaan
Moottoriurheilun legendaarisesta Le Mans-kilpailusta kertova elokuva on
ilmestynyt saman nimisenä
valkokankaalle. ”Le Mans
66”-elokuvaa tähdittävät
suomalaisjuuristaan mielellään puhuva Matt Damon sekä Christian Bale.
Olematta itse mottoriurheilun innokas kannattaja
Damon sanoo kuitenkin
tuntevansa Suomen maineen autourheilun huippumaana.
– Tiedän hyvin, että Suomesta tulee hämmästyttävä
määrä maailmanluokan
kuljettajia asukaslukuun
nähden. Itse kasvoin Bostonissa, jossa autourheilu
ei ollut iso juttu, Damon
sanoo. Hänen mukaansa
elokuva kertoo kuitenkin
pohjimmiltaan jostain kilpa-autoilua suuremmasta:
kapinallisista altavastaajista, jotka onnistuivat toteuttamaan hullun unelmansa.

Se on tarina kahden erilaisen miehen ystävyydestä.
”Le Mans 66” on ennen
kaikkea perinteinen ison
valkokankaan elokuva, jollaisia tehdään nykyään yhä
vähemmän. Netflix ja netin
muut suoratoistopalvelut
ovat vallanneet markkinoita, ja teatterilevitykseen päätyy yhä harvempi
tuotanto.
– Isot studiot eivät ole
enää valmiita ottamaan
riskejä, sillä elokuvien
tekeminen ei ole niin tuottoisaa kuin ennen. Jos tarinasta ei saa luotua sarjaa tai jatko-osaa, on sitä
entistä vaikeampi saada
tuotantoon, Matt Damon
harmittelee. Tositapahtumiin pohjautuva elokuva sijoittuu 1960-luvun
lopulle ja kertoo kahden
autonvalmistajan, Fordin
ja Ferrarin, välisestä taistelusta..
– Tämä oli itse asiassa

Hollywood-tähti Matt
Damon mainitsee usein
suomalaiset juurensa.

yksi hauskimmista elokuvista, joissa olen koskaan
näytellyt! Esittämämme
hahmot ovat persooniltaan
todella erilaisia, mutta heitä yhdistää yhteinen pakkomielle voittamiseen, sanoo
Christian Bale. Elokuvan
on ohjannut James Mangold, joka halusi rooleihin
juuri Balen ja Damonin.
Oscar-palkitut näyttelijät
esiintyivät elokuvassa samalla ensimmäistä kertaa
yhdessä.

Hula-vanne ehkäisee ylipainoa
1950-luvun lopulla invaasion Suomeen tehnyt hula-hula-vanne on tehnyt
paluun suomalaisten arkeen. Helsingin yliopiston professori Hannele
Yki-Järvinen kiinnostui
entisen suosikkivanteen
käytön hyödyllisyydestä
ylipainon ehkäisemiseksi ja uusi liikuntavillitys
sai alkunsa. Vuden aikana
Suomessa on myyty jo 100
000 hula-vannetta.
Yki-Järvisen rasvamaksatutkimuksen työryhmä
selvitti, että 1,5 kiloa painavan hulavanteen pyöritys on hyvä vaihtoehto
kävelylenkille. Tutkimuksessa runsaat 50 ylipainoista naista jaettiin kahteen
ryhmään. Toinen ryhmä
pyöritti hulavannetta 13
minuuttia päivässä, ja toinen ryhmä käveli noin 10
000 askelta päivässä. Tutkimuksen puolivälissä ryhmät vaihtoivat liikuntalajia
keskenään. Hulavannetta

Hula-vanteen on uusissa
tutkimuksissa olevan tehokas harjoitusväline.

pyörittäneillä vyötärönympärys pieneni merkittävästi
kävelyyn verrattuna.
Aluksi tutkimukseen
suhtauduttiin penseästi
akateemisessa maailmassa.
– Jopa oma tutkimusryhmäni sanoi, mitä me nyt
tällaista hulavannetta ruvetaan tutkimaan, Yki-Järvinen naurahtaa. Idean hula-vanteen pyörittämisestä
professori kuuli naapuriltaan. Rahaa tutkimukseen
ei juuri ollut.
– Tutkimus tehtiin aika
lailla jäljellä olevilla pen-

nosilla puulaakivoimin.
Tutkimuksessa on kuten
urheilussa. Ensin pitää olla
tulokset ja sitten saa rahoitusta, professori kertoo.
Yki-Järvinen halusi selvittää, voiko hulavanteen
pyörityksestä olla hyötyä
keskivartalon ja vyötärön lihomisen ehkäisyssä.
Tutkimus osoitti, että voi.
Koeryhmän keskivartalon
lihas- ja rasvapitoisuutta
mitattiin. Vyötärön ympärys pieneni keskimäärin
kolme senttiä, ja lihasmassa kasvoi. Hulavanteen
pyöritys vähensi myös pahanlaatuisen LDL-kolestrolin määrää.
Hula-vanteen suosio on
kasvanut niin, että tuote
on myyty loppuun useita
urheiluvälinekaupoista.
Y h d y s va l l o i s s a h u la-vanteen voi tilata esimerkiksi Amazonilta noin
kuuden dollarin hintaan

Jari Sillanpäätä syytetään taas
Viihdetaiteilija Jari Sillanpään joulukonsertit
ovat peruuntumassa uuden riskossyytteen takia.
Jyväskylän seurakunnasta
kerrotaan, että Sillanpään
4.12. suunniteltu konsertti
Jyväskylän Taulumäen kirkossa on peruttu.
Sillanpää sai viime viikolla syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan
levittämisestä.
– Heti tiedon saatuamme
ryhdyimme pohtimaan jatkoa. Emme halua tuomarin
roolia ottaa, mutta kyse
on varsin vakavasta syytteestä. Kokonaisharkinnan
jälkeen päädyimme siihen,

Suositun viihdetaitelijan
Jari Sillanpään joulukonsertit on peruutettu.
että konserttia ei järjestetä,
sanoo Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto
Viitala.
Myös Lahden Ristinkirkon konsertti on peruttu.
– Tälläisten epäilyjen
kanssa ei kirkkoon voi
tulla laulamaan, sanoo
Keski-Lahden seurakun-

nan kirkkoherra Miika
Hämäläinen. Sillanpää
on asianajajansa välityksellä kiistänyt syytteet.
Sillanpään konserttikiertueen vastaava tuottaja on
vahvistanut medialle, että
Sillanpään kaikki viisi
Suomen kirkkokonserttia
on peruttu.
Jari Sillanpää on yksi
Suomen viihdemusiikkihistorian suosituimmista
esiintyjistä. Hänet on aikaisemmin tuomittu huumausainerikoksista, muun
muassa huumausaineen
käyttörikoksesta, hallussapidosta ja levityksestä.
Hän on kertonut julkisesti
käyttäneensä huumausaineita.

Uutisia vuosien takaa
Tapahtumia 6. marraskuuta
•284 Dieolectianus Rooman keisariksi
•1815 Pariisin rauha päätti Napoleonin sodat
•1917 Ukraina julistautui tasavallaksi
•1928 Ylioppilaiden etoomus Helsingin yliopiston
suomalaistamisesta esitettiin
•1940 Unkari, Romania, Slovakia Akselivaltoihin
•1945 Lakiesitys setelinvaihdosta eduskunnalle
•1959 YK:n lasten oikeuksien julistus hyväksyttiin
•1962 Kuuban ohjuskriisi päättyi
•1985 Microsoft julkaisi Windows-version 1.0
•1999 Kiina laukaisi ensimmäisen
avaruustutkimusaluksensa ”Shenzhoun”

Internetin aarteita
http://www.satupalvelu.fi
Kirjailija Päivi Honkakosken keräämä
kokoelma satuja suomalaisperheille!

Valuutat

Exchange Rates

Euroopan keskuspankin julkaisema viitteellinen
eurokurssi 20. marraskuuta. Yksi euro vastaa

USA
USD
Kanada CAD

1.1077 USD
1.4645 CAD

Wanhan Kansan Sananlaskuja
”Kyl kööhän o hyvä ol, ei ol ussei
pää kippee eikä vatta liijan täyn.”
Nakkila

Radio
SAN FRANCISCON LAHTIALUE, KALIFORNIA
Sunnuntaisin KUSF 90.3, klo 1pm -2 pm
Studio Finland – uutisia ja viihdettä suomeksi ja englanniksi.
Ohjelma on seurattavissa myös internetissä: http://www.radio.
audionet.com/radio/college/KUSF/.
RADIO FINLAND - SUOMEN YLEISRADIO
Satelliitti: Telstar 5 (97 ast W, taajuus 12.177 GHz, vertikalipolarisaatio, 2300 Msyms FEC 2/3. ) Lähetys on vapaasti
vastaanotettavissa, lautasen suuruus 60...80 cm. Järjestelmä
DVB-S free to air. Palvelu ei kuulu mihinkään suljettuun järjestelmään. Maksukortteja tai muitakaan kuukausi/vuosimaksuja
ei ole. Tietoja eri kanavien tarjonnasta löytää internetosoitteesta
www.yle.fi.
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA
Joka lauantai CFUV 101.9 FM klo 9:30am- 11am länsirannikon aikaa (13-14PM EST)
Suomenkielinen radio-ohjelma, jossa kuullaan suomalaisen
musiikin lisäksi muun muassa kuunnelmia, haastatteluja, runoja.
Ohjelman tuottaa Pirkko Kiansten. Ohjelman internet-osoite on
http://cfuv.uvic.ca

Nimipäivät
Marraskuu
20. Jari, Jalmari 21. Hilma
22. Silja, Seija 23. Ismo 24. Lempi
25. Katri, Kaija, Katja, Kaisa, Kati
26. Sisko 27. Hilkka 28. Heini 29. Aimo
30. Antti, Antero, Atte
Joulukuu
1. Oskari 2. Anelma, Unelma
3. Meri, Vellamo 4. Airi, Aira 5. Selma
6. Niilo, Niko
Lämpimät onnittelumme sankareille!
Seuraava lehtemme
ilmestyy 4. joulukuuta
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• Suomi
Marraskuussa sattuu eniten
peura- ja hirvikolareita
Marraskuu on ollut kahtena viime vuonna selkeästi
peura- ja hirvikolareiden musta kuukausi Suomessa. Tilastokeskuksen seurantatilastoista selviää, että vuosina
2018 ja 2017 näiden onnettomuuksien määrässä on selkeä piikki marraskuun kohdalla muihin kuukausiin verrattuna. Toiseksi eniten kolareita tapahtuu lokakuussa.
Viime vuonna pelkästään marraskuussa kirjattiin
2 151 riistaonnettomuutta eli kuudeosa koko vuoden
onnettomuuksista. Hirvien ja peurojen lisäksi näissä
onnettomuuksissa oli mukana metsäkauriita ja villisikoja. Suomen Riistakeskus kertoo, että valkohäntäpeurakolarit painottuvat loka-marraskuulle, koska peurojen
kiima-aika lisää niiden liikkuvuutta. Hirvillä kiima-aika
on jo hieman aiemmin syys-lokakuussa, mutta niiden
liikkuvuutta lisää myös siirtyminen talvilaitumille.
Yhteensä tieliikenteessä tapahtui siis viime vuonna
Suomessa 12 350 riistaonnettomuutta. Vuonna 2017 onnettomuuksia oli 10 202. Viime vuoden määrä tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin yli 33 onnettomuutta
koko maassa vuorokaudessa.
Yli puolet koko maan riistaonnettomuuksista tapahtui
Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.
Katso oman alueesi hirvieläintenonnettomuuspaikat
täältä. Yleisin riistaonnettomuus Lounais- ja Etelä-Suomen teillä on valkohäntäpeuran ja ajoneuvojen yhteentörmäys. Toiseksi eniten kolaroidaan metsäkauriiden
kanssa.
Valkohäntäpeurakolareissa kyseenalaista ykkössijaa
piti viime vuonna Raasepori läntisellä Uudellamaalla.
Valkohäntäpeura jäi siellä auton alle 365 kertaa eli keskimäärin vuoden jokaisena päivänä. Yli sata valkohäntäpeurakolaria kirjattiin Uudellamaalla myös Lohjalla,
Kirkkonummella ja Nurmijärvellä. Hirvikolareiden
määrä sen sijaan liikkuu kymmenissä. Viime vuonna
Uudenmaan alueella eniten hirvivahinkoja tapahtui
Mäntsälässä, Raaseporissa, Loviisassa, Vihdissä sekä
Porvoossa, kaikissa lähes parikymmentä kolaria.

Uutuuskirja merimiesten
siirtolaisuudesta
”Merimies on liikkuva matkalainen. Harvoin on hänellä
pysyvää osotetta. Suurin osa kulkee paikasta paikkaan,
maasta maahan, wieläpä maanosasta maanosaan.” Näin
kirjoitti merimiespappi Eino Kiviluoto ”Merimiehen Ystävässä” 1912. Siirtolaisuusinstituutin Tutkimuksia-sarjassa ilmestyvässä uutuusteoksessa ”Merenkulkijoiden
siirtolaisuus: näkökulmia 1700-luvulta nykypäivään”
12 kirjoittajaa kulkee näiden liikkuvien matkalaisten
jäljillä.
Teos julkistetetaan Forum Marinumissa järjestettävässä seminaarissa, jonka pääpuhuja on 1600-1700-lukujen Hollannin merenkulkuun ja merityövoiman
liikkuvuuteen erikoistunut vanhempi tutkija Jelle van
Lottum (Huygens Institute for History of the Netherlands).
Historian, etnologian, maantieteen ja sukututkimuksen näkökulmia yhdistävä teos selvittää, minne
merenkulkijoiden muuttoliikkeet ovat suuntautuneet eri
aikoina ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut suomalaiselle yhteiskunnalle. Vertaisarvioidussa kokoomateoksessa oman lukunsa saavat merenkulkijoiden parissa
työskentelevät ylirajaiset toimijat kuten konsulaatit,
merimieskirkot ja -kodit.
– Merimiesammatti on aina toiminut keinona pyrkiä
ulkomaille paremman toimeentulon toivossa, kirjan
toimittaja FT Pirita Frigren toteaa. Teos osoittaa, että taloudellisten motiivien lisäksi maailmalla liikkuvien merimiesten kohtaloihin ovat vaikuttaneet monet eri syyt
aina maailmanpoliittisista tilanteista henkilökohtaisen
elämän sattumuksiin. Kirja esittelee lukijalle erilaisia
aineistoja, tietokantoja ja menetelmiä, joiden avulla voi
päästä merenkulkijoiden siirtolaisuuden jäljille.

Ykkösluokassa saat
lehden nopeammin!
Vain $119/ vsk
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Mielenterveysogelmaiset
kokevat tulevansa leimatuiksi
Tuoreen Mielenterveysbarometrin mukaan elkein
joka toinen (47 %) mielenterveysongelmia kokeva
tuntee joutuneensa leimatuksi sairautensa vuoksi.
Alan ammattilaisten
käsitys leimaantumisen
kokemuksesta on mielenterveyden ongelmia itse
kokevia synkempi, sillä
yli 60 prosenttia ammattilaisista uskoo, että mielenterveyden ongelmia kokevat joutuvat leimatuksi.
Tulokset kertovat myös,
että yhä useampi ihminen
ei haluaisi mielenterveysongelmia kokevaa ihmistä
naapurikseen.
– Edelliseen barometriin verrattuna muutos on
tilastollisesti merkittävä
ja voimme todeta, että
pidemmällä aikavälillä
nimby-ilmiö (not in my
backyard) on kasvanut,

sanoo Mielenterveyden
keskusliiton kehitysjohtaja
Janne Jalava. Nimby tarkoittaa omassa naapurustossa ”epämiellyttäväksi”
koettujen naapureiden tai
rakennusprojektien vastustamista.
Myös häpeän kokemus
on yleinen mielenterveysongelmia kokevien keskuudessa. Joka kolmas on
hävennyt hoitoon hakeutumista ja mielenterveyden ongelmista kertomista
muille ihmisille.
– Tiedämme, että kaikissa mielenterveyden häiriöissä tehokkain apu on
se, että ihminen pääsee
hoitoon mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa. Tämän faktan kanssa järjestelmämme on ristiriidassa.
Kun hoidon saatavuus on
huonoa, se voimistaa mielenterveysongelmiin liit-

tyvää stigmaa ja ihmisen
kokemaa häpeää, toteaa
Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja
Olavi Sydänmaanlakka.
Vuoden 2019 barometrissä tutkittiin leimautumisen ja häpeän kokemuksen lisäksi muun muassa
mielenterveysongelmia
kokeneiden asemaa yhteiskunnassa ja näkemyksiä
mielenterveysongelmien
kanssa elämisestä ja toipumisesta, työelämän suhtautumista mielenterveysongelmiin sekä järjestöjen
ja vapaaehtoistyön merkitystä mielenterveystyössä.
Mielenterveysbarometriä
varten haastateltiin yhteensä noin 2 000 henkilöä,
joista osa oli mielenterveysongelmia itse kokevia
ja heidän omaisiaan ja osa
mielenterveysalan asiantuntijoita ja suurta väestöä.

DNA-kertoo: Suomalaiset
tulivat lännestä ja idästä
Uuden NDA-tutkimuksen
tulokset viittaavat siihen,
että rautakauden lopulla
Suomea asuttivat erilliset,
toisistaan poikkeavat ihmisryhmät. Kaikki nämä ovat
vaikuttaneet nykysuomalaisten perimään.
Varhaisten suomalaisten
DNA-linjat kertovat nykyväestön monitahoisesta alkuperästä, mikä käy
ilmi Helsingin ja Turun
yliopistojen uudessa geenitutkimuksessa. Kyseessä on toistaiseksi laajin
muinais-DNA-tutkimus
Suomen alueella asuneista
ihmisistä.
Tutkimuksessa on selvitetty geeniperimää yli sadan yksilön arkeologisista
luunäytteistä 300–1800-luvuilta. Suurin osa näytteistä
on rautakaudelta (n. 300–
1300 jaa.) ja keskiajalta (n.
1200–1500 jaa.). Professori
Päivi Onkamon mukaan
lisää tietoa vastaavan ajan
ihmisistä on tulossa, sillä
nyt 103 yksilöstä saatiin
selville äitilinjat.
– Se on paljon, usein
näissä tutkimuksissa on
vain muutama kymmenen
näytettä. Meillä on tulossa
myös koko perimän laajuista aineistoa, joka kertoo
enemmän kuin pelkät äitilinjat, Onkamo sanoo.
Nyt yksilöistä on eristetty äidiltä kaikille tämän lapsille periytyvää
mitokondrioiden DNA:ta
ja siten selvitetty naisten
väestöhistoriaa. Tulosten
perusteella rautakaudella
ja keskiajalla Suomessa
eläneillä ihmisillä esiintyi
samoja mitokondriolinjoja
kuin nykysuomalaisilla.
Erityisesti rautakaudella eri
kalmistoihin haudattujen
perimät poikkesivat kuiten-

Rautakautiset kalmistot paljastavat, että suomalaiset
saapuivat aikoinaan maailman eri kolkilta.

kin toisistaan merkittävästi.
Tutkijoiden mukaan
rautakaudella Itä- ja Länsi-Suomen väestöissä havaitut erot ovat päinvastaiset kuin nykysuomalaisilla:
muinaisiin maanviljelijöihin yhdistetyt linjat ovat
olleet yleisempiä idässä
ja metsästäjä-keräilijöiltä
periytyvät linjat lännessä.
Tämä selitettyy sillä, että
maanviljelijäväestöä on
saapunut Suomen alueelle lännen ja etelän lisäksi
myös idästä.
Muinaisen suomalaisten
perimän tutkimusta haittaa
se, etteivät luut säily hyvin
Suomen maaperässä.
– Yleensä 2 000 vuotta on
luiden maksimi säilymisaika. Nämä nyt tutkitut ovat
alle 2 000 vuoden ikäisiä,
eli vuosisadoilta 300–1800.
Tämän ikäisiä luunäytteitä
meillä Suomessa on kuitenkin useita satoja, vaikka
vanhempia ei sitten olekaan, Päivi Onkamo toteaa.
Nykyään läntisestä Suomesta tavataan enemmän
DNA-linjoja, jotka aiemmin olivat yleisiä idän viljelijäryhmillä. Muinaisten suomalaisten löydöt
kertovat kuitenkin muuta.
Kivikautisille metsästäjä-keräilijöille tyypilliset äidiltä periytyvät DNA-linjat
olivat yleisiä Euran Luista-

rin ja Hollolan Kirkkailanmäelle haudatuilla. Hiitolan
Kylälahdessa Karjalassa
sekä Mikkelin Tuukkalassa olivat taas yleisimpänä
linjat, jotka ovat ominaisia
Euroopan muinaisille viljelijäväestöille.
Viides tutkimuksessa
mukana ollut rautakautinen kalmisto sijaitsee
Etelä-Pohjanmaalla Levänluhdassa. Sinne haudatuista suuri osa edusti nykysaamelaisiin yhdistettyjä
DNA-linjoja.
– Kaikki edellä mainitut, alkuperältään erilaiset
linjat ovat yleisiä Suomessa myös nykyään. Tämä
viittaa siihen, että tutkitut
rautakautiset populaatiot
ovat vaikuttaneet nykysuomalaisten perimään, sanoo
tohtorikoulutettava Sanni
Översti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta. Tutkimuksessa olivat mukana
myös historiallisen ja modernin ajan hautausmaista
Pälkäneen rauniokirkko,
Porvoon tuomiokirkko,
Rengon Pyhän Jaakon kirkko, Turun Julinin tontti sekä
Haminan rykmentinkenttä.
Tutkimus on toteutettu Helsingin ja Turun yliopiston
Suomalais-ugrilainen muinaisgenomi (SUGRIGE)
-hankkeessa.

53 kuntaa nostaa
verojaan

Luonnonkaunis Sotkamo
kohtelee myös asukkaitaan
kauniisti: kuntavero laskee peräti 1,5 prosenttia!

Kaikkiaan 53 kuntaa nostaa
verojaan ensi vuodelle.
Määrä on tavanomainen
ja kaukana ennätyksistä.
Vuonna 2014 verojaan kiristi 156 kuntaa ja vuonna
2010 peräti 181 kuntaa.
Tavanomainen korotus
on 0,5 prosenttiyksikköä.
Kuntaliiton pääekonomisti
Minna Punakallio kiinnittääkin nyt huomionsa
siihen, että melkoinen osa
veroprosenttiaan nostavista
kunnista on suuria kaupunkeja. Talousvaikeudet eivät
ole vain pikkukuntien riesa.
– Kuopio nostaa, samoin
Tampere, Vaasa, Hämeenlinna, Kouvola, Mikkeli.
Isojenkin kaupunkien tulopohja on takkuillut ja
tilannetta yritetään korjata
paitsi säästöillä ja leikkauksilla, myös veronkorotuksilla, hän toteaa.
Kovimpien verottajien
joukkoon suuret kaupungit
eivät kuitenkaan nouse korotusten jälkeenkään. Suuret kaupungit hyötyvät pienistäkin veronkorotuksista
pikkukuntia paremmin,
koska niissä on suhteessa
enemmän hyvätuloisia veronmaksajia kuin pienissä
maalaiskunnissa. Pienten
kuntien ongelma verotusmielessä on, että iso osa
kuntalaisista on pienituloisia eläkeläisiä. Erilaiset kuntaveroon tehtävät
vähennykset aiheuttavat
sen, etteivät pienituloisten
maksamat kuntaverot juuri
nouse, vaikka veroprosenttia nostettaisiin.
Suurien kaupunkien veropäätösten myötä veronkorotukset iskevät Punakallion mukaan normaalia
suurempaan määrään kuntalaisia, vaikka verojaan
kiristävien kuntien määrä
muuten on normaali. Vaikka kuntien talousvaikeuksista on uutisoitu laajasti
pitkin syksyä, seitsemän
kuntaa on päättänyt laskea
tuloveroaan ensi vuodelle.
Määrä on keskiverto.
Rohkeimman loikan tekee kainuulainen Sotkamo,
joka pudottaa kuntaveroaan kerralla peräti 1,5
prosenttiyksikköä 19,75
prosenttiin. Sillä päästään
jo maan keskiarvon alapuolelle.
– Se on rohkea, etupainotteinen strategia. Sotkamo ajattelee houkuttelevansa alhaisemmalla
veroprosentilla naapureista
(Kajaani, Kuhmo) uusia
muuttajia ja veronmaksajia, Punakallio arvioi.
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• Maailma ja Yhdysvallat
Prahan kadut
täyttyivät
mielenosoittajista
Hallitusta vastustavat mielenosoittajat valtasivat
Prahan kadut viikonloppuna. Tšekin pääkaupungissa
arviolta 250 000 mielenosoittajaa osoitti mieltään.
Järjestäjät odottivat paikalle 100 000 osallistujaa,
mutta luku nousi yllättäen
kesäkuisen suurmielenosoituksen tasolle.
Mielenosoittajat protestoivat hallitusta ja pääministeri Andrej Babišia.
Mielenosoittajien mukaan
Babiš uhkaa demokratiaa,
sillä hänellä on poliittisen aseman lisäksi vaikutusvaltaa liike-elämässä.
Protestit juhlistavat myös
samettivallankumouksen
30-vuotispäivää. Mielenilmauksessa puhui 80-luvun
toisinajattelijoita.
– Taistelu vapauden ja
demokratian puolesta ei
lopu koskaan, sanoi protestien järjestäjiin kuuluva
Benjamin Roll.
Paikalla olleet huusivat
”me olemme täällä”-huutoa, jonka kerrotaan olleen
muistutus vuosikymmeniä
sitten tapahtuneista protesteista.
17. marraskuuta 1989
silloisessa Tšekkoslovakiassa alkanut opiskelijaliikehdintä ja sen tukahduttaminen johtivat lopulta kommunistihallinnon
kaatumiseen. Protestit alkoivat viikkojen kuluttua
siitä, kun Berliinin muuri
oli murtunut.

Ex-puolustusministeri Sri Lankan
presidentiksi
Sri Lankassa entinen puolustusministeri ja aiemman
presidentin pikkuveli Gotabhaya Rajapaksa, 70, on
voittanut presidentinvaalit.
Hän sai äänistä hieman
yli 52 prosenttia. Gotabhaya Rajapaksan veli Mahinda Rajapaksa toimi
Sri Lankan presidenttinä
vuosina 2005–2015. Uuden presidentin odotetaan
nostavan veljensä pääministeriksi.
Ihmisoikeusjärjestöt
ovat syyttäneet veljeksiä
sotarikoksista Sri Lankan
liki 40-vuotisen sisällissodan loppuvaiheessa. Monille srilankalaisille he
ovat kuitenkin sankareita,
koska heidän johdollaan
armeija murskasi tamilisissien kapinan.
Saarivaltion muslimivähemmistö on pelännyt,
että Rajapaksan voitto
ajaisi heidät entistä ahtaammalle.
Muslimit ovat joutuneet
kostohyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun
ääri-islamistiset terroristit
tappoivat yli 250 ihmistä
muun muassa hotelleissa
ja kirkoissa pääsiäissunnuntaina.

Ruotsi luopuu syytteistä
Julian Assangea vastaan
Wikileaks-sivuston perustajaa Julian Assangea
koskevan raiskausepäilyn tutkimuksia ei jatketa.
Käänteestä kertoi Ruotsin
syyttäjäviraston varajohtaja
Eva-Marie Persson.
Perssonin mukaan näyttö ei ole niin vahvaa, että
epäilty rikos voitaisiin
osoittaa tapahtuneeksi. Lisäksi Persson muistutti,
että tapauksesta on kulunut
jo paljon aikaa, mikä on
osaltaan heikentänyt todistusaineiston arvoa.
– Haluaisin korostaa, että
asianomistaja on antanut
uskottavan ja luotettavan
kuvauksen tapahtumista.
Hänen lausuntonsa ovat

Julian Assangen raiskausjuttu vanhenee Ruotsissa
2020.
olleet johdonmukaisia, kattavia ja yksityiskohtaisia,
Persson toteaa. Syyttäjän
mukaan lisähaastattelut
Assangin kanssa eivät merkittävästi muuttaisi ”todistusaineiston tasapainoa”.
Raiskausepäily on peräisin
vuodelta 2010, jolloin Assange oli vierailulla Ruot-

sissa. Tapauksen esitutkinta
keskeytettiin vuonna 2017,
kun Assange oli hakenut
turvapaikkaa Ecuadorin Lontoon-lähetystöstä
välttääkseen luovutuksen
Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin. Esitutkinta aloitettiin
uudelleen pian sen jälkeen,
kun Ecuador huhtikuussa
karkotti Assangen ja Britannian poliisi pidätti hänet. Assangea raiskauksesta
syyttävän ruotsalaisnaisen
asianajaja pyysi tuolloin tutkinnan aloittamista uudelleen. Syyttäjän päätöksestä
on mahdollista vielä valittaa. Syytteen nostamisella
on kiire, sillä epäilty rikos
vanhentuu elokuussa 2020.

Taliban vapautti amerikkalaisprofessorit Afganistanissa
Afganistanissa taliban-kapinalliset ovat vapauttaneet
yli kolme vuotta panttivankeina pitämänsä kaksi
professoria.
Yhdysvaltalainen Kevin
King ja australialainen
Timothy Weeks siepattiin
Kabulin amerikkalaisen
yliopiston ulkopuolelta
elokuussa 2016. He molemmat työskentelivät yliopistossa professoreina.
Professorit vapautettiin
vaihtokaupassa, jossa Afganistan vapautti kolme
taliban-komentajaa. Yksi
vapautetuista oli tuhoisia
iskuja Afganistanisssa tehneen Haqqani-verkoston
johtajan veli Anas Haqqani.
Vapautetut taliban-johtajat lennätettiin Qatarin

Dohaan, jossa on talibanin
poliittista johtoa. Vankienvaihdon toivotaan edesauttavan neuvottelujen
käynnistämistä talibanin
kanssa. Neuvottelut 18
vuotta jatkuneen konfliktin lopttamiseksi kaatuivat
viimeksi syyskuussa, kun
Yhdysvaltain presidentti
Donald Trump perui suunnitellun tapaamisen.
Tätä ennen amerikkalainen sotilas ja 11 afganistanilaista olivat kuolleet
Kabulissa tehdyssä iskussa. Afganistanin viranomaisten mukaan vankienvaihdon tavoitteena on
aloittaa rauhanneuvottelut
uudelleen. Taliban ilmoitti
vapauttaneensa professoreiden lisäksi kymmenen
Afganistanin turvallisuus-

joukkojen jäsensä.
Australian pääministeri
Scott Morrison sanoi, että
australialaisen panttivangin vapauttaminen on osa
luottamuksen rakentamista
talibanin ja Yhdysvaltojen tukeman Afganistanin
hallinnon välillä. Morrison toivoi, että tulitauko
ja vuoropuhelun käynnistäminen onnistuisivat Afganistanissa. Vapautetut
professorit ovat Reutersille
puhuneen afganistanilaisen
viranomaisen mukaan nyt
turvassa ja he saavat hoitoa.
Miesten kunnosta ei ole
kerrottu julkisuuteen. Viime viikolla Afganistanin
presidentti Ashraf Ghani
sanoi heidän terveytensä
heikentyneen vankeuden
aikana.

Prinssi Andrew`n skandaali
syvenee Englannissa

Englannin prinssi Andrew
on joutunut myrskyn silmään väitettyjen seksiseikkalujensa takia. Virginia
Giuffre on väittänyt, että
hänet pakotettiin harrastamaan seksiä prinssi Andrew’n kanssa vain 17-vuotiaana.
Nyt hän on toistanut väitteet BBC:n haastattelussa,
jota tosin ei ole vielä nähty
telecisioruudussa. Viikonloppuna Yorkin herttua
Andrew kertoi suhteestaan
ihmiskaupasta syytettyyn,
edesmenneeseen miljonääri Jeffrey Epsteiniin.
Yli 40-minuuttisen haastattelun aikana Andrew
esitti toimittaja Emily
Maitlisille väitteitä, jotka
on sittemmin kyseenalaistettu brittimediassa. Andrew kiisti haastattelussa
väitteet seksistä 17-vuotiaan Virginia Giuffren kanssa. Kaksikosta on olemassa
yhteiskuva, jossa Andrew
pitää kättään Giuffren lantiolla. Prinssi kertoi BBC:n

Yorkin herttua, prinssi
Andrew.
haastattelussa, ettei hän
muista tavanneensa kyseistä henkilöä eikä ole varma,
onko käsi Giuffren lanteilla varmasti hänen.
Brittimedian mukaan
myös Giuffre on nyt antanut haastattelun BBC:lle.
Giuffre on väittänyt useaan
otteeseen, että hänet pakotettiin teini-ikäisenä harrastamaan kolmesti seksiä
Andrew’n kanssa. Giuffren
haastattelu on nauhoitettu
jo kolme viikkoa ennen
Andrew’n haastattelua,
mutta sitä ei ole vielä esitetty tv:ssä. BBC kertoo
haastattelun olevan ” osa
suurempaa tutkimusta”.

Prinssi Andrew on maksamassa kovan hinnan kohuhaastattelustaan. Lehden
mukaan useat yritykset ja
hyväntekeväisyysjärjestöt
ovat uhanneet lopettaneet
yhteistyön prinssin kanssa
sen vuoksi. Muun muassa
KPMG, yksi maailman
suurimmista kirjanpitoyrityksistä, ilmoitti lopettaneensa yhteistyön prinssin
hyväntekeväisyysjärjestön
kanssa.
Kohun taustalla on vuosikausia kestänyt Prinssi
Andrew`n ystävyys seksuaalisrikoksista tuomitun
Jeffrey Epsteinin kanssa.
Epstein tappoi itsensä viime kesänä vankilassa New
Yorkissa. Muun muassa
vuonna 2010 prinssi kuvattiin New Yorkin keskuspuistossa kävelyllä Epsteinin kanssa. BBC:n mukaan
prinssi Andrew myös yöpyi
samaisella New Yorkin vierailulla Epsteinin asunnolla.

Vesi valtaa Venetsian!
Jos ette ole vielä käyneet Venetsiassa, nyt on aika tehdä
sinne matka. Pian se voi olla liian myöhäistä, sillä vesi
valtaa meren ylle rakennetun kaupungin vähä vähältä.
Syyksi on mainittu ilmaton lämpenemisen aiheuttama
meriveden nousu. Viime viikolla vesi nousi kaduille
ja toreille, jonka johdosta kaupungin pormestari Luigi
Brugnaro määräsi suositun Pyhän Markuksen torin
suljettavaksi.
Vesi nousi joidenkin arvioiden mukaan peräsi 1,6
metriä normaalia korkeammalle. Viranomaisten arvion
mukaan noin 70 prosenttia kaupungista on jäänyt tulvaveden alle. Tulvavedet näyttävät jäävän alhaisemmalle
tasolle kuin tiistaina miljoonavahingot aiheuttaneessa
tulvassa, mutta nykyinenkin vedennousu riittää aiheuttamaan vahinkoja.
– Aukio on pakko sulkea, koska se muodostaa terveysriskin kansalaisille. Tämä on katastrofi, Brugnaro valitti.
Olemme tuhonneet Venetsian. Puhutaan miljardivahingoista jo pelkästään entisten vahingoiden suhteen, ei
vielä tämän päivän, pormestari Brugnaro valitti.
Venetsiaan julistettiin tulvien vuoksi hätätila. Lisäksi Italian hallitus sopi 20 miljoonan euron hätäavun
myöntämisestä kaupungille tulvatuhojen korjaamiseksi.
Vedenpinnan ennustetaan hiljalleen laskevan, mutta nousuveden korkeus pysyttelee silti noin kymmeniä senttejä
hallittavana pidetyn rajan yläpuolella.
Viranomaiset ovat luvanneet asukkaille 5 000 euron
avustuksen valtiolta, jos heidän kotinsa ovat vaurioituneet tulvissa. Ravintolanpitäjille ja kauppiaille taas
on lupailtu 20 000 euron korvauksia. Viranomaisten
mukaan tulvavesi on kastellut noin 80 prosenttia kaupungista. Venetsiassa asuu vain noin 50 000 ihmistä,
mutta kaupungissa vierailee vuosittain liki 36 miljoonaa
turistia.
Venetsialaiset syyttävät korruptoituneita poliitikkoja
siitä, että kaupungin suojaksi suunniteltu tulvajärjestelmä ei vieläkään ole toiminnassa. Projekti noin 80
tulvaportin rakentamiseksi aloitettiin jo vuonna 2003.

Yhdysvaltojen ja E-Korean
sotaharjoitus lykkääntyy
Yhdysvallat ja Etelä-Korea lykkäävät suunnittelemansa
sotaharjoituksen toistaiseksi ”hyvän tahdon eleenä”
Pohjois-Korealle. Puolustusministeri Mark Esper ilmoitti
lykkäyksestä lehdistötilaisuudessa Bangkokissa yhdessä eteläkorealaisen virkaveljensä Jeong Kyeong-doon
kanssa.
Esper korosti, ettei sotaharjoitusten lykkäämisessä ole
kyse myönnytyksestä Pohjois-Korealle, vaan pikemminkin pyrkimyksestä pitää diplomatian ovet avoinna, jotta
sotilaallisia jännitteitä saataisiin lievennettyä Korean
niemimaalla.
Ennen lykkäysilmoitusta Japanin puolustusministeri
Taro Kono oli todennut Esperille, ettei ”kukaan voi suhtautua optimistisesti siihen, että Pohjois-Korea muuttaisi
käyttäytymistään”. Pohjois-Korean ulkoministeriön mukaan maa ei ole palaamassa neuvottelupöytään, eikä sillä
ole minkäänlaisia suunnitelmia keskustella ydinohjelmastaan ennen kuin Yhdysvallat lopettaa ”vihamielisen
politiikkansa Pjongjangia vastaan.”
Presidentti Donald Trump on koko virkakautensa
suhtautunut nuivasti Etelä-Korean kanssa järjestettäviin
sotaharjoituksiin. Trump katsoo, että harjoitukset ovat
provokatiivisia ja kalliita.Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat kesäkuussa ja sopivat, että
ydinneuvottelut käynnistetään uudelleen. Neuvottelut
eivät ole kuitenkaan edenneet ja Pohjois-Korea on jatkanut asetestejään.

Useita ammuttiin hengiltä
Fresnon puutarhajuhlassa
Ainakin neljä ihmisiä kuoli ja useita haavoittui vakavasti
Fresnon kaupungissa Kaliforniassa puutarhajuhlassa
sattuneessa ampumisessa. Paikallisen poliisin mukaan
kaikkiaan kymmentä ihmistä ammuttiin.
Poliisi ei ole tavoittanut epäiltyä tekijää. Tapaus sattui
iltakuudelta paikallista aikaa. Poliisin mukaan paikallisen perheen jäsenet olivat ystävineen kerääntyneet
katsomaan jalkapallo-ottelua, kun ampumisesta epäilty
livahti juhliin ja avasi tulen.
– Useita ihmisiä on löydetty kuolleena takapihalta,
sanoi Bill Dooley Fresnon poliisista. Paikallisviranomaisten mukaan naapurit ovat kuulleet tapahtuma-aikaan useita laukauksia. Hyökkäyksen mahdollisesta
motiivista ei ole vielä tietoa. Paikallisen Fresno Bee
-lehden haastattelemat naapurit kertoivat, ettei ampumavälikohtaus ollut ensimmäinen laatuaan asuinalueella ja
että asukkaat peläkäävät kulkea alueella pimeällä.
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• Talous
Pyhätunturi investoi
hisseihin ja majoitukseen
Suosittu talviurheilukeskus Pyhätunturi on investoimassa
majoitukseen ja hissitopimintaan. Keskus saa uuden tuolihissin ja noin 500 uutta vuodepaikkaa. Pohjoisrinteille
tuleva uusi tuolihissi maksaa neljä miljoonaa euroa, ja se
avautuu jouluna 2021.
Pyhätunturi Oy:n mukaan uusi hissi hankitaan käytettynä Itävallasta, peruskorjataan ja asennetaan kesällä 2021. Tuolihissi kuljettaa kaksi kertaa enemmän
asiakkaita puolet lyhyemmässä ajassa kuin nykyinen
ankkurihissi.
Myös Pyhän päähissiä parannetaan. Kuuden hengen
hissiin tulee 20 uutta myrskytuolia. Myrskytuoleilla hissi
voi olla auki myös kovassa tuulessa. Samalla hissin kapasiteetti kasvaa kolmanneksella. Päähissin muutostyöt
tehdään ensi kesänä.
Lisäksi Pyhälle rakennetaan lisää majoitusta lähes 500
petipaikan verran. Majoitusinvestoinnit ovat yhteensä 12
miljoonaa euroa. Petipaikkojen lisäys on merkittävä, sillä
Pyhällä on tällä hetkellä runsaat 5 000 vuodepaikkaa.
– Alueen majoituskapasiteetti pysyy kasvusta huolimatta todella maltillisena suhteessa hissikapasiteettiin,
Pyhätunturi Oy:n toimitusjohtaja Ville Aho sanoo.

Opintolainojen määrä
tuplaantunut

Kelan mukaan lukuvuoden aikana opintolainaa nostaneiden määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.
Viime lukuvuoden aikana yli 156 000 opiskelijaa nosti
valtion takaamaa opintolainaa. Opintotuen saajien määrä
on pysynyt suunnilleen ennallaan. Viime lukuvuonna
opintotukea sai 273 600 ihmistä. Viime vuoden lopussa
valtion takaamien opintolainojen kokonaispääoma oli
3,4 miljardia euroa.
Vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelasta sanoo,
että merkittävin tekijä lainanoton lisääntymiseen on
vuonna 2014 käyttöön otettu opintolainahyvitys. Sen
myötä Kela voi maksaa osan opiskelijan lainasta, mikäli
opiskelija valmistuu määräajassa ja tällä on lainaa yli 2
500 euroa. Toisella asteella, kuten ammatillisessa koulutuksessa, Lahtinen uskoo lainanoton lisääntymisen syiksi
parantuneen työllisyystilanteen ja noususuhdanteen.

Ilkka ja Pohjalainen
fuusioidaan yhdeksi lehdeksi
Pohjanmaalla Ilkkaa ja
Pohjalaista julkaiseva
Ilkka-Yhtymä on saanut
yhteistoimintaneuvottelut
päätökseen. Niiden tuloksena 26 henkilöä irtisanotaan.
Lisäksi työntekijöitä
osa-aikaistetaan ja määräaikaisia ja vapautuvia
toimia jätetään täyttämättä.
Yhtymän mukaan joitain
vähennyksiä toteutetaan
vapaaehtoisratkaisuina.
Muutosten taustalla on
Ilkan ja Pohjalaisen yhdistäminen yhdeksi lehdeksi.
Vähennysten yhteen-

pienenisivät nykyisestä.
Lasin valmistus on prosessiteollisuutta. Samoilla
koneilla ja tekniikalla tehdään tuotteita kymmeniä
vuosia. Investoinnit koneisiin ovat suuria ja niiden
on kestettävä pitkään. Nyt
tuotantoa suunnitellaan
jo 2020-luvun loppuun
asti. Se on merkki, että
I-brändistä Fiskar aikoo
pitää kiinni. Tehtaanjohtaja Heikki Väänänen
vertaa alansa syklisyyttä
metsä- ja metalliteollisuuteen. Investoinnit tehdään
vähintään kymmeneksi
vuodeksi.
– Meilläkin tähtäin Iittalassa on jo 2020-luvun
loppuun asti, kertoo Väänänen.
Iittalan lasitehtaassa on
kaksi suurta lasiuunia ja
toistakymmentä pienempää. Tämä mahdollistaa
monimuotoisen tuotannon
niin kirkaalle kuin värillisellekin lasille.
Tehtaalla tehdään puhallettavaa lasia ja mekaanisesti koneissa valmistuvaa puristelasia. Monien
uunien toiminnassa on
kuitenkin haasteita, jos
niihin sovelletaan suurien
eurooppalaisten tehtaiden
ympäristövaatimuksia.
Etelä-Suomen AVI:n lokakuun lopussa myöntämäs-

halua kommentoida asiaa.
Pohjalaisen pääluottamusmies Jukka Porola kertoo,
että vielä alkuviikosta henkilöstöllä ei ollut tietoa
irtisanomisten kohdentumisesta. Alun perin tieto
lehtien yhdistämisestä tuli
toimituksiin suurena yllätyksenä.
Yt-neuvottelut käytiin,
kun Ilkka ja Pohjalainen
ilmoittivat muodostavansa
jatkossa yhden, yhteisen
lehden. Uuden yhdistyvän
lehden nimi, lanseerausajankohta ja päätoimittaja
julkistetaan loppuviikosta.

Airiston Helmen takavarikko
pysyy voimassa
Turun hovioikeus on määrännyt Airiston Helmi-talousrikostutkintaan liittyvän, runsas vuosi sitten
tekemän takavarikon pidettäväksi edelleen voimassa.
Oikeus velvoitti keskusrikospoliisin kuitenkin
palauttamaan Airiston Helmi -tutkinnassa olevalle
liikemiehelle tämän vajaan
40 000 ruplan käteisvarat
eli noin 560 euroa. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut Airiston Helmi
-tutkinnassa käteistä rahaa
kaikkiaaan noin 3,5 mil-

Iittalan lasitehdas vähentää
ympäristökuormitusta

Suomalaisen lasin tunnetuin kansainvälinen tekijä,
Iittala Fiskars on vähentämässä ympäristökuormitustaan. Tehtaanjohtaja
Heikki Väänäsen mukaan
Iittalan lasitehdas on noudattanut aina sille annettuja lupamääräyksiä ja
nyt tehtaalla mietitään nyt
toiminnan uudistamista.
Suunnitteilla on uuden
teknologian hankkiminen,
jonka perustella päätetään
tehtaan kehityssuunta tulevaisuudessa
– Olemme valmistelemassa investointeja uusiin
uuneihin. Ratkaistavana
on, ryhdytäänkö massaa
valmistamaan esimerkiksi
sähköllä vai hybriditeknikalla. Tutkimme myös
hapen lisäämistä polttoon,
Väänänen kertoo.
Nykyään lasiuunit lämpenevät maakaasulla, se
on ollut käytössä 1980-luvulta lähtien. Maakaasun
tulo vähensi aiemmin käytettyyn öljyyn verrattuna
hiukkaspäästöjä ja maakaasu oli myös tuolloin
edullisempaa kuin öljy.
Hybriditekniikka voisi
tuoda lasimassan kuumentamisen energialähteeksi
sähkön maakaasupolton
tueksi. Puhtaamman polton seurauksena ilmaan
pääsevät hiukkaspäästöt

laskettu vaikutus on noin
28 henkilötyövuotta. Ne
kohdistuvat I-print oy:n
painotoimintaan, I-Mediat
Oy:n sisällöntuotantoon ja
kaupallisiin toimintoihin.
Samalla Ilkan ja Pohjalaisen päätoimittajat
jättävät tehtävänsä. Ilkan
päätoimittajana toimi Satu
Takala ja Pohjalaisen päätoimittajana Toni Viljanmaa. Hän kertoo, että hän
ei ole enää I-Medioiden
palveluksessa. Viljanmaa
ei halua kommentoida
asiaa tämän enempää.
Myöskään Satu Takala ei

sä uudessa ympäristöluvassa tämä on ymmärretty
ja otettu huomioon.

Iittala poikkeaa
eurooppalaisista
lasitehtaista

AVI:n antama uusi ympäristölupa on käytännössä samanlainen kuin tehtaan aiempi. Sisällöltään
se on hieman lievempi
kuin nykyiset EU-säädökset voisivat edellyttää.
AVI perustelee asiaa ympäristöluvassa siten, että
Iittalan lasitehdas poikkeaa olennaisesti muista
eurooppalaisista lasitehtaista siinä suhteessa, että
se on kooltaan pienempi
ja siellä on useita erilaisia
lasiuuneja.
Lasitehtaan saama uusi
ympäristölupa on parhaillaan nähtävänä. Luvan
valmisteluvaiheessa neljältä yksityiseltä ihmiseltä tuli hyvin kriittistä
palautetta. Lupaan saadut
viranomaislausunnot ovat
lasitehtaan toimintaa ymmärtäviä. Lasintekijöitä
Iittalassa on noin 200.
Fiskars keskitti lasinvalmistuksen vuonna 2014
Iittalaan. Aiemmin Hämeessä oli kaksi nimekästä lasitehdasta, Iittala ja
Nuutajärvi.

joonaa euroa.
Viranomaiset iskivät
talousrikoksista epäillyn
Airiston Helmen tiloihin
Turun saaristossa runsas
vuosi sitten, syyskuun 22.
päivänä.
Poliisi pidätti tuolloin
kolme henkilöä ja takavarikoi 3,5 miljoonaa rahaa
sekä tietokoneita ja kovalevyjä. Poliisi on epäillyt,
että Airiston Helmen takana olevat tahot ovat pesseet
rahaa miljoonien eurojen
edestä ja syyllistyneet törkeään veropetokseen. Li-

säksi rakennusten rakentamisessa epäillään käytetyn
pimeää työvoimaa.
Tutkinnanjohtaja Tomi
Taskila keskusrikospoliisista sanoi syyskuussa, että
poliisi käy parhaillaan läpi
datamateriaalia ja tekee
kansainvälistä yhteistyötä.
– Juttukokonaisuus on
laaja ja siinä on monta kansainvälistä ulottuvuutta.
Arvioin, että esitutkinnan
valmistuminen menee pitkälle ensi vuoteen, Taskila
kertoi.

Ideaparkin yleisöryntäys yllätti
Seinäjoella

Seinäjoen Ideaparkissa
kävi ensimmäisen viikonlopun aikana liki 200 000
kävijää. Kävijämäärä oli
suurempi kuin ennakkoon
oli ajateltu.
– Huikea määrä. Ei olisi
uskaltanut itse edes veikata
näin hurjia määriä, sanoo
Ideaparkin toimitusjohtaja
Petri Häli. Hänen mukaansa kaikki sujui viikonloppuna paremmin kuin uskallettiin odottaa. Mitään
ongelmia tai kipuilua ei
tullut vastaan.
Ideaparkin yrittäjät kertoivat, että etenkin lauantaina ja sunnuntaina tehtiin
tosissaan myös kauppoja.
Kävijät eivät siis olleet
vain uteliaisuuttaan tutustumassa kauppakeskukseen.
– Tässä näkyy se, että
kauppakeskusta oli odotettu ja ihmiset ottivat sen
omakseen, uskoo Häli. Todellinen Ideaparkin kunto
testataan joulukaupassa.
Ensi viikonloppuna on
edessä joulunavaus ja seuraavana Suomeenkin levinnyt, kiitospäivää seuraava
Black Friday.
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Dow Jones -indeksi nousi
ensi kertaa yli 28 000 pisteen
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• Talous
Ranska haluaa
tiukentaa
EU-seulontaa
Brittien pyrkiessä ulos Euroopan Uniosta Ranska ehdottaa EU:lle isoa muutosta
uusien jäsenehdokkaiden
valintatapaan. Esityksen
mukaan valintaprosessin
pitäisi olla seitsenportainen
malli, jossa ehdokasmaa
etenee seuraavaan jäsenyyden vaiheeseen vasta
täytettyään tiukat ehdot.
Presidentti Emmanuel
Macronin johdolla Ranska
on suhtautunut kriittisesti EU:n laajentumiseen,
jarruttamalla esimerkiksi
Pohjois-Makedonian ja
Albanian jäsenyyspyrkimyksiä.
Macronin epäileväisyyden taustalla on se, että
aiemmat itälaajentumiset tehtiin vauhdikkaasti,
jopa hätiköiden. Itä- ja
Länsi-Euroopan välinen
juopa näkyi esimerkiksi
EU:n huippuvirkoja täytettäessä kesällä. EU:ssa
on jäsenmaita nyt 28, kun
niitä vielä vuosikymmenen
alussa oli vain 15.
Mitä laajempi unionista
tulee, sen vaikeampi siitä
on muodostaa poliittisesti
yhtenäistä liittoa. Ranskalle ja Macronille juuri
syventyvä poliittinen yhteistyö ja Euroopan suvereeniteetti on tärkeää,

EU:n neuvosto ja parlamentti ovat päässeet Brysselissä yhteisymmärrykseen unionin budjetista
ensi vuodelle. Neuvoston
puheenjohtajana toimiva
valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen edusti jäsenmaista koostuvaa neuvostoa
neuvotteluissa parlamentin
kanssa.
– Saimme neuvoston puheenjohtajana neuvoteltua
tasapainoisen ratkaisun.
Ensi vuoden budjetissa
korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä,
työpaikkojen luominen
sekä turvallisuus- ja muuttoliikekysymykset, valtiosihteeri Tiilikainen sanoo.
Neuvosto ja parlamentti sopivat, että sitoumusmäärärahat ovat yhteensä
168,7 miljardia euroa eli

Euroopan unionin budjetista ensi vuodelle päätettiin
Brysselissä.

1,5 prosenttia enemmän
kuin vuonna 2019.
Näihin määrärahoihin
EU sitoutuu ensi vuoden
aikana, mutta osa niistä
maksetaan myöhemmin.
Maksumäärärahat ovat
yhteensä 153,6 miljardia
euroa. Nämä määrärahat
EU maksaa ensi vuonna.
EU:n neuvoston ja parlamentin pitää vielä vahvis-

taa sopimus virallisesti.
Samaan aikaan ensi vuoden budjettineuvotteluiden
kanssa EU:n jäsenmaat
ovat neuvotelleet Suomen
johdolla myös unionin rahoituskehyksestä vuosille 2021–2027. Seitsemän
vuoden välein tehty kehys
asettaa rajat vuosittaiselle
menoarviolle.

OP paransi kasvuennustetta
OP-ryhmä parantaa varovasti ennustettaan Suomen talouskasvusta tälle
vuodelle. OP odottaa, että
Suomen talous kasvaa tänä
vuonna 1,4 prosenttia. Kesällä, jolloin OP heikensi
aiempaa ennustettaan, se
odotti kasvun jäävän 1,2
prosenttiin.
OP:n mukaan vähittäiskaupan myynti ja
asuntokauppa ovat viime

kuukausina piristyneet.
Lisäksi palveluvienti ja
suuret laivatoimitukset tukevat vientiä painuvasta
tavaraviennistä huolimatta,
kertoo tiedotteessa OP:n
pääekonomisti Reijo Heiskanen.
– Vienti vetääkin tänä
vuonna kokonaisuutena
hieman aiempia arvioita
paremmin, Heiskanen toteaa. Ennusteen ensi vuoden

talouskasvusta OP pitää
ennallaan 0,5 prosentissa.
Heiskasen mukaan Suomen talous on ”pehmeässä
laskussa”. Suomen työllisyyden kasvu on OP:n mukaan ensi vuonna jäämässä
vähäiseksi: työllisyysaste
on nousemassa 72,9 prosenttiin tämän vuoden 72,6
prosentista. Inflaatio on
sekä tänä että ensi vuonna
prosentin luokkaa.

New Yorkin pörssissä on taas vietetty ennätysmurskajaisia. Wall Streetin keskeiset indeksit nousivat viime
viikolla uusiin ennätyslukemiin ja Dow Jones -indeksi
rikkoi ensi kertaa 28 000 pisteen rajan. Dow Jones päätyi
päivän päätteeksi 28 004,01 pisteeseen, mikä merkitsi 0,8
prosentin nousua edellispäivästä. Dow Jones ylsi uuteen
ennätykseen jo peräti seitsemännen kerran tässä kuussa.
Laajapohjainen S&P 500 -indeksi nousi 0,6 prosentilla
ja teknologiapainotteinen Nasdaq 0,7 prosentilla. Pörssikursseja nostattivat etenkin Yhdysvaltojen ja Kiinan
kauppaneuvotteluista kantautuneet positiiviset uutiset.
Valkoisen talon taloudellinen neuvonantaja Larry Kudlow kertoi, että neuvotteluissa on saavutettu ”valtavaa
edistystä.”
Neuvottelujen vire on ollut muutenkin myönteinen
viime päivinä, vaikka presidentti Donald Trumpin
lokakuussa julkistaman ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen viimeistely ei olekaan ollut ongelmatonta.
Muuallakin maailmassa pörssipäivä oli enimmäkseen
nousuvoittoinen, vaikka plussalla ei oltukaan niin reilusti
kuin Yhdysvalloissa.

IMF: Suomen talous ei ole
tasapainossa vuonna 2023

IMF-valtuuskunnan johtaja Alasdair Scott vieraili Suomessa tällä viikolla.
Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n arvion mukaan
Suomen valtion lainanotto vuonna 2023 vastaisi edelleen
noin yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomen
nykyisen hallituksen tavoitteena on, että normaalin
talouskehityksen oloissa Suomen julkinen talous olisi
tasapainossa vuonna 2023. Suomen talouden odotetaan
kasvavan tänä vuonna 1,25 prosenttia ja ensi vuonna 1,5
prosenttia, IMF kertoo.
Valuuttarahasto arvioi jokaisen jäsenmaansa taloustilannetta säännöllisin välein. IMF:n valtuuskunnan
johtaja Alasdair Scott vieraili alkuviikosta Suomessa,
ja IMF:n valtuuskunta keskustelee Suomen taloudesta
eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen
kanssa. IMF muistuttaa, että julkisen talouden tasapainottamiseen on useita vaihtoehtoja. Raportin mukaan
esimerkiksi erilaisten ympäristölle haitallisten tukien
määrä on 3,5 miljardia euroa vuodessa.
– Jos hallitus haluaa päästä tasapainoon Suomen hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2035 mennessä, sen pitää
miettiä ovatko nämä tuet ollenkaan hyvä ajatus. Toisaalta
hallitus pystyy pitkälle tasapainottamaan talouttaan poistamalla nämä tuet, Alasdair Scott sanoo.
IMF:n mukaan hallituksen on löydettävä muitakin
säästökohteita, ja kustannusten kehitys on otettava huomioon myös keskustelussa sosiaali- ja terveyspalvelujen
uudistamisesta. Työllisyyden vahvistamiseksi hallitus
voisi IMF:n mukaan tarkastella vanhempainvapaan ja kotihoidon tukia, jotka saattavat kannustaa naisia jäämään
kotiin. Valuuttarahaston mukaan hallitus voisi tarkastella
myös verotus- ja etuusjärjestelmiä, jotka saattavat johtaa
siihen, että työttömäksi jääminen saattaa olla taloudellisesti kannattavampaa kuin työllistyminen.
IMF:n raportti puuttuu myös suomalaisten kotitalouksien velkaantumiseen. Velkataso ei ole vielä kriittinen,
mutta ilman toimia se voi olla. Raportissa kannatetaan
säännöksiä velkamäärän sovittamiseksi kotitalouksien
käytettävissä oleviin tuloihin.
– Juuri nyt on oikea hetki toimia, koska velkaantuminen ei ole vielä merkittävä uhka. Kyse on turvaverkosta, jolla estetään velkaantumista kiihtymästä lisää.
Ylivelkaantumisessa on kysymys siitä, että jo muutaman
ihmisen joutuminen vaikeuksiin velkojensa hoitamisen
kanssa voi sotkea lainamarkkinat ja tehdä lainanottamisesta turvatonta kaikille, valtuuskunnan puheenjohtaja
Scott sanoo.
Raportissa pidetään tärkeänä myös sitä, että hallitus ottaa tarkasteluun verojärjestelyn, joka kannustaa sijoittajia
suosimaan taloyhtiölainoja. Myös Suomen Pankki on
ollut jo pitkään huolissaan sekä kotitalouksien velkaantumisesta että taloyhtiölainojen kasvaneesta osuudesta
asuntolainamarkkinoilla.
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• Urheilu
Iivo Niskanen otti paikkansa
Muonion avauskisassa
Iivo Niskanen otti viikonlopun toisen voittonsa Muonion Oloksella käydyssä ensilumen kilpailussa. Eilen
perinteisen hiihtotavan kympin roimalla erolla muihin
voittanut Niskanen oli vahvin myös 15 kilometrin vapaan
kilpailussa, jossa hän jätti Venäjän Denis Spitsovin kakkoseksi 20 sekunnin erolla. Kilpailussa kolmanneksi lykki
maajoukkuemies Perttu Hyvärinen. Suomalaismiehet
onnistuivat hyvin, sillä Lari Lehtonen oli neljäs.
Myös naisten kilpailussa voiton vei sama hiihtäjä kuin
lauantain perinteisellä: Venäjän Natalia Neprjajeva käytti
kymmeneen kilometriin aikaa 26.35. Kerttu Niskanen
paransi lauantain sijoitustaan yhdellä pykälällä kirien toiseksi 15 sekunnin päässä Neprjajevasta. Saksan Victoria
Carl oli kolmas ja Susanna Saapunki neljäs. Lauantaina
toiseksi hiihtänyt Krista Pärmäkoski ei ollut mukana
sunnuntaina.
Vasta aluillaan oleva hiihtokausi jatkuu ensi viikonloppuna Rovaniemellä hiihdon Suomen cupin toisella
osakilpailulla. Maailmancup-kausi pyörähtää käyntiin
viikon päästä Rukalla.

Kärpät kiilasi SM-liigan
kärkeen
Viikonloppuna SM-liigan kärkeen kiilannut Kärpät otti
sarjan komentoonsa, kun se peippaili kotihallissaan
6–2-voiton Turun Palloseurasta. Sarjan ykköspaikalta
taipunut Tappara kärsi samaan aikaan 1–5-tappion JYPin
vieraana ja putosi jo kolmen pisteen päähän oululaisista.
Kärpät laittoi TPS:n kuriin heti ensi erässä, kun se karkasi Jussi Jokisen, Radek Koblizekin ja Shaun Heshkan
maaleilla 3–1-johtoon. Joukkueen tehopelaajat olivat
kolmen pisteen saaliin koonneet Jokinen ja Julius Junttila. Kärppien maalivahti Justus Annunen torjui pelissä
vain kahdeksan kertaa.
Kärppien vastuuvalmentaja Mikko Manner oli tyytyväinen, kun Kärpät löysi tehoja myös Juho Lammikon
johtaman huippuketjun takaa.
– Neljäs ja viides maalimme ratkaisivat tämän pelin.
Kakkoslinjamme oli voiton avain, Manner sanoi. Kärpillä on kahdeksan perättäistä voittoa ja edellisestä tappiosta
on kulunut tasan kuukausi. TPS:lle on kertynyt Virtasen
valmennuksessa kolme tappiota ja yksi voitto.
Ensi kerran kaksi tappiota perätysten tällä kaudella
kärsinyt Tappara oli vailla mahdollisuuksia JyPin vieraana Jyväskylässä. Lukemat 5-1 kertovat kaiken.

Mikon
Mitalla
Suomen ja Liechtensteinin välisen EM-karsintaottelun

päätösvihellys muutti jalkapalloilun historiaa. Siniristilippu ei ole liehunut koskaan maailman suurimman
urheilulajin kansainvälisissä arvokilpailuissa. Ensi kesäkuun 12. päivänä alkavissa Euroopan mestaruuskilpailussa asiaan tulee muutos: perinteisesti yleisurheilustaan
ja hiihdostaan sekä nykyisemmin jääkiekosta ja moottoriurheilusta tunnettu Suomi pääsee myös jalkapallon
kansainväliseen valokeilaan.
Useat tunnetut suomalaiset – kuten esimerkiksi
Suomen Palloliiton ex-puheenjohtaja presidentti Sauli
Niinistö – ovat kertoneet odottaneensa ihmettä tapahtuvaksi koko ikänsä ajan. Omalta osaltani odotusta kesti
noin 63 vuotta, eli siitä lähtien kun seitsenvuotiaana
vedin Oulun Nappulaliigassa pelanneen Karjasillan
Real Madrid-joukkueen valkoisen pelipaidan ylleni ensi
kerran. Ja meitä baby boomers-odottelijoita on vuosikymmenten aikana riittänyt joka junaan ja linja-autoon.
Edesmennyt jalkapalloilijaisäni, joka aikanaan
oli myös valmentajani, kurkistaa nyt pilven reunalta
hymynvirne kasvoillaan: tulihan se arvokisapaikka
Suomelle, vihdoin ja viimein. Oulun Palloseuran tuhti
tukimies ja sittemmin päävalmentajakin olisi toki nauttinut näkemästään elinaikanaankin.

Uskon, että näitä omakohtaisia jalkapallo-odotuksia
on ollut lähes jokaisella vähänkin lajia joskus harrastaneella. Tämän todistaa jo se, kuinka kymmenet tuhannet
suomalaiset ryntäsivät kaupunkien kaduille ja toreille
juhlimaan Suomen Huuhkajien EM-kisapaikkaa. Ensi
kesänä niissä Euroopan metropoleissa, joissa siniristirintaiset pelaavat ottelujaan, liehuvat tuhannet Suomen

Suomi pelaa jalkapallon
EM-kisoissa 2020!
Marraskuun 16. päivänä
2019 päivä Suomi heräsi
uuteen aikaan. Suomen
miesten jalkapallomaajoukkue oli tehnyt jotakin,
minkä moni ei uskonut
koko elinaikanaan tapahtuvan.
Suomi varmisti EM-kisapaikkansa voittamalla
Liechtensteinin lukemin
3-0 (1-0) ja eteni ensimmäistä kertaa jalkapallon
arvoturnaukseen. Suomen
urheiluväki vaelsi kaduille ja toreille eri puolilla
maata juhlistamaan koko
kansan Huuhkajia.
Suomen voiton ratkaisivat Jasse Tuominen ja
kahdesti osunut Teemu
Pukki. Huuhkajat hallitsi
pelitapahtumia heti ensimmäisistä minuuteista lähtien. Pallo upposi
Liechtensteinin maaliin
ensimmäisen kerran jo viiden peliminuutin jälkeen,
mutta Pyry Soirin tekemä maali hylättiin, koska
Tuominen oli tilanteessa
paitsioasemassa.
Töölön stadion repesi
riemusta, kun Tuominen
vei Huuhkajat 1–0-johtoon
21. peliminuutilla. Pukki
rynnisti rangaistusalueelle ja pallo pomppi Liechtensteinin puolustuksen
kautta Tuomiselle. Toisella
jaksolla Suomen painostus jatkui ja tuotti lopulta
tulosta, kun Huuhkajat sai
64. minuutilla rangaistuspotkun. Soiri kaadettiin

Päävalmentaja Markku
Kanervan ilme kertoo
enemmän kuin tuhat
sanaa.
rangaistusalueella, pallo
vietiin pilkulle, josta Pukki
laukoi sen vuorenvarmasti
Liechtensteinin verkkoon.
Pukki juhli illan toista
maaliaan 75. minuutilla.
Pukki kiersi maalivahdin,
mutta Liechtensteinin puolustaja pysäytti vielä hänen
ensimmäisen vetonsa. Pukki pääsi laukomaan vielä
uudestaan ja vei Huuhkajat
3–0-johtoon.
– Ei ole sanoja, en ole
ikinä jännittänyt niin paljon kuin tätä ottelua, Pukki
riemuitsi.
– Fantastinen suoritus
pelaajilta! Olen todella
ylpeä, kypsä esitys, tämä
on ollut huikea retki. Miten
paljon tämä merkitseekään
suomalaisille, Huuhkajien
päävalmentaja Markku
Kanerva tiivisti tunnelmansa.
Kanerva on ammatiltaan opettaja, jonka kerrotaan tuoneen Huuhkajien

leiriin oppinsa suoraan
koulun penkiltä. Luokkahuoneessa tavoitteena
on oppiminen, kun taas
jalkapallokentällä luonnollisesti voittaminen. Ilman
oppimista voittaminenkaan
ei toisaalta ole Kanervan
mielestä mahdollista. Siksi
hän haluaa luoda joukkueisiinsa tilan, jota hän kutsuu
oppimista edistäväksi positiiviseksi ilmapiiriksi.
– Kun tulemme maajoukkueen tapahtumiin,
avainkysymyksiä ovat miten kohtaamme toisemme,
miten puhumme toisillemme ja käsittelemme toisiamme. Joukkueesta pitää
huokua, että kaikki ovat
valmiita tekemään sitoutuneesti kaiken mahdollisen,
jotta pärjäisimme, Kanerva
selvittää filosofiaansa.
– Totta kai täytyy löytää
sopivia välejä, jolloin vähän rentouttaa ilmapiriiä,
ettei ole liikaa puristamista, hän korostaa.
Urheiluun ja jalkapalloon perehtyneen mediatutkijan Sami Kolamon
mukaan jalkapalloihmisten
ja somesukupolvea vanhempien, huonon menestyksen hyvin muistavien
sohvaperunoiden odotukset ovat nyt täyttyneet.
-Vielä kuitenkaan jalkapallo ei ole koko kansan
juttu, Kolamo sanoo ja
viittaa jääkiekon suosioon
Suomessa.

Chicago Bulls
sukeltaa yhä
syvemmälle
Lauri Markkasen tähdittämä Chicago Bulls koki
kolmannen perättäisen tappionsa koripallon NBA:ssa.
Liigan kärkijoukkueisiin
kuuluva Milwaukee Bucks
kaatoi Bullsin Chicagossa
tasaisen taistelun jälkeen
115–101. Tappio oli kaikkiaan Chicagon kymmenes
tällä kaudella.
Markkasen heittopeli
takelteli jälleen, sillä hän
upotti vain kaksi heittoa
tusinasta. Hänen saldonsa
yhdeksän pistettä ja kahdeksan levypalloa ei vasta
häneen asetettuja odotuksia. Markkasen pistekeskiarvo tällä kaudella on 14,5,
mikä on selvästiheikompi
kuin kahdella aikaisemmalla NBA-kaudella.
Suomalaisen kolmossaldo jäi nyt toistamiseen nollaan. Heikko vire kaaren
takaa tuskastuttaa Markkasta, jonka heittokäsi on
ollut hänen vahvuuksiaan.
– Tämä on turhauttavaa.
Minulla ei ole koskaan
ollut näin pitkää kuivaa
kautta, ei pelkästään kolmosissa vaan myös layuppien ja donkkien osalta,
Markkanen harmitteli medialla. Puolustuspäässä
Markkanen on jounut taistelemaan maailman parhaita vastaan, mikä lienee
verottanut hänen hyökköyspään tehoaan.
Milwaukeen tähti Giannis Antetokounmpo teki
ottelussa 33 pistettä.

Se päivä koitti sittenkin....
liput iloisesti tuulessa – mikäli ottelulippuja riittää
suomalaisillekin. Jotkut asiantuntijat nimittäin vihjaavat, että lippujen saanti saattaa olla kiven alla. Matkaa
Eurooppaan ei kuulemma kannata maksaa ennenkuin
ottelun pääsylippu on varmistettu.
Urheiluun perehtyneen suomalaisen käyttäytymistutkijan mukaan jalkapallo ei ainakaan vielä ole koko
kansan urheilulaji Suomessa. Saanen olla toista mieltä.
Vaikka maa tunnetaan hämmästyttävän korkeasta jääkiekkokulttuuristaan ja istuvana maailmanmestarina,
kymmenet tuhannet sydämet sykkivät salaa jalkapallolle. Maapallon pinnalta vain jalkapallopyhättöjen
kirkkaat valot paistavat avaruuteen asti. Ja maanosista
juuri Eurooppa edustaa tämän maailman suosituimman
palloilulajin korkeinta kulttuuria.

Huuhkajien menestys ei ole ollut sattumaa. Maan
lahjakkaimpien pelaajien virta Euroopan jalkapallokentille on tällä vuosituhannella ollut sakea. Huuhkajat on
kasattu viime vuosina kansainvälisistä ammattipelaajista, joiden taso on kasvanut korkoa vuodesta toiseen.
Sikermän taustalle löydettiin vihdoin - useiden merkillistenkin kokeilujen jälkeen - myös ammattitaitoinen
hitsari, joka osasi liittää koneen osat saumattomasti
toisiinsa sopiviksi. Mikä merkittävää, kansainväliseen
apuun ei nyt tarvinut turvautua.
Itsekin pitkän maajoukkueuran pelannut päävalmentaja Markku Kanerva on oikealta ammatiltaan opettaja,
joka on pystynyt ujuttamaan pelaajien pelaajien hiusrajan alle voittamisen idean ja terveen itseluottamuksen.
Sen, minkä ruotsalainen jääkiekkoguru Curre Lindström aikoinaan kuskasi Suomeen lahjaksi Leijonille.

Lopputuloksen tiedämme. Leijonat palasivat vuonna
1995 Tukholman Globenista kotimaahan kultaiset
MM-killuttimet kaulassa. Siitä alkoi suomalaiskiekon tuhkimotarina, jota kirjoitetaan yhä tänä päivänä,
MM-jäillä ja NHL-kaukaloissa. Futismanian soisi alkavan nyt myös Suomessa.

Futislegendojen Aulis Rytkösen, Arto Tolsan, Jari
Litmasen ja Sami Hyypiän rinnalle on nyt nostettava
myös nimi Teemu Pukki. Ilman kärkkään maalitykin
taitoja, ei Suomea nähtäisi edelleenkään arvokisoissa.
Pukin murtautumisen kansainvälisten tähtien joukkoon
uransa kypsempinä vuosina hakee vertaistaan.
Kotkan lahja Suomen jalkapallolle täyttää seuraavaksi 30 vuotta, mikä ikä lienee joukkuepalloilulajeissa
juuri se otollisin. Urheilijan fysiikka ja taitotaso on ovat
huipussaan ja kokemustakin on riittävästi voitokkaisiin
suorituksiin ylätämiseksi. EM-kisoissa 2020 Pukin pelipaidan numero 10 on jo merkattu punaisella muistiin
vastustajien ottelukalentaarioissa.
Paitsi että vuosi 2020 on Suomen jalkapallolle historiallista aikaa, samppanjapullot poksahtelevat auki
myös Euroopan jalkapalloliiton UEFAn pääkonttorissa.
Jalkapallon EM-turnaus juhlii ensi vuonna 60-vuotista
taivaltaan ja sen kunniaksi kisaottelut pelataan ympäri
maanosan, 12 maassa ja 12 kaupungissa.
Kisaisännät ovat Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest,
Budapest, Kööpenhamina, Dublin, Glasgow, Lontoo,
Munchen, Rooma ja Pietari. Kisoihin osallistuu 24
maata ja lopullinen lohkojako suoritetaan joulukuun
ensimmäisenä päivänä kuluvaa vuotta.
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• Urheilu
Pyrintö pelastui
täpärästi
Tusinan verran tappioita
kärsinyt Uudenkaupungin Korihait oli lähellä
kauden ensimmäistä voittoaan miesten Korisliigassa. Tampereen Pyrintö piti
täpärästi johtonsa ja otti
vierasvoiton 96-94. Pyrintö
johti peliä toisen neljänneksen puolivälistä lähtien,
mutta Korihait nousi lopussa voitonsyrjään.
Korihaiden Anton Cookilla oli viime sekunneilla
tilaisuus tasoittaa tilanne
vapaaheitoilla, mutta vain
toinen heitto osui. Pyrinnön viimeisessä hyökkäyksessä Benjamin Raymond
pussitti niin ikään yhden
vaparin, joten eroa jäi kaksi
pistettä.
– Emme pelanneet hyvin
emmekä huonosti, mutta
Korihait pelasi kauden parasta peliään ja näytti, että
potentiaalia löytyy, totesi
Pyrinnön päävalmentaja
Sami Toiviainen. Raymon
Nixon heitti Pyrinnölle
28 pistettä ja Raymond
20. Cook oli Korihaiden
ylivoimainen ykkönen 33
pisteellä.
Korisliigaa johtava Salon Vilpas joutui Kouvolaan vajaalukuisena, mutta
otti hyvällä puolustamisella Kouvoista voiton 69–59.
Vilpas vei peliä ja johti
enimmillään 19 pisteellä.
Kouvot ei tehnyt millään jaksolla 20 pistettä
enempää ja jäi kolmannella
jaksolla vain yhdeksään
pinnaan.

Golffari Kalle Samooja yllätti
Etelä-Afrikan suurkisassa
Suomalaisgolffareiden viikonloppu Euroopan kiertueen Etelä-Afrikan finaaliosakilpailussa Sun Cityssä
meni ylä- ja alakanttiin.
Kun kisan kärkisijoja
kolme päivää hätyytellyt
Mikko Korhonen romahti
päätöskierroksella (79),
nousi Kalle Samooja suurkisan jaetulle kymmenennelle sijalle. Samoojan
päätöspäivä oli bogeyvapaa, ja hänelle merkittiin
tuloskorttiin kolme birdietä.
Tuulinen sää hankaloitti
päätöspäivää, mutta suomalainen kesytti olosuhteet.
– Hyvä veto oli kyllä
tänään. Tuuli oli todella
puuskittainen ja pyöri miten sattuu, Samooja kertoi
tiedotteessa. Hieman tahmean alun jälkeen Samoo-

jan kierros sai erinomaisen
käänteen yhdeksännellä
reiällä, jolle hän teki eaglen. Turnauksen ja uran
toinen albatrossikin oli
lähellä.
– Löin rautavitosen, ja
pallo meni vaaksan mitan
päähän reiästä noin kolmeen metriin, josta lirutus
sisään. Sain perään vielä
pari hyvää birdietä, turkulainen kertoi. Kauden
huipentavaan Dubain kisaan Samoojan ei yltänyt,
sillä hän oli Race to Dubai
-listalla vasta 62, kun 50
parasta pääsee mukaan.
Kausi on ollut silti hieno,
ja voittokin oli Sveitsin
kisassa jo lähellä.
– Kokonaisuutena tämä
oli ihan huippukausi. Varsinkin viimeisen kolmanneksen peliesitys oli mieleen. Tällaista peliä kun

pystyy tarjoamaan, niin
voittotilikin aukeaa ensi
kaudella. Tankki alkaa olemaan melko tyhjä, joten
nyt huilataan loppuvuosi ja
jatketaan vasta tammikuussa, Samooja totesi.
Suurin odotuksin päätöspäivään lähtenyt Mikko Korhonen lähti päätöspäivään, mutta kierros
sai heikon käänteen heti
ensimmäisillä väylillä.
Ensimmäisten kahdeksan
reiän jälkeen tuloskortissa
oli neljä bogey-merkintää ja yksi triplabogey.
Lopputuloksissa hän oli
tuloksella yksi yli parin
jaetulla sijalla 24. Korhosen sijoitus Race to Dubai
-listalla oli 48, joten hän
pääsee mukaan rahakkaaseen päätöskilpailuun.

Emil Ruusuvuori voitti taas!

Emil Ruusuvuoren komea
tennisvuosi päättyi turnausvoittoon kotiyleisön
edessä, kun hän löi Talissa
haastajatason turnauksen
loppuottelussa egyptiläisen
Mohamed Safwatin erin
6–3, 6–7 (4–7), 6–2.
Ruusuvuorelle, 20, turnausvoitto oli kauden neljäs ATP Challenger -kiertueella. Talissa hän pääsi
juhlimaan toistamiseen,
sillä hän voitti ITF-tason
turnauksen samassa hallissa vuonna 2017.

tilaan
Amerikan Uutiset
Yhdysvallat
Sanomalehtipostina:
Vuosikerta
$89
Puolivuotta $49
Ykköspostina:
Vuosikerta
$119

Florida
Sanomalehtipostina:
Vuosikerta
$89
Puolivuotta
$49
Ykköspostina:
Vuosikerta
$119

Kanada
Ykköspostina $149

Suomi
Ykköspostina

$149

Nimi:

Ottelun avauserässä Safwat onnistui murtamaan
Ruusuvuoren syötön heti
toisella yrityksellä, mutta
hiljalleen suomalainen sai
vahvasta peruspelistään
kiinni ja vahvat lyönnit
lähelle takaviivaa aiheuttivat Safwatille (ATP-203)
vaikeuksia. Toisen erän
tilanteessa 5–6 Ruusuvuori
onnistui omassa syöttövuorossaan pelastamaan
kolme eräpalloa, ja erä
eteni katkaisupeliin. Siinä
Safwat karkasi johtoon ja

KOK: Sari Essayah talvi
kisojen 2026 koordinaattori

oli vahvempi lukemin 7–4.
Päätöserässä molemmat
pitivät syöttönsä ensimmäisillä kerroilla, mutta
kotiyleisö räjähti riemuun,
kun suomalainen onnistui
syötönmurrossa kuudennessa pelissä. Tilanteessa
5–2 Ruusuvuori onnistui
murrossa vielä kertaalleen,
ja kolmas erä päättyi 6–2.
Väkevää nousua maailmanlistalla kesällä ja syksyllä tehneelle Ruusuvuorelle (ATP-141) ottelu oli
vuoden viimeinen.

Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) on nimennyt
entisen huippukävelijän Sari Essayahin 2026 talviolympialaisten koordinaatiokomission puheenjohtajaksi. Koordinaatiokomission tehtävä on tukea Milano-Cortinan 2026
talvikisojen organisaatiota. Essayah on Suomen Olympiakomitean hallituksen ja KOK:n jäsen. Urheilu-uransa
aikana Essayah voitti kävelyn maailmanmestaruuden
vuonna 1993.
– On upea etuoikeus työskennellä tärkeässä hankkeessa
tällaisen ryhmän kanssa. Tehtävämme on auttaa Milano-Cortinan kisaorganisaatiota järjestämään olympialaiset, jotka noudattavat kestävän kehityksen periaatteita
ja aktivoivat koko yhteiskuntaa. Tiedän, että italialaiset
ovat todella innoissaan tästä mahdollisuudesta, ja heidän
energiansa motivoi koko ryhmäämme, Essayah sanoi
Olympiakomitean tiedotteessa.

Kimi Räikkönen ajoi lähes
palkintopallille Brasiliassa
Paalupaikalta Brasilian F1-osakilpailuun lähtenyt Max
Verstappen ajoi värikkäiden vaiheiden jälkeen voittoon.
Todellinen yllätys nähtiin, kun toiselle sijalle nousi Toro
Rosson Pierre Gasly kahden turva-auton jälkeen. Gaslyn
toista sijaa edesauttoi agressiivisisesti ajaneen Lewis Hamiltonin kolarointi kisan viime kierroksilla. Kisan neljäs
oli viisaasti ajanut Kimi Räikkönen. Valtteri Bottaksen
kilpailu päättyi noin 20 kierrosta ennen maalia tekniseen
vikaan. Suomalainen kertoi, että hän menetti tehot autostaan.
Räväkän alkukauden jälkeen Alfa Romeo on vaeltanut
F1-sarjassa syvissä vesissä. Pientä helpotusta tuskaan
tarjosi kuitenkin Brasilian erikoinen kilpailu, jossa turva-auto kävi radalla kahteen kertaan kisan puolivälin
jälkeen, ja sijoitukset vaihtuivat lopussa tiukkaa tahtia
kahden kolarin vuoksi. Kimi Räikkösen ja tallikaverinsa
Antonio Giovinazzin (5.) sijoitukset olivat kauden parhaat.
Brasilian osakilpailu meni Alfa Romeolta loistavasti, mutta
Räikkönen ei ollut tyytyväinen autoonsa.
– Vauhti ei ollut ihan siellä, missä halusimme. Oli vähän
sama vika kuin viime kisassa. Renkaat eivät oikein kestäneet, kun yritimme roikkua nopeampien perässä. Ihan
hyvä lopputulos silti tiimille, Kimi kommentoi. F1-kautta
on jäljellä yksi osakilpailu, joka ajetaan Arabiemiraateissa. Bottas sijoittuu kauden MM-pistetaulukossa toiseksi,
Räikkönen on sarjan 12:s.
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The History of Finnish Americans Presented
to Political Party Delegates from Finland
New York, NY
Amerikan Uutiset
Robert A. Saasto, Esq.

On November 4, 2019, the
Consul General, Ambassador Mika Koskinen, hosted
a sit down luncheon at his
official residence in New
York City for the purpose
of a presentation by Robert
Alan Saasto, Esq., President and founder of the
Finnish American Lawyers
Association, of the history
of the Finns who came to
the United States, with an
emphasize on those settling
in New York City.
Every year the Consulate hosts a program for
political delegates to come
to New York City to learn
about political business
cultural or UN affairs. The
topics vary from year to
year. One delegate is chosen by each of the political
parties to make the trip, as
well as one delegate from
the UN Association. An
interest was expressed in
learning about the Finns
who came to the USA and
particularly to New York
City.
Those in attendance included the Consul General,
Ambassador Mika Koskinen; Deputy Consul General Maria Halava-Napoles;
Anssi Vallius, Advisor for
Cultural Affairs at Consulate General Office; Anders Adlercreutz, Member
of Parliament 2015 to present, Swedish Parliamentary Group, chair 2019 to
present; Fatim Diarra, Vice
Chair, Green Party, 2019 to
2021; Riikka Pirkkalainen,
Secretary General Centre Party; Janne Pesonen,
National Coalition Party
Secretary General 2016
to 2019; Riikka Keskitalo,
Social Democratic Party,
Service Director; Merja-Hannele Vuohelainen,
Executive Director Social
Democratic Women in Finland; Tiina Tuomela, chairperson of the Christian
Democratic Women 2016
to present; Matias Turkkila, Editor-in-chief for Perussuomalainen magazine
and Suomen Uutiset; and
Joona Mielonen, member
of Kotka City Council and
member of Board of Left
Alliance.
Representing the New
York City Finnish American groups were Eero
Kilpi, President Finlandia Foundation, New York
Chapter; and Jaana Rehnstrom, President Finland
Center and Kotka Alliance.
Robert Alan Saasto gave
an overview of the different immigration periods to
the USA and the reasons.

The first immigrations
were part of the Swedish
settlement along the Delaware River in 1637. These Finns introduced the log
cabins and the sauna to the
area. In 1809 after Finland
became a grand duchy of
Russia, many Finns were
part of the Russian fur trading expeditions in Alaska,
which was then owned by
Russia. After 1867, when
Alaska was sold to the
USA, many of those Finnish fur traders migrated
south into Anchorage and
Seattle.

The major immigration in the 1860s

The major immigration
of Finns commenced in the
1860s due to crop failures
and famine, and extended into the 1920s, ending
with restrictions placed
on immigration due to the
depression. It is estimated
that 360,000 came from
Finland to the USA during
that time period.
Many went to work in
the cooper and iron ore
mines in Minnesota,
Wisconsin and Ohio, as
well as the coal mines in
Pennsylvania, Montana,
Wyoming and Washington.
They became fishermen
in Oregon, and worked in
logging camps from Maine
to Washington, Oregon,
California and Michigan.
Many obtained land when
the US government passed
the Homestead Act and
gave acreage to farmers
willing to work the land for
at least 5 years.
The Finns were late in
the land grab, and ended
up with less desirable land,
much like the land they
had in Finland, requiring
hard toil to survive. Finns
settled in major cities including New York, Boston,
Cleveland, Detroit and
Chicago. Life was very
difficult, there was no gold
on the streets of America.
Approximately one third
returned, and were generally looked down upon in
Finland as the losers who
left and could not make it.

The Finns in Harlem

In the early 1900’s and
particularly the 1920s,
many Finns settled in NYC
because of the building
boom and construction
jobs available. Many joined the leftist labor groups.
There were two branches
of socialist groups, one
in midtown Manhattan
and one uptown in Harlem. They merged in 1911
with 140 members. The
group rented 2 floors of a
building at 1941 Madison
Avenue at 125th Street in

Harlem. The third floor
was a large ballroom accommodating 500 people.
Within 4 years the facility
was overcrowded and fund
raising commenced resulting in the purchase of the
Fifth Avenue Hall at 2056
5th Avenue at 127th Street
in Harlem in 1917. The
three day opening ceremonies was standing room
only. By 1921 membership
rose to 914 members.
In 1921 the Socialist
party split into the Communists and Socialists as
an aftermath of the Russian
Revolution. Approximately 500 of the 900 members
left and became followers
of the Communist system. The normal activities
continued at the Fifth Avenue Hall: library, billiards
room, restaurant, theater
and dances.
The Finnish Progressive
Society constructed the Labor Temple – Tyon Temppeli, a five story building,
in 1924, at the corner of
126th Street and Lexington
Avenue. It was modern
with a new hall, swimming
pool and sauna, meeting
rooms, restaurant, stage,
auditorium and roof garden for dancing and a pool
room. The 1920s were very
busy with plays and dances. During the depression
years of the 1930s Finnish
agents promised a better
life and work in Russia
and met at the Temppeli.
In 1941 the 126th Street
Hall became a section of
the International Workers
Order. In 1944 the Club
was forced to give up the
Labor Temple although
the activities at the Finnish Temperance Hall until
1964.
Changes taking place
in Harlem affected attendance at the functions of
the Hall. Audiences of 800
decreased to 200. Most
of the large population of
Finns in Harlem moved to
Brooklyn Sunset Park Finntown, Bronx, or upstate
New York: Fishkill, Hopewell Junction, Lomala.
In 1955 the building was
sold to the Gospel Temple
Church of God in Christ.
The Fifth Avenue Hall
was converted to a luxury
condominium building in
2005.

The Finns
in Finntown Brooklyn

In the early 1900s until
the 1960s, Sunset Park
Brooklyn had up to 20,000
Finns in the neighborhood
surrounding the Park. Finnish could be heard on the
street. Finnish businesses
served the community:
Imatra Hall, the Socialist

The political party delegates from Finland vitited New York early November. Robert
A. Saasto, Esq., (3. from right) presented the history of the Finnish-Americans in the
United States and New York area.
Hall, churches, restaurants, spaper New Yorkin Uutiset the eldest got the farm,
saunas, tailor, you name it. was sold to the Amerikan and the others had to fend
The Finns built and lived Uutiset in Florida in the for themselves. He settin the coops which were early 1990s. The numerous led in Cleveland and ran
the first coop buildings in Finnish businesses were a chicken farm with his
the United States. They closing or gone. Imatra wife he met in Cleveland,
pre-dated the coop laws in Hall was sold in the early Jennie Pulkkinen, who left
1990s after celebrating it’s Riitosaari, an island south
New York or the USA.
The first Finns who arri- 100th year of existence in of Savonlinna, when she
ved in the early 1900s for- 1992. In 1992 the street 19 years old. She worked
med cooperative associa- sign at 7th Avenue and as a cook in a rich pertions based upon socialist 40th Street was changed son’s home. Onni became
principles imported from to add Finlandia Street to a speaker for the IWW,
Finland. A Board ran the commemorate the charac- the International Workers
building and each apart- ter of the neighborhood for of the World. The Finns
ment or coop had a share the generations to come. were educated and refuor membership right. They Finntown became China- sed to submit to the harsh
conditions in the logging
were 4 stories high with 4 town.
camps and mines. They
apartments on each floor.
In 1916, Alku 1, which Alku 1 and 2, the His- organized and led strikes.
Jennie insisted on making
translates as Beginning 1, toric Sites in the US
was the first coop built in
In 2019 the National her own way, divorced, and
the United States. Alku Register of Historic Places moved to Harlem to open a
Toinen or 2 followed, and in the United States listed restaurant. She would later
the building continued un- Alku 1 and Alku 2, located open a bar in the 1940s in
til eventually there were 24 at 816 and 826 43rd Street, Brooklyn by the piers and
Finnish Co-ops throughout Brooklyn New York, as cater to the Scandinavian
Sunset Park, many sur- the first two coop buildin- seamen. She made all the
rounding the park. Mort- gs in the USA, built by money in the family, sengages were not permitted. Finnish immigrants, on ding her grandchildren to
Members belonged to the the National Registry of private schools to ensure
Association, all with dif- Historic Places. Historical a good education, and to
ferent names and rules and references in the USA and become successful.
Robert Saasto’s grandregulations, many requi- Finland were submitted to
ring new members to be of set forth historical proof to father on his mother’s side,
Finnish blood.
establish that in fact, (1) Walter Aunio from IsoClosings were held in Alku 1 and Alku 2 were kyro, came with his wife
the basement after working the first coop buildings in Hilda Latvala from Laphours, cash was exchanged, New York State and in the pajarvi, with their 4 year
and new members received USA, which were built daughter Irene Aunio, and
certificates of membership by Finnish immigrants; settled in Finntown Sunin one form or another. and (2) that the Finnish set Park area in Brooklyn
This continued into the immigrants brought the New York. Walter worked
1960s but as time went concept of cooperative as a carpenter and as the
on, the value of the apart- ownership to the United bartender at the Finnish
Imatra Hall. Hilda was the
ments increased such that States.
cook.
buyers needed mortgages
In the last census,
and the banks would not Robert Saasto’s
700,000 people indicated
lend unless the buildings Finnish Immigrant
that they were of Finnish
converted to formal Coop Grandparents
status. The buyers ceased
Robert Saasto perso- descent. According to one
being Finns. The coops nalized the history of the estimate, had the Finns nein these Finnish buildings Finns in the USA and NYC ver left Finland, the popuare in high demand now by using his grandparents, lation in Finland would be
and command large prices all of whom came in the over 7 million as opposed
because of the quality and early 1900s, as examples. to just over 5 million.
The event was a perfect
proximity to the park and His grandfather on his fatopportunity
for the Finnish
the views.
her’s side, Onni SaastaBy the 1970s into the moinen from Pihtipudas, political delegates to get
1980s the Finnish youth came because he was the an overview of the Finns
were not remaining in the youngest of 5, and the- who came to the USA, and
neighborhood. No longer refor unlikely to receive particularly to Harlem and
did immigrants come from the family farm because Sunset Park in Brooklyn,
Finland. The Finnish new- the custom then was that in an
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One in five kids
in Finland
sleeps poorly
Sleep disorders are on the
rise among young people
in the Nordic countries.
About one in five young
people have difficulty sleeping in Finland, Denmark,
Sweden and Iceland, according to a new study published in the journal Nordisk
välfärdsforskning – Nordic
Welfare Research. Further
research also indicates that
the proportion of young
people with sleep problems
is on the increase.
In Norway, on the other hand, fewer young
people say that they have
trouble sleeping. The regional study defined sleep
problems as difficulty in
getting sleep more often
than once a week.
Respondents to questionnaires about sleep patterns often underestimate
their problems and so researchers believe that the
proportion of young people
with sleep problems may
be higher than what this
survey showed.
”It is worrying that sleep
problems among young
people in most Nordic
countries seem to increase
given the link between
sleep problems and brain
development. Sleep is an
important factor in young
people’s mental and physical health,” says Charli
Eriksson, one of the researchers and emeritus
professor at Stockholm
University.

Postal strike to continue after
union rejects proposals
Postal workers won’t go
back to work, and support
strikes are set to widen after
postal workers on Tuesday
rejected a proposal for new
terms and conditions from
the National Labour Conciliator Vuokko Piekkala.
The move means postal
workers remain on strike
and support strikes are
slated to expand to cover
Posti service points, freight
rail services, ferry services
and even local transport in
the Helsinki region.
The proposal was presented on Monday evening,
and postal union PAU’s
leader Heidi Nieminen had

said immediately that she
knew what her answer was.
”The answer was already known last night, but
the conciliator wanted us
to sleep on it and then
give our response again,”
said Nieminen on Tuesday morning. She said
that the main issue was
the company’s decision to
move some 700 workers in
parcel sorting offices to a
new collective agreement
in August.
The employers’ representatives Palta had accepted the proposal, with their
negotiator Tuomas Aarto
claiming that the parcel

sorting workers’ conditions
were not on the table in this
negotiation round.
Several unions in the
transport sector have announced sympathy strikes,
with railway workers stopping freight trains for 24
hours from this evening.
Public sector workers in
the JHL union have from
Tuesday morning stopped handling goods in rail
freight yards, with their
action scheduled to end in
the evening. Negotiations
are scheduled to continue
on Wednesday at the National Labour Conciliator’s
office.

Low-wage worker left with
300 euros after bare essentials
Many low wage workers in
Finland struggle to make
ends meet after forking
out money every month for
mandatory expenses such
as rent, utilities, food and
insurance.
An Yle analysis of average earnings among the
country’s lowest-paid professions found that single
workers under the age of
45 are left with on average
just 300 euros a month
after setting aside money for housing and daily
expenses.
Yle compiled a list of
some of the lowest-paid
professions in municipal,

state and private sectors,
as well as their take-home
pay, average monthly housing and daily expenses
and average cash-in hand
sums.
Data from the national
number crunchers at Statistics Finland indicate that
last year, average monthly
before-tax earnings by municipal workshop employees were 1,727 euros. The
wages used in the analysis
represent net monthly earnings after taxes and other
statutory payments.
The analysis is based
on taxes paid in Tampere, where municipal taxes

(19.75 percent) are close to
the national average (19.88
percent). The calculations
also include deductibles
such as union membership
dues and church fees.
Low wage earners living
in a municipality where taxes are around the national
average, are therefore left
to manage with about 300
euros a month after paying
their most important bills.
However if they live in
areas with higher municipal taxes such as Haapajärvi in Oulu, they’ll likely be
left with around 270 euros
monthly for discretionary
spending.

Why travel to Joensuu
for FinnFest USA 2020?

The people of Joensuu meet each other at the down
town market square in summer time.

FinnFest USA attendees
will say, “Wow, I was really
there and my senses, not
just my brain, were part of
something memorable and
impressive in an enduring
way.”
FinnFest USA 2020’s
program will highlight
first-hand, on-site experiences with North-Karelia: its natural environment, including the effect
of climate change on the
flora and fauna; its civil
society, including education, business, health care,
the economy and everyday
life; its vibrant Orthodox
Church culture; its unique
historical connection to the
Kalevala and Kantele, the
Winter and Continuation
Wars. The themes of Finns
evacuated from regions
now in Russian Karelia,
“Karelian Fever”, current
border and immigration
issues will mean that, at
this festival, Finland itself
will become a location
with a past, a present and
a future. Finally, add the
chance to hear Karelian
language and experience

music, dance, film, literature, arts and crafts in this
Joensuu setting.
International experts
will lead presentations in
preparation for the onsite
experiences. Experts in
these poignant fields include: Dr. Ritva Kantelinen,
Academic Head in the
School of Applied Educational Science and Teacher
Education, University
of Eastern Finland; Dr.
Kai-Eerik Nyholm, Author
and Lecturer in Nature-Based Services and Wildlife
Management, University
of Applied Sciences; Dr.
Tuija Katajavuori, Director of Community Health
Services for Northern Karelia and Emergency Room
Physician, among many
other internationally recognized experts in their
fields.
Joensuu,”The Susiraja”
the Wolf Border City in
Northern Karelia, Finland
extends a warm and
friendly welcome to FinnFest USA 2020. Tervetuloa Joensuuhun!

Kela of Finland: Student debt
doubles in a decade

The history book of early Finnish immigrant
settlement in New York City

”Memories of Finnish
Harlem 1888-1955”
*An ideal gift for
descendants of that generation*
Order from: Amerikan Uutiset, tel.
(561) 540-5440
or amuutiset@aol.com
Only $18.00 (including shipping)

Student debt in Finland has
more than doubled over the
last 10 years, according
to a report by the Social
Insurance Institution Kela.
Figures compiled by Kela
for the last academic year
of 2018-2019 showed that
more than 156,000 students
took out state-guaranteed
student loans — bringing
total student debt to 3.4
billion euros this year compared to just 1.4 billion
euros in 2008.
The total number of
people in debt is now
434,900, according to Kela’s calculations, with the
average student loan totalling 8,540 euros. While
student loans are rising
steadily, Kela also found
that the number of study grant recipients has
remained relatively unchanged. Study grants are
provided by Kela to students at upper secondary
and vocational institutions,
calculated based on criteria
such as the students’ age,
school and place of residence. In the last academic
year, 273,600 students received study grants.

Ilpo Lahtinen, chief
coordinator with Kela,
says he believes that new
rules introduced in 2014
are the most significant
factor driving increased
borrowing. This legislation
was intended to encourage
more university students
to graduate on time, and
makes students eligible for
a discount of 40 percent
of their total student debt
when they graduate, if the
loan exceeds 2,500 euros.
”It is such a good carrot
for both quick graduation and student loan use,”
Lahtinen said. ”It would
be silly not to use it. We
are talking about several
thousand euros that you
can get as credit.” However, although the compensation policy is leading to
an increase in borrowing,
its impact on the numbers
of students graduating on
time is still unclear.
Titta Hiltunen, executive
board member with the
National Union of University Students in Finland
(SYL), views the recent
rise as a ”negative thing”,
and points to an alternative

explanation for the doubling of student debt.
”The cuts that the former government made to
students’ sustenance are
behind this rise in debt,”
Hiltunen told. ”Students’
financial aid was cut from
337 euros per month to
250 euros per month. At
the same time, the amount
of debt that can be drawn
monthly was expanded
from 400 euros to 650
euros.”
Therefore, in Hiltunen’s
opinion, students faced
with less financial aid are
forced into debt simply in
order to make ends meet.
This has a subsequent impact on students’ present
and future welfare.
”It’s bad that young
people at the start of their
adulthood have to graduate with potentially tens
of thousands of debt. It
stresses students while
they are still studying and
might be part of the reason
why more and more young
people feel anxious,” Hiltunen added.
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• Kolumnit
Helsingin
horisontti
Martti
Huhtamäki

Postilla

Valtion journalistipalkinto 2006
Postin työntekijäin lakkoilu tuntuu hyväksyttävämmältä
kuin lakot yleensä. Kun ammattiliiton pakollisen vaihdon
yhteydessä palkasta nirhaistaan kymmeniä prosentteja, ei
se oikein valtion omistajapolitiikalta tunnu.
Antti Rinne sai joukkoja torille vastustamaan työhön
houkuttelevaa aktiivimallia, passiivinen työntekijä kärsi
kolmessa kuukaudessa muutaman euron, Eikä vieläkään
ole osattu tai haluttu laskea, kuinka monta uutta työpaikkaa Juha Sipilän hallituksen mallilla luotiin. Nyt on
tärkeintä päästä tuosta ikävästä sanasta eroon.
***
Sormien napsautus ei riittänyt perhepalveluministeri
Katja Kiurua ajamaan soteuudistusta maaliin. Nyt sitä
sysätäään seuraavan hallituksen päänsäryksi. Ja jos se
saadaan aikanaan maaliin, ei kotipalveluun eikä kotihoitoon enää riitä henkilökuntaa.
***
Posti on valtion firma, jolla on vuosisatainen velvol-

Atlantin toiselta puolen
Riitta Eloranta, Helsinki
railiriitta.eloranta@gmail.com

No, siellä on paljon vaatteita, kuinkas muuten? Nostelen niitä henkareissa eteisessä olevalle tangolle, joka
täyttyy niistä pian. On puseroita, hameita, housuja,
bleisereitä, takkeja, huiveja, hattuja. On pukuja, joita en
ole käyttänyt moneen vuoteen. On vyötäröä kiristäviä
pitkiä housuja, jotka jätin odottamaan laihtumistani.
On sinapin keltainen housupuku, jonka mieheni toi
muutamia vuosia sitten Amerikasta juhlakäyttöön. Se
oli ylläni sukulaisen hääjuhlissa, - ei - koskaan sen
jälkeen. Se oli liian hieno tavallisiin juhliin.
Eteisen naulakossa on kolme lämmintä päällystakkia.
Tummansinisen talvitakin löysin tamperelaisesta naisten kappaliikkeestä, kun ensin olin kolunnut kaikki
Helsingin kaupat. Matkustin sisareni luokse Tampereelle, ja onni suosi ostajaa. Takki on hiukan liian pitkä
nyt, kun muodissa ovat lyhyet helmat. Se saa kuitenkin
palvella minua sellaisena kuin sen ostin. Pidän siitä
kovasti. Se sopii minulle edelleen.
Punaisen talvitakin ja minkkilakin perin kälyltäni.
Puen ylleni tämän lämminvuorisen takin, kun on kylmä
ilma. Vaaleanruskean ulsterin ostin Ajattaresta, joka oli
Helsingin tunnetuin naistenvaateliike. Takki on joka
säällä oivallinen lämmittäjä.Se on väljä. Sen alle voi
pukea paksun villatakin, kun on oikein kylmä. Kaikkia
takkeja käytän yhä. Kesätakkini on tietysti vanha, kunnon popliinitakki. Ostin sen siihen aikaan, kun kaikilla

Mummon
Kammari

Pirjo-Leena Koskinen
Lake Worth, Florida

Eikö olekin mielenkiintoista, miten erilaisia me ihmiset
olemme? Tulemme erilaisista ympäristöistä, erilaisista
suvuista ja vanhemmista ja meillä on erilaiset elämänkokemukset.
Lapsina ja vielä nuorina aikuisinakin olemme ’kirjoittamattomia lehtiä’ ja vasta ajan ja elämänkokemusten myötä meistä tulee ’oikeita’ ihmisiä. Täällä me
suomalaiset olemme eri rotuisten ja kielisten ihmisten
ympäröiminä enemmän tai vähemmän sopeutuneina
elämään muiden mukana.
Näitä elämänkokemusten muovaamia ilahduttavan
persoonallisia ihmisiä olen Lepokodilla tavannut monen
monta, niin asukkaina kuin henkilökunnankin jäseninä.
Nyt Halloweenin aikaan tuli mieleeni eräs naishenkilö,
joka silloin, toistakymmentä vuotta sitten oli yhdeksänkymppinen leidi. Halloweenina myös monet asukkaat
pukeutuivat naamiaisasuihin.
Tämä kyseinen pirtsakka naisihminen ilmestyi Lepokodin aulaan hämmästyttävän paljastavassa asussa:
peruukki päässä, mustat verkkosukat ja korkokengät
jalassa ja vaatetuksena lähinnä uimapukua muistuttava
asuste, punaista ja mustaa. En voinut kuin ihailla tämän

lisuus viedä viestejä perille. Ministeri Sirpa Paateron
tulisi viheltää peli poikki ja käyttää sitä nykyhallituksen
hellimää kolmikantaa. Kahdella jalalla tämäkään jakkara
ei pysy pystyssä,
Tietenkin tänä päivänä sähköllä kulkevat viestit pelastavat paljon, mutta syrjäseuduilla asuvat vähäosaiset
kansalaiset ovat tästäkin pelistä ulkona.
***
Joulukortit jäävätä tulematta, mutta verolaput ja perintäkirjeet kuljetetaan varmaankin jollain konstilla perille.
Kun eläkeläisiltä jäi Rinteen vaalivoittoon johtanut
kuukausittain vappusatanen saamatta ja rahaa näin säästyi, parin hävittäjäkoneen hinnalla ongelma olisi ratkaistu, etenkin kun ne näinä ilmaston muuttumisen aikoina
kuluttavat 10 000 litraa kerosiinia tunnissa.
Suhteellisuus on muutoinkin nitistetty hysterialla.
Pellossa valmistauduttiin suureen mielenosoitukseen
ilmaston lämpinemistä vastaan, mutta tilaisuus jouduttiin
peruuttamaan 30 asteen pakkasen takia. Kittilässä olisi

pitäinyt järjestää mielenosoitus lämpimän ilmaston puolesta, jotta alppihiihdon maailmankuppi ei vaarantuisi,
***
Lentoveron oletetaan pelastavan maailman. Muutaman prosentin hinnankorotus ei kuitenkaan asiaa
auta. Sen sijaan ympäristöministeri Maria Ohisalo ja
EU-parlamentikko Ville Niinistö voisivat antaa lähtöportin lippaaseen aina muutaman satasen matkustaessaan
maailmankongresseihin tai Brysseliin ja Strassbourgiin,
Näin kansaa voisi villitä toritapahtumissa hyvällä omalla
tunnolla.
Kysymys ei tietenkään ole leikin asia. Intiassa ja Kiinassa kuljetaan suodatin suulla ja autoakin saa ajaa vain
joka toinen päivä.
Tulivuoret työntävät kuitenkin hiilipitoista laavaa
ilmakehään yötä päivää eri puolilla maailmaa ja Bangladeshissa kaksi miljoonaa ihmistä kuljetetaan vedenpaisumuksen alta,

Kurkistus vaatekaappiin,
mitä sieltä löytyy?
piti olla kunnollinen, pitkä kesätakki.
Hattuhyllyllä on musta lierihattu, jota valitettavasti
käytän harvoin, koska Helsingissä tuulee aina niin kovasti, että hattu voi lentää päästä pois. Pari arkisempaa
hattua voin vetää korville. Näin hatut ovat turvassa ja
korvani lämpimässä. Vanhanajan baskeri on käytännöllinen päähine. Kun olin nuori, baskereita käyttivät
vain vanhat naiset, enkä pitänyt noista tiukasti pään
yli vedetyistä päähineistä ollenkaan. Nyt itselläni on
monenvärisiä baskereita.
Ne näyttävät hienoilta, kun muokkaan niitä ja laitan
pienen korun koristeeksi baskerin sivuun.
Ymmärrän, että minulla on paljon turhia vaatteita
komerossani. Valitsen niitä kierrätykseen. Liian tiukoista housuista luovun. Monet puserot ja hameet ovat
vain vieneet tilaa. Niitä lähtee koko joukko kierrätykseen. Keltaista housupukua mallaan peilin edessä. Se
on kaunis. Pidän siitä yhä. Mutta sekin saa mennä
kierrätykseen.
Ryhdyin oikeastaan syyllisyyden tunnosta tutkimaan
vaatekaappini sisältöä. Minut pysäytti median välittämä
tieto, että jätteistä suurin osa ovat käytetyt vaatteet.
Jokainen suomalainen jättää jälkeensä 10 kg tekstiilijätettä vuodessa. Koko maan tasolla tekstiilijätettä kertyy
50 miljoonaa kiloa vuodessa. Uusiokäyttöä on tutkittu,
mutta kalliit kustannukset ovat sen esteenä. Nyt teks-

tiilijäte hävitetään polttamalla. Sitä ei saa enää kaivaa
maahan, kuten aikaisemmin.
Nykyisin ei kierrätetä tarpeeksi vaatteita, verhoja
eikä muita tekstiilejä. Ennen kierrätettiin perheen lasten vaatteet omilla lapsilla, sitten sukulaisilla ja vielä
tuttavienkin lapsilla. Käytetyistä aikuisten vaatteista
tehtiin lapsille sopivia vaatteita. Taitavat äidit ratkoivat
ja käänsivät takin ja ompelivat parhaista kohdista lasten
takin, joka oli kuin uusi. Äidin leningistä pikku tyttö
sain uuden mekon. Puuvillaisten ja villaisten tekstiilituotteiden viimeinen matka oli, kun niistä leikattiin
matonkuteita ja kudottiin uusia räsymattoja. Tämä oli
hienoa kierrätystä.
Nykyisin kaupat ovat pullollaan kaikenlaisia vaatteita. Vaatteet ovat houkuttelevasti esillä myymälöissä.
Useimmat tuotteet ovat teko- ja luonnonkuidun sekoitusta. Hinta ei ole este ostamiselle, koska tällaisten
vaatteiden tekijät ovat halpaa työvoimaa, ja hinnat ovat
edullisia. Keinotekoista materiaalia ei voi muokata
uuteen tarkoitukseen, vaan ne heitetään pois.
Olen liian altis ostaja. En harkitse riittävästi, mitä ja
milloin ostan. Ostan usein mielijohteesta. Ymmärrän
nyt, että minäkin voin omalta pieneltä osaltani vähentää tekstiilijätettä. Otan ohjeekseni: Älä tee äkillisiä
ostopäätöksiä. Kaupoissa riittää myytävää!

Halloweenin ilotyttö
naisen sääriä, niin olivat virtaviivaiset! Katsoin hiukan
ihmetellen kaiketi, kun rouvan piti oikein selittää, mitä
hänen asunsa esittää: ’Minä oon ilotyttö!’ Jo vain. Tällä
leidillä oli kyllä hyvä huumorintaju.
Mutta on meitä totisia torvensoittajiakin, tietysti.
Meillä oli Lepokodin keittiössä aikoinaan eräs keittiöhenkilö, ikäihminen hänkin jo ja nyttemmin poistunut
manan majoille. Kun hänen vuoronsa oli olla keittiössä
illalla, tiesimme, että sai varautua iltakeitosten myöhästymiseen. No, kiirekös meillä.
Tämä samainen naisihminen ei juuri hymyillyt, saati
puhunut työnsä lomassa. Kun sairaanhoitajana menin
hakemaan illalla mehuja osastolle, hän tuntui aina suhtautuvan varauksellisesti. Ehkä sekin asia, että olin uusi
ihminen talossa aiheutti epäluuloa noin ensi alkuun.
Työkaverini sitten eräänä iltana tulee silmät pyöreinä
ruokasalin puolelta ja on järkyttyneen oloinen. Mikä
hätänä? ’No se nainen siellä keittiössä uhkasi minua
veitsellä!’
Ei voi olla totta. Menin tarkistamaan asiaa. Kokki
seisoi veitsi tanassa, kun puhuttelin häntä, ei suinkaan
uhannut, mutta tavallisen totisen oloinen hän oli. Oli

kieltäytynyt antamasta mitään mehuja nyt, kun oli
ruoanlaitto pahasti kesken ja leivän leikkuu menossa.
Ärtynyt hän kyllä oli, mutta ei uhkaava. Tulkoon myöhemmin hakemaan! Näin sitä voi käsittää väärin toisen
viestin.
Meillä oli Hoitokodin puolella niihin samoihin aikoihin eräs asukas, joka oli oikea velmujen velmu, aina
keksimässä jotain pikku jäynää. Eräänä iltana, kun istuin kirjaamassa sairaanhoitajan muistiinpanoja, kuuluu
PÖÖ!- ja lasin takaa nousee esiin pörröinen, valkoinen
tukka ja iloiset, ruskeat silmät. Ja PÖÖ itselles! Pelästyihän siinä, kun keskittyneenä kirjoittaa.
Tämä sama asukas suututti yöhoitajan tekemällä
kepposen, ’knee jerk’, eli polvella napaus pahaa aavistamattoman uhrin polvitaipeisiin. Yöhoitajalla ei ollut
siinä kohtaa huumorintajua ollenkaan ja sain rauhotella
uhria, ettei tule enempää kärhämää mokomasta. Tämä
samainen asukas kertoi omasta elämästään sanoen, että
hän oli ollut naimisissa kahdesti. Toinen mies oli ollut
oikein hyvä mies, kultainen kerrassaan. Ensimmäinen
taas oli ollut häijy kuin mikä. ’But Good Lord took care
of him!’, sanoi tämä leidi ja virnisti iloisesti!
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• Floridan Suomalaisalue

St.Andrew`s -kirkon myynti vapauttaa resursseja
Lake Worth Florida
Amerikan Uutiset
Mikko Koskinen

-Seurakunnan tehtävä ei
ole rakentaa seiniä ja pitää
niitä yllä, vaan tuoda hengellistä hyvinvointia ihmisille ja julistaa Jumalan
sanaa. Nyt voimme vapain
mielin tehdä tätä työtä ja
saada aikaan jotain aivan
uutta, sanoo St:Andrew´sin luterilaisen seurakunnan pastori Mia Hagman.
Hänen olonsa on helpottunut kun pitkään suunniteltu sopimus St.Andrew`s
kirkon myynnistä vihdoin
toteutui. Ostajana oli kirkon pitkäaikainen espanjankielinen vuokralainen
Iglesia Christiana-seurakunta, joka nyt voi aloittaa
kirkkosrakennuksen vaatimat perusparannustyöt.
St.Andrew`s Lutheran
Churchilla on pitkät pe-

rinteet Lake Worthin suomalaisyhteisön hengellisenä palvelijana. Kirkko
tunnettiin aikaisemmin
lähinnä englanninkielisistä
jumalanpalveluksistaan,
esikoulustaan ja muusta
toiminnastaan. Viime vuosina tilanne on muuttunut.
-Me olemme nyt täysin kaksikielinen kirkko.
Tänä päivänä seurakunnan jäsenistä neljä viidestä
puhuu suomea, Mia Hagman kertoo. Sunnuntaisin
kummallakin kielellä on
yleensä oma jumalanpalveluksensa, mutta myös
syksyn aikana pidetyt kaksikieliset tilaisuudet ovat
vetäneet yllättävän hyvin
seurakuntalaisia.
Kolmatta vuotta tehtävässään työskentelevä Mia
Hagman on yksi kolmesta
Yhdysvaltoihin lähetetystä
Suomen luterilaiskirkon
pastorista. Kaliforniassa
sanaa julistaa läntisiä osa-

Iglesia Christianan ja St.Andrew`s -kirkon sopimuksen
allekirjoitustilaisuuteen osallistuivat Christer, Dexter ja
Christina Sterling (vas.) sekä Peter Mäkilä, Pertti Pietarinen, ja pastori Mia Hagman St.Andrew`sin -luterilaiskirkosta.

valtioita kiertävä pastori
Jarmo Tarkki, New Yorkin
alueen pastorina toimii
Tiina Talvitie. Vientipastoreita työskentelee myös
Kanadan suomalaisalueilla, joiden kanssa pidetään
vuosittain yhteyttä työtapaamisten merkeissä.
Kuten kaikkien ulkomailla toimivien siirtolaisia ja näiden jälkeläisiä palvelevien kirkkojen,
myös St.Andrew`s-kirkon
toimintaa määrittävät taloudelliset resurssit. Mitä
suurempi seurakunta, sitä
enemmän taloudellisia
mahdollisuuksia. Mia Hagman pitää kuitenkin päätelmää liian yksioikoisena.
-Vaikka meillä olisi 50
miljoonaa dollaria käytössämme, se ei silti tarkoita
sitä, että seurakuntalaisemme olisivat onnellisia
hengellisessä elämässään.
Kysymys on henkisestä
hyvinvoinnista ja sen luominen on kirkon tehtävä,
Hagman muistuttaa. Hänen mukaansa juuri tehty
kauppasopimus vapauttaa kirkolle resursseja ja
päästää kirkkorakennuksen
hallinnan aiheuttamasta
pakkotilanteesta.
-Rakennuksen remontoitiin ei ole pystytty panostamaan viimeisen 20 vuoden
aikana. Nyt peruskorjausten hinta on niin suuri, ettei
meidän seurakunnallamme
olisi ollut siihen varaa, hän
kertoo.
Tilannetta korjaamaan
perustettiin maaliskuussa

Lake Worthin kaupungissa sijaitseva St.Andrew`sin luterilaiskirkko jatkaa amerikansuomalaisen seurakuntansa palvelua entistä ehommin taloudellisin resurssein.
tajat Robert Morgan, Jouko toimenpiteitä toiminnasJaakkola ja Peter Mäkilä, samme, totesi talousvaliorahastonhoitaja John Kon- kunnassa neuvonantajana
kola ja pastori Mia Hag- toiminut Jouko Jaakkola
man. Tilannekartoituksen Amerikan Uutisille. Kirjälkeen toimikunta pää- kon tiedotteen mukaan
tyi esittämään ratkaisuksi toiminnasta aiheutunut
kirkkorakennuksen myyn- tappio vuosittain on ollut
tiä 18 vuotta vuokralaisena noin 50 000 dollaria paolleelle latinoseurakun- rin viime vuosikymmen
nalle. Pitkällisten neuvot- aikana. Yksi suurimmista
Pastori Mia Hagman on
tyytyväinen kirkkovaltuus- teluiden jälkeen yhteis- miinuksen aiheuttajista on
ymmärrys syntyi hyvässä ollut juuri kirkkorakennukton päätökseen kirkkoraja rakentavassa hengessä. sen ylläpito.
kennuksen myynnistä.
-Seurakunnan hengelSopimus allekirjoitettiin 7.
lisen toiminnan kannalta
2018 viisijäseninen talous- marraskuuta 2019.
-Vaikka pääsimme ta- kaikki tulee jatkumaan kutoimikunta, jonka tehtävänä oli kartoittaa kirkon voitteeseemme ja saimme ten ennenkin. Pääsemme
resurssit ja tehdä pitkälle krkkorakennuksen myy- vain taloudellisen epävartulevaisuuteen tähtäävä dyksi, se ei kuitenkaan vie- muuden tilasta vakaaltomintasuunnitelma. Toi- lä riitä taloustilanteemme le pohjalle. Voimme siis
mikuntaan valittiin kirkon vakauttamiseksi. Tarvit- keskittyä Jumalan sanaan
valtuuston ex-puheenjoh- semme muitakin säästö- ja sakramentteihin sekä
seurakuntaperheen terveeseen, turvalliseen yhteiseloon, kirjoittaa St.Andrew`s-kirkon valtuuston
puheenjohtaja Pertti Pietarinen tuoreessa blogissaan
seurakunnalle.
St. Andrew’s-seurakunnan rooli on nyt vaihtunut
vuokraisännästä vuokralaiseksi.
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CALIFORNIA

BERKELEY
Lutheran Church of the Cross, 1744 University Ave.
Suom.kiel. jumalanpalvelus kk:n I ja III su. 12 noon.
LOS ANGELES
Finnish Lutheran Church (c/o St. Paul’s Lutheran Church),
958 Lincoln Boulevard, Santa Monica, CA 90403
Pastori Jarmo Tarkki, jarmotarkki@socalsynod.org, (805)350-1667
Kaksikieliset jumalanpalvelukset 7 kertaa vuodessa.
Katso www.finnishlutheran.org
San Diego
Kirkko: Finnish Lutheran Church (c/o Incarnation Lutheran
Church)16889 Espola Rd. Poway, CA 92064
Pastori Jarmo Tarkki, jarmotarkki@socalsynod.org, (805)350-1667
Kaksikieliset jumalanpalvelukset 7 kertaa vuodessa.
Katso www.finnishlutheran.org
Sunnyvale
Finnish Lutheran Church (c/o St. Luke Lutheran Church),
1025 The Dalles Ave, Sunnyvale, CA 94087. Pastori Jarmo Tarkki,
jarmotarkki@socalsynod.org, (805)350-1667. Kaksikieliset jumalanpalvelukset 6 kertaa vuodessa. Katso www.finnishlutheran.org

FLORIDA

LAKE WORTH
Pyhän Andreaan Luterilainen Kirkko,
928 Eteläinen E-katu, (561) 582-0554
Sunnuntaisin klo 9.30 suom.kiel. jumalanpalvelus, klo 11.30 engl.
kiel. jumalanpalvelus. Ehtoollinen kuukauden 1. & 3. sunnuntai sekä
kirkollisina joulupyhinä. Lisätietoja; www.standrewsfl.com tai email:
standrews.florida@gmail.com.
Kotikirkko - All Nations Church,
1510 High Ridge Rd. (561) 318-6114, www.kotikirkkoflorida.com
Sunnuntaisin 10am, Sunday Celebration & KIDS’ Church (Eng).
Suomenkielinen viikkojuhla 5pm. Keskiviikkoisin 7pm, Midweek
Charge & KiDS Club. Torstaisin 7pm, Sanan ja rukouksen ilta.
www.kotikirkkoflorida.com - E-mail: info@kotikirkkoflorida.com
Laestadian Lutheran Church of Florida
Vanhollislestadiolaiset
Marraskuusta Huhtikuuhun: Suomen ja Eng. kiel. seurat pidetään
St. Andrews Luterilaisella kirkolla, 928 South E Street, Lake Worth,
sunnuntaisin 4:00PM. (All services held in Finnish & English).
Lisätietoja: Timo, puh. (561) 727-0659 tai Tarja puh. (561) 251-7894.
LLC website www.laestadianlutheran.org

MASSACHUSETTS

FITCHBURG
Bethel seurakunta, 264 Elm Street (978) 345-4264
Suomenkielinen radiohartaus Hyvät Uutiset WEIM-asemalta (1280
AM) su 8:45 AM. Yleinen suom.kiel. jumalanpalvelus su. 2 PM Elm
St. Lähetyskirkossa. Erikoistilaisuuksista ilmoitetaan tarvittaessa.
Congregational Church, 264 Elm Street (978) 342-4257
Su jumalanpalvelus 9:30 AM, pyhäkoulu 11:15 AM. Good News
fellowship every wednesday 1pm. Rev. Stephen Mayo
WEST BARNSTABLE
First Lutheran Church
Su jumalanpalvelus 8:15 ja 11 AM, pyhäkoulu 9:30 AM.
Kuoroharjoitus torstaina 7:30 PM. Jonathan C. Ahnquist, pastori

• Sunnuntaiksi
Sana Sinulle:

Kuninkaasi tulee nöyränä
Tässä maailmassa on hyvin tärkeällä sijalla
valta. Kun suuren valtion presidentti vierailee
maassamme, silloin kaikkien pitää huomata:
Hän on täällä tänään. Liikenne pysäytetään,
jotta hän pääsee turvallisesti ja nopeasti paikasta toiseen. Protokolla määrittele punaisten
mattojen asettelun ja tarkan kättelyjärjestyksen.
Tärkeän ihmisen auto on upea ja se kulkee
poliisien suojaamana. Niin on ollut aina. Myös
Jeesuksen aikana oli kaikkien huomattava, että
imperaattori saapuu. Silloin käytettiin upeita
hevosia autojen sijaan. Hevonen osoitti valtaa,
mutta toisaalta symboloi myös kuolemaa, sotahevosilla sotaan lähteneistähän pääsi vain pieni
osa takaisin kotiin.
Jeesus antoi itsestään toisen kuvan. Hän ratsasti Jerusalemiin aasin selässä. Olisihan hevonenkin ehkä löytynyt, mutta sitä ei tarvittu. Aasi
riitti. Näin Jeesus korosti, että hän ei ole hevosella ratsastava johtaja, ei ole tullut ottamaan

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2019
Kallion seurakuntapastori Jaana Partin. Valinta
julkistettiin 4.11. liiton
syysvaltuuston iltajuhlassa
Vantaalla.
Valinnan perusteluissa todetaan, että Jaana
Partti aloitti 1990-luvulla
uraauurtavan yhteisöllisen
toiminnan sateenkaariväen keskuudessa Kallion
seurakunnassa. Tuohon
aikaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ei seurakunnissa huomioitu. Oli

yleinen kokemus, etteivät
nämä vähemmistöt olleet tervetulleita messuun.
Partti kuunteli yhteisössään heikoimpien ryhmien
ääntä ja tarttui silloisen
kirkkoherransa pyynnöstä
uuteen haasteeseen luoda sateenkaariväelle oma
turvallinen messuyhteisö.
Tämä vaati erityistä siviilirohkeutta ja itsensä
alttiiksi laittamista. Tänä
vuonna sateenkaarityötä on tehty Kalliossa 20
vuotta.
-Sateenkaarityön historia on ollut kivikkoinen,

NEW YORK
New York Finnish Lutheran Congregation Messu joka kk:n 2. ja
4. su klo 1pm. St John´s Lutheran Church, 81 Christopher Street, NY
10014. Toimisto avoinna ke. klo 10-16. Puh: (646) 683-4195. www.
finnchurch.org

OHIO

Zion Lutheran Church, 5th and Eagle Sts., Fairport Harbor, Ohio
44077. Tel. 440-354-4512 pastori, 440-357-6411 toimisto.
Jumalanpalv. la 6.30 pm, jumalanpalv. (engl.) su 11 am. Engl.
pyhäkoulu su 9:30AM. Pastor Fredrick Johnsen. Web site: www.
zionlutheranfh.org.

OREGON

ASTORIA PEACE
Luterilainen kirkko, 565 12th Street
Suom.kiel. jumalanpalvelus kk:n IV su 4 PM.
PORTLAND
Messiah Lutheran Church of Portland, Portland’s Finnish Church
(Suomi Kirkko) c/o Nordia House, 8800 SW Oleson Road, Portland, Oregon 97223
Jumalanpalvelukset joka sunnuntai kello 10:00. Seppo Airas, vieraileva pastori. Ota yhteyttä: info@portlandfinnishchurch.com, puh.
(503) 701-1591
DALLAS
Finnish Lutheran Church (c/o Faith Lutheran Church).
6000 Morris Rd, Flower Mound, TX 75028. Pastori Jarmo Tarkki,
jarmotarkki@socalsynod.org, (805)350-1667. Kaksikieliset
jumalanpalvelukset 7 kertaa vuodessa.
Katso www.finnishlutheran.org

VIRGINIA

ARLINGTON
Messu joka kuukauden 3. sunnuntai klo 14:00, Resurrection Evangelical Lutheran Church, 6201 N. Washington Blvd., Arlington, VA
22205. www.finnchurch.org

maallista valtaa. Jeesus toi nöyrästi esiin sen,
että hänen tehtävänsä on palvella. Kristus ei
etsinyt kunnioitusta tai henkilökohtaista hyötyä,
vaan niiden sijaan keskittyi toisten auttamiseen.
Hän tuli tähän maailmaan luovuttamaan itsensä
ihmisten edestä.
Sunnuntaina alkaa uusi kirkkovuosi, adventtiaika, pikkujoulut. Ehkä meidän olisi hyvä juuri
silloin kysyä, minkälaiset arvot ohjaavat elämäämme. Valta ja raha? Ne eivät ole pysyviä.
Emme enää juuri muista Jeesuksen aikana vallassa olleita, mutta Jeesuksen tiedämme ja joulua juhlimme. Kirkkovuoden alku tuo mieleen
joululaulun sanat: ”Ei valtaa, kultaa, loistoa“.
Kaido Soom
Kirjoittaja on Tarton yliopiston
käytännöllisen teologian lehtori
ja Viron ev.lut. kirkon pappi

Vuoden pappi Jaana Partti on tehnyt
sateenkaarityötä Kalliossa 20 vuotta

NEW YORK
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Jaana Partti kertoo työn alkuvaiheista vuonna 1999.
-Seurakuntaneuvosto
kielsi pitämästä sateenkaarijumalanpalvelusta
Kallion kirkon tiloissa,
mutta saimme syksystä 1999 eteenpäin luvan
v i e t t ä ä i l t ave s p e r e i t ä
Tuomiokirkon kappelissa. Ehtoollislupa heltisi
vasta vuonna 2004. Tämäkin poiki valituksia
tuomiokapituliin. Vuonna
2011 Kallion ja Alppilan
seurakunnat yhdistyivät
ja saimme tulla ’kotiin’.
Siitä lähtien messut on
pidetty Alppilan kirkossa,
vuoden pastori muistelee.
Partti kertoo, että pienestä porukasta tuli kasvava messuyhteisö. Messuun
tulee väkeä Helsingistä ja
lähiympäristöstä ja aikoinaan kauempaakin Suomesta. Nykyään muuallakin Suomessa järjestetään
sateenkaarimessuja.
-Motivaationi sateenkaarityöhön nousee evankeliumeista: Jeesuksen
tavasta suhtautua erilaisiin
ihmisiin sekä luomisteologiasta. Jokainen ihminen

on Jumalan kuva juuri
sellaisena kuin on.
Valitsemalla Jaana Partin vuoden papiksi Pappisliitto haluaa nostaa esiin
papin, joka elää seurakuntalaistensa parissa, heitä
kuunnellen ja puolustaen,
kuin isä Camillo konsanaan.
-Muutokset lähtevät
aina ruohojuuritasolta –
yksinkertainen, avoin mieli riittää. Olen tavallinen
seurakuntapappi, jonka
tehtävä on olla ihmisten
matkakumppanina, olenhan osallinen samasta ihmisyydestä, sekä kuunnella toisia ja tarpeen tullen
toimia heidän puolestapuhujanaan.
Jaana Partti on syntynyt Mikkelissä 1960.
Hän on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1990
ja vihitty samana vuonna
papiksi Helsingissä. Hän
on työskennellyt koko
virkauransa Kallion seurakuntapastorina. Vuoden
papin harrastuksia ovat
musiikki, kirjallisuus ja
kuvataide.

Kotikirkko Kutsuu!
Kutsuu!
Kotikirkko

Tervetuloa kirkkoon!
Suomenkielinen jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 9.30
On Sundays service
in English 11.30 am
Kirkolla myös paljon muuta
mukavaa toimintaa, johon olet
lämpimästi tervetullut mukaan!

Sunnuntaikokoukset
marras- ja joulukuussa
5PM
Lämpimästi tervetuloa!

WASHINGTON

SEATTLE
Finnish Lutheran Church, 8504 13th Avenue NW, Seattle
Jumalanpalvelukset jokaisen kuukauden 1. ja 3. sunnuntai klo 10am
englanniksi sekä 2., 4. ja 5. sunnuntai suomeksi klo 10am.
www.finnsnw.com/FLL/kirkko.htm

928 South E Street, Lake Worth, 33460
Puh. (561)852 0554
www.standrewsfl.com

Toimisto (561) 318-6114
1510 High Ridge Rd. , Lake Worth, FL
KotikirkkoFlorida.com Facebook: Kotikirkko

Pikkuilmoitus -palstalle otetaan lyhyitä myynti-, osto-,
vuokraus- ja muita ilmoituksia. Korkeintaan 8 rivin
ilmoitus neljässä perättäisessä
lehdessä vain $50. Arvioitu
teksi määrä 8 riville on n. 230
kirjainta välilyöntien kanssa.
Etelä-Amerikan risteily (17
vrk) 5.2.-21.2.2020. Suoma-
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PikkuilmoituksiaClassified ads
laisryhmä. Reitti: Miami-Santiago-Puerto Mott-Punta Arenas-Ushuaia-Cape Horn-Falkland
Islands-Puerto Madryn-Montevideo-Buenos Aires-Miami.
On-board credit 300/hlö ennakkovaraajille. Lisätietoja: Seppo
Palokas, (561) 584 4725 tai tsto
(561)844 8000.
HAWAIJI ja MEKSIKO
kutsuvat! 23/11 – 8/12, 2020,

IMMIGRATION
Professional
Planning and
Representation in
All Immigration
and Nationality
Law Matters

16 vrk. Suomalaisristeily m/s Kuuban kiehtovaan maailmaan
Ruby Prinsessalla, alk. $2.299.
Sisältää risteilyn, taysihoidon,
show`t, verot, palvelurahat, transferit ja risteilyinfon. Lisätietoja:
Seppo Palokas, tel. (561) 5844725 tai (561) 844-8000.
Kiinnostaako Kuuba? Televisiosta tuttu matkaopas Folke West
järjestää pienryhmille matkoja

keväällä ja syksyllä 2019 sekä
keväällä 2020. Seuraavat 5 vrk:n
matkat 30.3. ja 6.4. Myös pidemmät matkat mahdollisia. Suomen
passi vaaditaan. Tiedustelut ja
ilmoittatumiset: folkewest.travelclub@gmail.com. Lisätietoa
Kuuban matkoista: www.folkewest.fi. Varaa heti, syksy 2019
lähes loppuunmyyty!

Varaa nyt ilmoitustilasi
suositusta Yritysoppaasta (2020)

954.566.0377

POLATSEK COUNSELLORS-AT-LAW
500 West Cypress Creek Road, Suite 600
Fort Lauderdale, FL 33309, United States
Tel: (954) 566-0377
Facsimile: (954) 566-052660
hpolatsek@hpolatsek.com

The hiring of an attorney is an important decision that
should not be based solely upon advertisements. Before you decide,
ask us to send you free written information about our qualifications and
experience.

ROBERT ALAN SAASTO, ESQ.
(ent. Saastamoinen)

Attorney at Law, President of
Finnish American Lawyers Association
www.finnishamericanlawyer.org
Areas of Practice:
• Personal Injury & Accidents
• Wills & Estates
• Real Estate and Landlord/Tenant
• Business & Commercial

We are Committed To Your Success!

Etelä-Floridan suomalaisyrittäjien
Yritysopas ilmestyy jälleen marraskuun aikana.
Matkailijoiden suosima opas menee kuin kuumille kiville ja
ohjaa matkailijat suomalaisyrityksiin alueellamme.
Varaa nyt ilmoitustilasi Business Directory 2020-kirjasesta!
Soita 561-654 0683 tai 561-5405440!
Sähköposti: amuutiset@aol.com

Floridan Suomalaisalueen Tapahtumakalenteri

Joka viikko
Maanantaisin
-Fitness dance – Minna 7 pm, Suomi Talo
Tiistaisin
-SISU-talkoot 9 am, Suomi Talo
-Dollarijumppa 7 pm, Suomi Talo
Keskiviikkoisin
-Lepokodin Ystävien myyjäiset: Annan
Maja auki klo 8-11 (tavaroiden vast.otto)
-Senior. Aurinkojumppa, 3.45 pm,
St. Andrews`s Church
-Fitness dance – Minna 7pm, Suomi Talo
Torstaisin
-Jumppa 7 pm, Kerhotalo
Lauantaisin
-Argentiinalaistangoa 8pm, Kerhotalo
-Gospel-jumppa, 10 am, St. Andrew`s Ch.
Sunnuntaisin
-Suomenkielinen jumalanpalvelus 9.30 am,
St. Andrew’s Lutheran Church
-Suomi Talon Sotamuseo avoinna, 12-2 pm
-Bingo 1.30 pm, Kerhotalo

Lauantaina 23. marraskuuta
-Finlandia Foundation GAALA-ilta,
6 pm, Atlantis Country Club
(Illallisliput $65)
Perjantai 29. marraskuuta
-Joulumyyjääiset, Suomi Talo, 12-2 pm
-Black Friday-elokuva (FL Karjalaiset),
Suomi Talo
Lauantaina 29. marraskuuta
-Lettuaamiainen ja joulumyyjäiset,
8-11 am, Suomi Talo
Perjantai 6. joulukuuta
-Itsenäisyyspäin lipunnosto,
Suomi Talo, 10 am
-Itsenäisyyspäivän iltajuhla,
Suomi Talo, 7 pm

Contact Robert Alan Saasto with questions via
e-mail: rasaasto@gmail.com
or text/call (917) 834-3636
www.RobertSaasto.com

Tule viihtymään kyläämme!
Etelä-Floridan amerikansuomalainen
lepo- ja hoitokoti,

Finnish American Village,

on palvellut yhteisöämme lähes 50 vuotta.
Kylämme tarjoaa Sinulle ammattitaitoisen
Ja lämminhenkisen huolenpidon
kotoisassa ilmapiirissä.

Care with European Flair
ALF FL Lic #4781 SNF FL Lic #1011096
1800 South Drive, Lake Worth Beach, FL 33461
Tel. 561=588-4333 Fax 561-588+1190
E-mail info@farh.org * www.farh.org

Consulate General
of Finland
New York
605 3rd Avenue, 35th floor
New York, NY 10158
Tel. (212)750 4400
consulate.nyc@formin.fi
Please visit our website:
www.finland.org

Embassy of Finland
Washington D.C.
3301 Massachusetts Ave. N.W.
Washington D.C. 20008
Tel. 202.298.5800
sanomat.was@formin.fi
Please visit our website
www.finland.org
Facebook:
finnembassyDC
Twitter: finnembassydc
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Tule pelaamaan
meren rantaan!

Lake Worthin oma golfkenttä
on suomalaisten suosiossa.
Hyvin hoidetut greenit, merimaisema,
upea klubitalo viihtyisine ravintoloineen
ja baareineen sekä edulliset hinnat.
Greens feet talvikaudella $35-$60.
Vuosijäsenyydet myös saatavilla!

Luotettava asuntokauppa
Coastline Realty on perheyritys, joka
edustaa paikkakunnan parasta osaamista
asuntovälityksessä. Palvelemme asiakkaitamme
jo 30 vuoden kokemuksella.
Asuntovalikoimamme on monipuolinen ja löydät
helposti Sinua miellyttävän vaihtoehdon.
Me myös myymme asuntosi
nopeasti ja tehokkaasti.
Puh. (561)588

2900

Kentällämme
voit aina kävellä!

Tervetuloa!

Lake Worth Golf Course

511 Lake Ave, Lake Worth
Puh. (561) 588-2900, 1-800-444-3065
coastlinelw@aol.com www.coastline.realty

RENTAL, SALES & EXPORT
(561) 533-5005 (561) 585-1731 Fax (561) 585-1844
917-929 S. Dixie Highway Lake Worth, FL 33460
www.kkcar.com. E-mail: kkambassador@yahoo.com,
kkcarexport@yahoo.com

Jos sairaus
yllättää matkalla,
soita lääkärille:
puh. 561-968 9003

Ainoastaan kiireiset tapaukset,
Pe: 8:30AM-4PM

LL COUNTY
A
Funeral Home & Crematory

Eero Mäkinen, puh. (561)722 9214
tai e-mail: eerousa@yahoo.co.uk

Chicken wings and other things!

Kylän paras
urheilubaari

Tervetuloa!
Happy hour 2pm-7pm
632 Lake Avenue, Lake Worth

Polar Bakery

Tel: (561) 214-4545 • Ma-La 8am-6pm
5817 S. Congress Ave., Atlantis, FL 33462

Soita Mäkilöille
(561) 586-5577
tai (561) 586-9192
Autamme mielellämme!

Toimiston normaalit aukioloajat,
Ma-To: 8:30AM-5PM

Tarjoamme vuokralle erikokoisia asuntoja
(2-5 h.) Palm Beachin piirikunnassa.
Valikoimassamme kerros-taloasuntoja
ja omakotitaloja hyvillä paikoilla.
Vuokra-aika sopimuksen mukaisesti.
Hoidamme myös kaikki auto-asiat,
mm. kuljetukset Eurooppaan.

Vai mitä pidät nimistä Fazer, Marabou,
Cloetta, Halva ja Abba?
Meiltä saat myös
ruisleivät, limput, leivokset ja pitkot.

Etsitkö edullista autotai kotivakuutusta?

Dr. Casey G. Boyer, M.D.,P.A.
5511 South Congress Ave. , apt.115
Atlantis, FL 33462

Vuokra-asuntoja tarjolla!

Polar Bakery on enemmän
kuin konditoria ja
leipomo. Meiltä löydät
pohjoismaiset merkkituotteet suklaista salmikkimakeisiin, suomalaisista
sinapeista suussa sulaviin
silleihin.

VAKUUTUSTALO MÄKILÄ

Tervetuloa suomalaiseen
leipomoon!

Avoinna: ark. 8am-5pm, la. 8am-3pm
206 E. Ocean Ave., Lantana FL 33462
Tel: (561) 585-0222 Cell: (561)401 5936

Tervetuloa herkuttelemaan!

Tervetuloa – Välkommen - Welcome

One 7th Avenue North, Lake Worth, FL
(561) 582-9713 www.lakeworth.org

Vietä makuhermoja hemmottelevat hetki kahvilassamme. Meiltä saat uunituoreet ruislimput, perinteiset
pullapitkot ja muut leivonnaiset.

20. MARRASKUUTA 2019

Family owned and operated
DAVID JARVI
Funeral Director

Vakuutusasiantuntija
Miko Puro

Cell: 561-667-8718
”Puhun suomea!”
• Mortgage Protection
• Annuities • Medicare Supplements
• Life • Health • Retirement Planning
E-mail: mjpuro@hotmail.com www.mikopuro.net

Sanna Eronimous
Broker Associate

”Palveluksessasi
kaikissa asuntoasioissa.”

Cell: (561) 317-2207 8461 Lake Worth Rd #203
Lake Worth, FL33467
sannaeronimous@
www.FloridaHomesbySanna.com
hotmail.com

Terveys ensin!

www.allcounty.com

Tarjoamme monipuolisia terveyspalveluita:
• Suolihuuhteluita (colon hyrdotherapy)
• Hormoniterapiaa (Hormone replacement therapy)
• Influenssarokotuksia ($25) • Kipuhoitoja

The Making of Finland:
The Era of the Grand Duchy

Palveluksessasi ovat lääkärimme
MD Jose Valerio ja MD Kerry Lane
sekä RnP Avis Brown

1107 Lake Avenue, Lake Worth FL 33460
Tel. 1-800-443-5336 • (561) 533-8878

Journal of Finnish Studies 21 (1&2)
Edited by
Helena Halmari,
Scott Kaukonen,
Hilary-Joy Virtanen,
& Hanna Snellman

Price: $25

To order, send a check to
Journal of Finnish Studies,
Department of English,
Box 2146, Sam Houston
State University
Huntsville,
TX 77341-2146 or go to
www.amazon.com (Journal of Finnish Studies).
Subscribe the Journal of Finnish Studies:
www.shsu.edu/eng_ira/finnishstudies

Soita (561)509-9382 ja varaa aikasi.

Ma-pe 9 a.m.-5 p.m. ja la 9a.m.- 2p.m.

2310 S.E. 2nd St, Ste 2, Boynton Beach, FL 33435

Puh. (561)509-9382 • diversemedical.com

Voitte myös soittaa suoraan Sarille, (561) 413-7509

Tilaa nyt nettilehtenä,
vain $60/vuosikerta!
amuutiset@aol.com
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