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EU-maat
Alankomaat
Suomea käsitelleiden artikkeleiden
määrässä Alankomaiden tiedotusvälineissä ei tapahtunut kovin
merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna. Lehdet keskittyivät
pääasiassa suomalaisen kulttuuritarjonnan esittelyyn. Toiseksi
eniten kirjoitettiin talous- ja urheiluaiheista. Presidentti Martti Ahtisaaren johdolla käydyt Acehin
rauhanneuvottelut ja Ahtisaaren
valinta
Kosovo-neuvottelujen
johtoon näkyivät lyhyinä uutisina
niin päivälehdissä kuin sähköisessä
mediassakin. Suomen politiikka jäi
vähemmälle huomiolle.

Saariahon ajaton balladi
Eniten huomiota herättäneet suomalaistapahtumat
Alankomaissa
olivat Kaija Saariahon oopperan
Kaukainen rakkaus konserttiversion
esitys kesäkuussa Holland Festivalin avajaisissa Amsterdamissa ja
lokakuussa Haagin kaupunginmuseossa avattu suomalaisen taiteen
näyttely. Yleisö otti Kaija Saariahon
oopperan vastaan innoissaan, ja
musiikkikriitikot arvostelivat teosta
myönteisin sanoin. Kaikissa arvosteluissa solisteja Hans Christoph
Begemannia, Pia Freundia ja Lilli
Paasikiveä pidettiin loistavina ja
kapellimestari Susanna Mälkkiä
sekä orkesterin että kuoron ja partituurin hallitsevana. Yksinkertaista
lavastusta pidettiin vaikuttavana.
Saariahon
musiikkia
kuvattiin
”koko ajan väriä muuttavaksi”,
”ajattomaksi balladiksi” ja ”hitaasti
liikkuvaksi rituaaliksi”.
1900-luvun vaihteen suomalaistaidetta -näyttelyyn liittyneiden
artikkeleiden kuvitus oli näyttävää.
Artikkeleissa kirjoitettiin yleistä
näyttelyyn osallistuneista taiteilijoista ja Suomen taiteesta sekä
Suomesta, mutta myös itse näyttelystä. Suomalaistaiteeseen vaikuttavina tekijöinä mainittiin maan
historia ja maantieteellinen sijainti.
Maalauksia kuvattiin sadunomaisiksi ja sävyiltään melankolisiksi.
Eigen Huis & Interieur -aikakauslehti julkaisi keväällä 50-sivuisen

suomalaista
muotoilua
ja
sisustusta käsittelevän erikoisliitteen. Esille tulivat
muun
muassa
Marimekko,
Iittala ja suomalainen arkkitehtuuri.
Suomalainen muotoilu
pääsi myös Elsevier-viikkolehden
teemanumeroon,
jossa julkaistiin Suomalainen kulttuuri oli runsaasti esillä Alankomaiden tiedotusväKirsti Paakkasen lineissä. Kuva: Auli Snikkers.
haastattelu ja Arabian tuotantoa Arto Paasilinnan kirjasta Auta
käsittelevä artikkeli.
armias ja Leena Landerin kirjasta
Käsky, joista molemmista julkaisSuomalainen elokuva
tiin keväällä hollanninkieliset käänpääsi hyvin esille
nökset. De Volkskrant piti Landerin
Levyarvosteluja julkaistiin muun kirjaa kiinnostavana ja totesi kirjaimuassa Esa-Pekka Salosen Wing on lijan ruokkivan lukijaa harkituin
Wingistä, Lahti Sinfonian Sibelius- annoksin. Paasikiven uutuuskirjaa
cd:stä, Kimmo Pohjosen ja Eric lehden kriitikko ei pitänyt niin
Echmpardin Uumenesta, Sanna hyvänä kuin edellistä käännöskirjaa
Kurki-Suonion ja Riitta Huttusen Hurmaava joukkoitsemurha. NRC
Kainuu-levystä ja Kaija Saariahon Handelsblad julkaisi loppuvuodesta
kahdesta levystä, joissa esittäjinä Monika Fagerholmin koko sivun
olivat Tapiolan kamarikuoro ja haastattelun.
Radion sinfoniaorkesteri JukkaTero Saarisen Alankomaiden
Pekka Sarasteen johdolla sekä ensiesiintyminen Rotterdamin ScanCikada String Quartet.
dinavië+-festivaalilla sai lehdistössä
Vierailevina kapellimestareina hyvin ristiriitaisen vastaanoton.
olivat muun muassa Jorma Panula Het Financieele Dagbladissa ylistetja Sakari Oramo. Haagsche Courantin tiin Saarisen esitystä ja ihmeteltiin,
musiikkikriitikko Winand van de miksi Alankomaat ei aikaisemmin
Kamp totesi Panulan hyvin pienillä ollut saanut tutustua Saariseen. De
eleillä saavan muusikot huip- Volkskrantin ja NRC Handelsbladin
puilmaisuun. Oramoon kohdis- kriitikot puolestaan olivat pettytuneet odotukset Amsterdamin neitä esitykseen.
Concertgebouw’n edessä olivat
Suomalaiset elokuvat olivat
korkealla. Twouw’n musiikkiarvoste- hyvin esillä Alankomaissa. Pirjo
lussa Oramon johtamaa Sibeliuksen Honkasalon
Melancholian
3
viidennen sinfonian esitystä kehut- huonetta esitettiin lukuisissa elokutiin raikkaaksi ja intuitiiviseksi. De vateatterissa, ja se sai kehuja kriitiVolkskrantin kriitikko oli vähemmän koilta. ”Elokuvan vahvuutena on
innoissaan ja valitti, että Oramolta välttää tusinataidetta, joka yleensä
puuttuu pohjoisten mysteerien yhdistetään lapsiin ja sotaan.”
vaatima kuudes aisti. ”Hänellä ei ”Runollinen mestariteos, jota katsoole silmää, joka lukee rivien välit, essa voi hiljaa itkeä.” Rotterdamissa
ei korvaa, joka rekisteröi kätketyt järjestetyn Scandinavië+-festivaalin
värähtelyt, eikä vainua, jolle riittäisi aikana esitettiin lukuisia suomayksi molekyyli. Concertgebouw- laisia elokuvia, mutta ne eivät pääsorkesterille hän antoi piirteet, jotka seet lehtien sivuille. Elokuvateattemuistuttivat ansiokkaasti hara- reissa loppuvuodesta esitetty Liisa
voitua talvipuutarhaa.”
Helmisen Pelikaanimies sen sijaan
Kirja-arvosteluja
julkaistiin sai hyvät arvostelut.



De Groene Amsterdammer julkaisi
Juha van’t Zelfden laajasti Suomea
käsittelevän
artikkelin,
jossa
pohdittiin suomalaisuutta. Toimittaja tarkasteli asiaa muun muassa
urheilun ja kulttuurin kautta. Hänen
mukaansa Suomi on ”hyperuudenaikainen hyvinvointivaltio, jonka
talous nousee korkeammalle, leijuu
pitempään ja laskeutuu pidemmälle
kuin monien muiden maiden”.

Sanoma ohitti Nokian
talousuutisissa
Talousuutisissa Sanoma Oy ohitti
Nokian. Sanoma Oy:n kasvu Alankomaissa
sekä
mainostulojen
pieneneminen ja suomalaisten
osuus Euroopan lehtimarkkinoilla
pääsivät uutisotsikoihin. Hannu
Ryöppösen
siirtyminen
Aholdista Stora Enson talousjohtajaksi
huomattiin muutamissa lehdissä,
samoin Jorma Ollilan siirtyminen
Shellille.
Urheilussa uutisotsikoita hallitsi
talvella Janne Ahonen: ”Ahonen
pilkkaa jälleen painovoiman lakeja”,

haastattelun, jossa tuli esille muun
muassa Rehnin huoli Turkin uudistusprosessin hitaasta etenemisestä.
Alankomaiden
Eurooppa-liikkeen jäsenlehdessä Europa in Beweging käsiteltiin kesällä Suomen ja
Venäjän suhteita, joiden todettiin
olevan melkoisen paineen alla.
Suhteiden muuttuminen ja viimeaikaiset mielipide-erot kytkettiin
Suomen kasvaneeseen itseluottamukseen Moskovan suhteen. Artikkelissa käsiteltiin esimerkiksi Natojäsenyyskeskustelua,
jatkosotaa
koskevia mielipide-eroja ja Karjalakysymystä.
Presidentti Martti Ahtisaaren
johdolla käydyt Acehin rauhanneuvottelut ja Ahtisaaren valinta
Kosovo-neuvottelujen
johtoon
tulivat päivälehdissä esiin lyhyinä
uutisartikkeleina. Myös tv:n ja
radion uutisissa molemmat mainittiin lyhyesti.
Suomalaisnuorten
menestys
Pisa-tutkimuksessa herätti edelleen
hämmästystä. NRC Handelsbladin
Suomessa järjestettyyn opetusalan

”Melancholian 3 huonetta on runollinen mestariteos,
jota katsoessa voi hiljaa itkeä.”
”Suomalainen
lentoarvoitus”,
”Hiljainen tyylitaiteilija, voittamaton mäessä”. Kesällä otsikoissa
oli Tero Pitkämäki: ”Suomalaisjumala keihäässä”, ”Suomalaisen
ikuinen rakkaus keihäänheittoon”,
”Suomalaiskyyneleet keihäänheittäjien kaksoistappion jälkeen”.
Syksyllä Algemeen Dagblad julkaisi
urheiluliitteessään Kimi Räikkösestä kahden sivun pituisen artikkelin ”Hevosvoimat elämännesteenä”.
Matkailua koskevissa artikkeleissa
käsiteltiin
edellisvuosien tapaan Helsinkiä ja Lappia.
Helsinkiä pidettiin artikkeleissa
yleensä pienenä, eläväisenä metropolina ja kaupunkina, jolla on
inhimilliset mittasuhteet. Myös
Helsingin kiireettömyyteen kiinnitettiin huomiota. Lappi-aiheisissa
artikkeleissa keskityttiin talvimatkailuun.

Suomen politiikka
vähemmälle huomiolle
Suomen politiikka jäi jälleen vähemmälle huomiolle. NRC Handelsblad
julkaisi komissaari Olli Rehnin



kongressiin pohjautuvassa artikkelissa todettiin suomalaisten esittelevän menestyksensä salaisuutta
mielellään ulkomaalaisille. Menestyksen takana todettiin olevan
hyvin motivoituneet opettajat, joita
kunnioitetaan ja arvostetaan.
Radion klassisen musiikin kanavien suomalaisanti oli edelleen
säännöllistä ja vaihtelevaa. Jukka
Perkon ja Metropole Orkestin
konsertti Hilversumissa radioitiin, ja esimerkiksi Amsterdamin ja
Utrechtin konserttisaleista oli säännöllisesti suoria lähetyksiä, joissa
myös suomalaismusiikki oli esillä.
Televisiossa esiteltiin suomalaista
muotoilua, Ranuan eläinpuistoa,
Riot-E-firmaa ja inkerinsuomalaisia.

Belgia
Suomi ja suomalaisuus välittyivät
Belgian tiedotusvälineissä usein
korkean teknologian, kulttuurin,
muotoilun ja urheilun kautta.
Korkea koulutustaso, huomattava

sijoittaminen tutkimukseen, innovaatiokyky ja erinomainen menestyminen kilpailukykyä mittaavissa
tutkimuksissa herättivät myönteistä
huomiota ja keskustelua. Suomen
tunnettuutta lisäsivät Brysselissä
järjestetyt perinteikkäät joulumarkkinat, joiden kunniavieraina olivat
Lappi ja Oulu. Perinteiden ohella
Suomea tuotiin esille myös tulevana
EU:n puheenjohtajana.

Suomalainen jättiläinen
ei koskaan nuku
Telealan jättiläinen Nokia esiintyi
belgialaisissa
tiedotusvälineissä
lähes päivittäin. Nokia osoittaa
esimerkillään, että korkea teknologia ja design kulkevat käsi kädessä,
todettiin lehdistössä. Belgiassa
kirjoitettiin Nokian etsivän uusia
muotoiluideoita
Benelux-maista
järjestämänsä Design Award -suunnittelukilpailun avulla. Matkapuhelinten myyntiä tilastoissa johtava
Nokia haluaa pitää paikkansa
myös tulevaisuudessa ja etsii uusia
ideoita ja toimintatapoja. Suunnittelukilpailu on niistä yksi esimerkki,
arvioitiin Belgiassa.
Belgiassa pantiin merkille, että
multimedian tuleminen mukaan
puhelintuotantoon on tuonut uuden
valttikortin Nokian hihaan vain 11
vuotta gsm-puhelimen markkinoilletulon jälkeen. Nokian varatoimitusjohtajan ja multimedia-toimialaryhmän johtajan Anssi Vanjoen
arvion mukaan vuoden 2005
loppuun mennessä noin puolella
miljardilla ihmisellä on käytössään
gsm-puhelin, jossa on myös kamera.
Valokuvaustekniikka puhelimissa
on kehittynyttä ja kuvat korkeatasoisia ja painokelpoisia aina A4kokoisiin kuviin saakka, kirjoitettiin
Nokiaa käsitelleissä artikkeleissa.
Belgialainen lehdistö tarkkaili
myös Nokian sisäisiä hallinnollisia
muutoksia ja uutisoi Jorma Ollilan
siirtymisen kansainvälisen öljyyhtiön Shellin hallituksen puheenjohtajaksi Nokian pääjohtajan tehtävistä kesäkuussa 2006. Lehdistössä
todettiin Ollilan uskoneen uudistuksiin yhtiön eri tasoilla, ja Olli-Pekka
Kallasvuon valintaa hänen seuraajakseen pidettiin tarkoin pohdittuna
siirtona yhtiön elinvoimaisuuden ja
jatkuvuuden säilyttämiseksi.

Arktinen tiikeri selviytyi
taistelussa lamaa vastaan
Euroopassa tulisi sijoittaa nykyistä
enemmän varoja tutkimukseen ja
koulutukseen, siteerasi belgialainen
lehdistö Hampton Courtin EU:n
huippukokouksen loppupäätelmiä.
Suomessa on ryhdytty tuumasta
toimeen odottelematta “vanhan
Euroopan” muita valtioita, totesivat
tiedotusvälineet.
Korkea koulutustaso oli ratkaisevaa jo 1990-luvulla, kun Suomi
oli laman kourissa. Kauppalukujen
romahtaminen 1990-luvun alussa
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen,
irtisanomiset ja yrityskonkurssit
ja työttömyyden räjähdysmäinen
kasvu lähelle 20 prosenttia olisivat

sena selviytyjänä, jonka onnistui
kuin ihmeen kaupalla kääntää
raskas talouslama yhteiskunnalliseksi voitokseen. Elinkeinoelämän
tutkimuslaitoksen johtajan Pekka
Ylä-Anttilan ja Elinkeinoelämän
valtuuskunnan johtajan Risto Penttilän haastatteluissa keskityttiin
kuvaamaan heidän käsityksiään
muun muassa niistä tekijöistä,

telivät lehdet. Innovaatio on yksi
Suomen tärkeimmistä valttikorteista ja samalla pienen kansantalouden elinehto.

Innovaatiot ja korkea
teknologia ylläpitävät
Suomen kansantaloutta
Talousmediassa
tarkasteltiin
usein suomalaisen teknologian ja

Suomessa on ryhdytty tuumasta toimeen
odottelematta ”vanhan Euroopan” muita valtioita.

joiden avulla Suomi on useina
perättäisinä vuosina selviytynyt
erinomaisesti esimerkiksi kilpailukykyä mittaavissa Maailman talousfoorumin tutkimuksissa. Laman
koettelemalla, Euroopan
äärilaidalla
sijaitsevalla
Suomella ei epäilemättä
ollut kaikkia ajateltavissa
olevia valtteja käsissään,
todettiin Belgiassa. Suomalaisella
konsensusajattelulla ja yhteiskunnallisella
koheesiolla oli kuitenkin
suuri
merkityksensä
Suomen selviytymiselle.
Tiukassa taloudellisessa
tilanteessa Suomessa sijoitettiin edelleen tutkimukseen ja koulutukseen,
korosti lehdistö.
Suomen kansantaloutta
koskevissa arvioinneissa
nostettiin
esille
myös
Belgiassa arvostetaan sarjakuvaa. Suomen Kemi pääsi
Belgiassa
huomiota
herätSoir-lehden fantasiapiirrokseen ja ”Kemin erikoiskirjeenvaihtajan” fiktiiviseen raporttiin vuodelta 2033. Suomi täneen Suomen kouluon artikkelissa ottanut asiakseen luonnonvaraisten villierinomainen
eläinten suojelun, ja jääkarhut ja sudet ovat mieltyneet laitoksen
kävelemään Kemin kaduilla asti.
menestys OECD:n kouluuseimmissa tapauksissa aiheut- tuksen tasoa mittaavissa tutkitaneet yhteiskunnallisia levotto- muksissa. Muihin eurooppalaisiin
muuksia ja kaaosta, kirjoitti lehdistö. valtioihin verrattuna tutkijoiden
Näin ei ollut kuitenkaan Suomessa, määrä on Suomessa eurooppalaista
jossa aloitettiin lähes välittömästi keskitasoa huomattavasti korkeamtuntuvat eläke- ja työttömyysjär- malla: Suomessa on 16 tutkijaa 1 000
jestelmää koskevat uudistukset ja asukasta kohti, OECD-valtioissa
talouden saneeraukset. Mielenkiin- 6. Tutkimuksen korkeasta tasosta
toisena belgialaiset tiedotusvälineet saadaan kiittää myös Nokiaa, joka
pitivät sitä, että yhteiskunnalliset tekee yli 50 prosenttia kaikesta
muutokset voitiin toteuttaa ilman Suomessa toteutetusta tutkimuksuomalaisten vastarintaa tai suora- sesta, todettiin belgialaisissa tiedonaisia mielenosoituksia. “Terve- tusvälineissä.
tuloa Suomeen - porojen ja insiMitä pohjoisen “arktiselta talousnöörien maahan”, tiivistivät lehdet tiikeriltä” olisi opittavaa Belgiassa,
Suomen kansantaloutta arvioivissa kysyivät tiedotusvälineet. Koulutus,
artikkeleissaan.
tutkimus ja innovaatioihin sijoittaSuomesta kirjoitettiin Belgiassa minen on avain yhteiskunnalliseen
pohjoisen Euroopan taloudelli- kasvuun ja menestykseen, päät-

Nokian menestystarinaa ja todettiin, että Suomi on oppinut yllättämään jopa kansainvälisen talouden
ammattilaiset. Eri maanosiin vietävä
suomalainen korkea teknogia on
vähintään yhtä tunnettu artikkeli
maailmalla kuin Suomen metsät,
saunat ja järvet.
Yksi syy Suomen taloudelliseen menestymiseen sen syrjäisestä sijainnista ja luonnonvarojen
puutteesta huolimatta on tehokas
panostaminen
koulutukseen.
Belgian koulutusasioista vastaava
ministeri Marie Arena suunnittelee
parannuksia Belgian koulujärjestelmään, ja hän piti Suomesta saatuja
esimerkkejä kannustavina. Suomi
on suhteellisen yhtenäinen yhteiskunta, ja tämä näkyy myös koululaitoksen tasa-arvoisuudessa. Yhteiskunnallinen epätasa-arvo heijastuu
koulujärjestelmään ja päinvastoin,
tiivisti belgialainen lehdistö.
Suomi on aina panostanut tutkimukseen, ja Suomessa on ymmärretty sen kannattavuus pitkällä
tähtäimellä, totesi lehdistö ja toi esille
Suomen Akatemian ja Tekniikan
kehittämiskeskuksen merkityksen
tiedettä tukevina tahoina. Vahvana
kilpailuvalttina Suomessa on ollut
lisäksi yksityisen ja julkisen alan
tiivis yhteistyö, jonka ansiosta on
ollut mahdollista muun muassa
sijoittaa 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta tieteeseen ja tutkimukseen. Eurooppalainen keskiarvo
tieteeseen ja tutkimukseen sijoitetuista varoista on 2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Mielenkiintoisena ja tutkimusta kiistatta kannustavana tekijänä Belgiassa pidettiin
myös sitä, että Suomessa yritykset
rahoittavat yli 70 prosenttia tutkimuksesta.



Ikääntyminen koskettaa
kaikkialla Euroopassa
Belgialaisissa
tiedotusvälineissä
on käyty aika ajoin huolestunuttakin keskustelua ikääntymisen
vaikutuksista
työmarkkinoihin.
Belgialaiset jäävät eläkkeelle muita
eurooppalaisia aikaisemmin. Toisin
on Suomessa, jonka kansallinen
eläkemalli on ennen muuta tasapainottelua erilaisten ikäryhmien ja
erilaisissa elämäntilanteissa olevien
työntekijöiden toiveiden täyttämisen
ja yhteiskunnallisen todellisuuden
välillä, kirjoitettiin Belgiassa.
Johtaja Matti Salmenperä työministeriöstä kertoi lehtihaastattelussa, että Suomi on valmistautunut
jo viimeisen kymmenen vuoden
ajan suurten ikäluokkien vanhenemisen aiheuttamaan muutokseen
työmarkkinoilla.
Suoma-

energiantarpeesta 67 prosenttia
joudutaankin tuottamaan maan
ulkopuolelta. Ydinvoima on siten
Suomen ensimmäinen sähköntuotantokeino, ja tätä taustaa vasten on
Belgiassa Suomen uusimman ydinvoimalan rakentamista ymmärretty.

Inarin metsäkiista
sai huomiota
Lapin metsien suojelusta ja porotalouden säilyttämisestä kirjoittaneet
belgialaiset lehdet huomioivat, että
Greenpeacen toimintaan Inarissa
osallistui ympäristöaktivisti Geoffroy Meurée Belgiasta. Lehdistö
lainasi laajasti Meuréen antamaa
lausuntoa saamelaisten Suomen
hallitukselle osoittamasta vetoomuksesta elinkeinonsa ja metsäalueitten suojelemisen puolesta.
Ongelmaksi koettiin saamelaisten
vetoomuksen jääminen hallituksen

Suomessa muotoilu ei välttämättä ole suoraan
sidoksissa muotiin. Suomalainen muotoilu heijastaa
mielentilaa.
laisen työvoiman määrä vähenee
kymmenen prosenttia vuosittain,
ja Suomessa on neuvoteltu joustavasta eläkeiästä. Eläkekustannusten
kattamisen edellytys Suomessa on
nuorten työllistäminen ja ikääntyvien kannustaminen pysymään
työelämässä
mahdollisimman
pitkään. Samalla on otettava vastaan
kokeneempien ja nuorten työntekijöiden ammatillisen osaamisen
yhdistämisestä aiheutuvat haasteet.

Ydinvoiman renessanssi
Suomessa
Belgiassa, joka aikoo luopua
vuoteen 2025 mennessä kaikesta
ydinvoimasta, Suomen viidennen
ydinvoimalan rakentaminen herätti
keskustelua. Alkusyksyn mittaan
Belgiassa kiinnitettiin huomiota
Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaan ja vuonna 2009 avattavaan niin
sanottuun kolmannen sukupolven
ydinvoimalaan. Suomen ydinvoimaan liittyvät ratkaisut kiinnostivat
erityisesti siksi, että Belgiassa ydinvoimaa ajetaan alas järjestelmällisesti ja maan senaatissa on hyväksytty laki, jonka perusteella maassa
olevat seitsemän ydinvoimalaa
suljetaan kokonaan. Suomessa ei ole
fossiilisia luonnonvaroja, ja Suomen



huomion ulkopuolelle, koska Lapin
metsät kuuluvat Suomen valtion
omistukseen.
Lehdistö kirjoitti porotalouden
olevan paitsi saamelaisten elinkeino, myös tärkeä osa heidän kulttuuri-identiteettiään. Metsien säilyttäminen on erittäin tärkeää porotokkien talvilaiduntamiselle. Lapin
metsien biodiversiteetti on ainutlaatuinen maailmassa, totesi Inarin
metsäkiistasta uutisoinut media.
YK on tunnustanut saamelaisten
aseman kulttuurisesti merkittävien
suojeltavien vähemmistöryhmien
joukossa, korostettiin belgialaisissa
lehdissä.

Helsinki on muotoilun
Pohjolan Pariisi
Helsingin valovoimaisuus värikkään muotoilun ja luovan, ideoivan
designin pohjoisena pääkaupunkina
elää Belgiassa vuodesta toiseen.
Kiinnostusta pohjoismaiseen ja
erityisesti suomalaiseen muotoiluun
ja suunnitteluun lisäsivät Belgiassa
Suomessa muotoilun vuoden 2005
ympärillä järjestetyt muotoilualan
tapahtumat.
Sisustus- ja muotoilualan erikoisjulkaisut kirjoittivat usein Helsingin
merkityksestä luovuuteen kannus-

tavana pääkaupunkina. Muotoilun
vuosi 2005:n kaltaisen tapahtuman
järjestämistä pidettiin ainutlaatuisena mahdollisuutena erityisesti
nuorille muotoilijoille tuoda esille
osaamistaan ja saavuttaa tunnettuutta kansallisella ja kansainväliselläkin areenalla. Nykymuotoilun
uusimpien virtausten ohella belgialaiset tiedotusvälineet kirjoittivat
myös perinteikkäiden muotoilijoiden, esimerkiksi Alvar Aallon,
klassikoista. Useitten toimittajien yhteisenä havaintona oli,
että Suomessa muotoilu heijastaa
suhtautumista elämään, selkeitä
linjoja, käytännöllisyyttä ja keskittymistä olennaiseen. Suomessa
muotoilu ei välttämättä ole suoraan
sidoksissa muotiin. Suomalainen
muotoilu heijastaa mielentilaa
ja siihen kansallisesti piirtyneitä
muistikuvia, joihin Aallon kaltaiset
muotoilijaklassikot ovat antaneet
omat ainutkertaiset vivahteensa,
kirjoitti lehdistö.
Muotoilun vuosi 2005 tarjosi
Suomen merkittävimmille muotoilualan ammattilaisille mahdollisuuden kokoontua, vaihtaa mielipiteitä ja suunnitella yhteisiä projekteja. Belgialaislehdistön siteeraama
taiteilija Theresa Moorhouse totesi
muotoiluperinteen
Suomessa
olevan vahva: “Nuorten on matkustettava, jotta he löytäisivät inspiraation, verrattava omaa työtään
ulkomaiseen muotoiluun ja tehtävä
itseään tunnetuksi.” Moorhouse
sanoi muotoilun vuoden innoittaneen uutta muotoilua.
Kepeä, erilainen ja värikäs
silmäys nuorten ja lasten omaan
designiin oli mahdollista luoda
Gentissä, jonka Design-museossa oli
kesällä esillä nuorten ja lasten suunnittelemia hauskoja ja jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettuja esineitä,
kuten esimerkiksi öljytynnyristä
rakennettu nojatuoli tai vaikkapa
henkarin mallinen rantatuoli. Näyttelyn suunnittelijat olivat kotoisin
Suomesta, Belgiasta, Norjasta, Tanskasta ja Skotlannista. Kansainvälisessä Fantasy Design -näyttelyssä oli
esillä noin 60 kansainvälisen tuomariston ja muotoilun ammattilaisten
näyttelyyn valitsemaa prototyyppiä.
Nuorten inspiraation lähteenä
olivat olleet jokapäiväiseen elämään
kuuluvat esineet, kuten huonekalut
ja vaatteet. Belgialaisen median

mukaan
Pohjoismaiden
pitkä
muotoiluperinne heijastui Gentin
näyttelyssä erityisesti suomalaisten
ja tanskalaisten nuorten valmiudessa käsitellä esinemuotoilua.
Fantasy Design -näyttelyn kirjoitettiin olevan iloinen ja innovatiivinen,
muotoilun rikkauteen katsojansa
tutustuttava matka Suomen kautta
Skotlantiin, välietappinaan Belgian
Gent.
Laadukkaasta
muotoilustaan
tunnetussa Suomessa jopa kännyköitten säilytyspussit ovat viimeisen
muodin mukaisia, ihmetteli belgialaislehdistö. Vuosittaiset Hampurin
tieto- ja teknologiamessut esittelivät
suomalaisen Golla-yhtiön uusimpiin tuotteisiin kuuluvan värikkään
kännykkäpussin. Gollan johtaja
Petri Kähkönen kertoi yhtiön
laajentavan
tuotevalikoimaansa
kattamaan myös kannettavien tietokoneiden ja digitaalisten kameroiden säilytyspussien suunnittelun. ”Haluamme saattaa yhteen
teknologian ja muodin”, sanoi
Kähkönen. Tämä ei ole laisinkaan
huono ajatus, kun uusi gsm-puhelimia käyttävä sukupolvi etsii tulevaisuuden markkinoilta toinen toistaan trendikkäämpiä säilytyspusseja, joiden kautta samalla ilmaista
persoonallista pukeutumistyyliä,
kirjoittivat lehdet.

Kaisu Koivisto, Elina Lind, Eero
Markuksela, Reima Nurmikko,
Jaakko Pernu, Anni Rapinoja
ja Anu Tuominen. Belgialaisen
median mukaan etenkin näyttelyyn
osallistuneet naistaiteilijat vaikuttivat kekseliäiltä ja kriittisiltä sitä
maailmaa kohtaan, joka naisille
on perinteisesti langennut. Esillä
olleista teoksista tiedotusvälineet
nostivat esille esimerkiksi pitsistä
tehdyt rahakätköt, hiutalemaisesta
materiaalista tehdyt naisten asusteet sekä keittiön täytetyt astiat.

Glögiä ja guadeloupelaista
punssia
Joulun alla Brysselin perinteikkäät
joulumarkkinat esittelivät Euroopan
ja myös muiden maanosien joulunviettoa, ja paristasadasta pienestä
kojusta saattoi ostaa vaikkapa
belgialaisia vohveleita, suomalaista
glögiä tai jopa jotain niin eksoottista kuin guadeloupelaista punssia.
Lappi ja Oulu olivat Brysselin joulumarkkinoiden kunniavieraita, ja

toimittajat vakuuttivat hyvin uskottavalla tavalla lukijansa siitä, että
ainoa oikea joulupukki on kotoisin
Suomen Lapista. Lapissa, joulupukin maassa, lapset todella ovat
kuin kuninkaita, kirjoitti lehdistö.
Suomelle ja Lapille joulumarkkinat olivat erinomaista mainosta,
ja Lapin ohella media toi Suomea
esille myös tulevana EU:n puheenjohtajamaana.
Lapissa perinteet ja nykypäivä
lyövät kättä keskenään. Kolme
kertaa Belgian kokoinen Lappi, jossa
on vain 200 000 asukasta, ihastuttaa
ja kummastuttaa tiheään asutussa
Keski-Euroopassa. Belgiassa on
noin 160 kertaa enemmän asukkaita
kuin Lapissa, hämmästelivät lehdet.
Toisaalta Lappi on myös korkean
teknologian alue, josta hyvänä
esimerkkinä on muun muassa
Oulun kaupunki suurine tiedepuistoineen. Oulu kuuluu myös niihin
kaupunkeihin, joiden asukkaita
Nokia työllistää. Oulusta käsin
joulupukille kannattaakin lähettää

Eräs Suomi -näyttelyssä
kohtasivat erilaiset maailmat
Suomalaista nykytaidetta esittelevästä Eräs Suomi -näyttelystä kirjoitettiin kesä-heinäkuussa useassa
belgialaisessa lehdessä. Näyttely oli
esillä Brysselissä Atelier 340 -taidegalleriassa kesästä alkusyksyyn
saakka. Lehdistö kirjoitti näyttelyssä
kohtaavasta 12 erilaisesta maailmasta, jotka ovat taidokkaasti toistensa vastakohtia. Töitään näytteille
asettaneet taiteilijat olivat käyttäneet
mahdollisimman luonnonmukaisia
materiaaleja.
Teosten kirjoitettiin käsittelevän
luontoa, ekologiaa, sosiaalisia kysymyksiä, tekstiilejä ja feminismiä.
Belgialaiset taidejulkaisut kirjoittivat, että oli ilo tutustua 12:een
Belgiassa ennestään melko tuntemattomaan suomalaistaiteilijaan.
Atelier 340 -galleriassa töitään
esittelivät taiteilijat Jussi Heikkilä, Timo Heino, Pekka Jylhä,
Kaarina Kaikkonen, Kaija Kiuru,

Joulupukki oli kunniavieraana Brysselin joulumarkkinoilla. Kuva: Tommi Lappalainen.

niinpä marraskuussa lehdistö tulvi
uutisia aiheesta, joka oli kiistatta
ylitse muiden - nimittäin suomalaisesta joulupukista ja hänen kotiseudustaan Lapista.
Poroajeluita koivumetsien halki,
taimenten pilkkimistä, savulohta
kodassa nuotion äärellä ja revontulien pilkettä tummalla yötaivaalla.
Kaikkea tätä on Lappi, ja vielä
vähän enemmänkin, kirjoitti belgialainen lehdistö. Lapissa vierailleet

tekstiviestejä, vitsailivat Lapissa
vierailleet belgialaistoimittajat.

Kisaisäntänä Lasse Virén
Kun Helsingin yleisurheilun MMkisat alkoivat, Belgiassa pantiin
merkille Suomen viranomaisten
kiristyneet
turvatoimet
paitsi
pääkaupungissa, myös Suomen
rajoilla. Turvatoimien kerrottiin
olevan tiukemmat kuin koskaan
aiemmin
vastaavissa
kilpai-



luissa. Suomen poliisin kirjoitettiin kuitenkin olevan enemmän
huolissaan ilkivallantekijöistä kuin
terroristeista. Belgialaisen median
mukaan urheilijoiden ja muiden
kisoihin osallistuvien ihmisten
suojelemiseksi ei ollut säästetty
voimavaroja.

noista” herätti vilkasta keskustelua
”Suomesta pienten asuntojen mallimaana”, josta lehdistössä käytettiin ajoittain nimitystä ”Operación
Helsinki”. Madridissa ilmestyvä
El Mundo julkaisi monisivuisen
kirjoituksen ”ministerin suosimista
suomalaisista pienasunnoista” ja

Asuntoministeri Trujillon esitys valtion takaamista
”miniasunnoista” herätti Espanjassa vilkasta
keskustelua ”Suomesta pienten asuntojen
mallimaana”.
Turvatoimien ohella erityistä
mielenkiintoa
herätti
entisen
huippu-urheilijan Lasse Virénin
toimiminen median edustajien
oppaana MM-kisojen aikana. Lehdet
muistelivat Virénin voittamia 5
000 ja 10 000 metrin kaksoismestaruuksia ensin Münchenin olympialaisissa vuonna 1972 ja neljä vuotta
myöhemmin Montrealissa. Olympiastadionin läheisyyteen sijoitettuja Paavo Nurmen ja Lasse Virénin
patsaita pidettiin merkkinä siitä,
että Suomi osaa arvostaa ja kunnioittaa urheilusankareitaan.

Espanja
Suomea koskeva uutisointi kasvoi ja
oli edellisten vuosien tapaan sävyltään yleensä myönteistä. Espanjan
sisäpoliitiikan ajankohtaiset teemat,
koululaitoksen uudistus ja valtion
asuntotuotanto, toivat uuden ulottuvuuden
Suomea
koskevaan
kirjoitteluun. Suomi tuli yksityiskohtaisen tarkastelun kohteeksi
- ”suomalainen malli” puhutti.
Suomen talouselämää käsittelevä
uutisointi oli yleensä ylistävää.
Korkeatasoinen teknologia ja Linux
sävyttivät Suomi-kuvaa.
Suomen opetusjärjestelmä ja
asuntopolitiikka olivat erityisen
tarkastelun kohteena lehtikirjoittelussa, sähköisessä mediassa ja
julkisessa keskustelussa. Espanjan
heikot saavutukset viime vuosien
Pisa-vertailuissa ja poleeminen
meneillään oleva koululaitoksen
uudistus toivat Suomen opetusjärjestelmän
yksityiskohtaisen
analyysin kohteeksi.
Suomessa vierailleen asuntoministeri María Antonia Trujillon
esitys valtion takaamista ”miniasun-
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”ministerin katseesta pohjoiseen”.
Espanjan sisäpolitiikan kuumat
perunat, pääministeri José Luis
Rodríguez Zapateron johtaman
sosialistihallituksen
kaavailemat
uudistukset, toivat ”suomalaisen
mallin” lähemmäksi espanjalaisen
kadunmiehen arkipäivää.
Lehdistö kiinnitti huomiota
Suomen menestymiseen myös
muissa kansainvälisissä vertailuissa. Barcelonassa ilmestyvä La
Vanguardia totesi OECD:n lasten
köyhyyden tasoa eri maissa vertailevassa kirjoituksessaan: ”Suomi
huolehtii
lapsistaan.”
Suomen
panostus tutkimukseen ja kehitykseen tuli toistamiseen esille eri
yhteyksissä, samoin kuin Suomen
kärkisija ympäristönsuojeluvertailuissa.
Lehtien palstoilla ja television uutiskuvissa eniten näkyneet
suomalaiset poliitikot olivat presidentit Tarja Halonen ennen kaikkea
EU-kokouksia koskevassa uutisoinnissa ja Martti Ahtisaari Acehia ja
Kosovoa käsittelevissä kirjoituksissa. Pääministeri Matti Vanhanen
oli esillä huhtikuisen Madridinvierailunsa ansiosta. Valtalehti El
Mundo julkaisi kulttuuriministeri
Tanja Karpelasta kolmipalstaisen
artikkelin ”Liian kaunis tehtäväänsä”.
Suomen talouselämää koskeva
yleisin yksittäinen uutisaihe oli
edellisten vuosien tapaan Nokia.
Jorma Ollila oli esillä lehtikirjoittelussa varsinkin loppukesästä. El País
julkaisi myös Nokiasta eronneesta
Sari Baldaufista ”Lady Nokia
lähtee kotiin” -otsikoidun sivun
pituisen artikkelin. Muut Suomen
talouteen liittyvät kirjoitukset käsittelivät viime kesän paperiteollisuuden lakkoa ja Ylä-Lapin metsähakkuita. Yleisnäkemys Suomen

talouselämästä oli Espanjan tiedotusvälineissä erittäin myönteinen, ja
Suomea koskevat maininnat olivat
yleensä ylistäviä.
Matkailu oli yksi vuoden 2005
tähtiteemoista. Artikkeleita ilmestyi
pitkälti yli toistasataa valtalehdissä, viikkojulkaisuissa ja erityisen
laajasti erilaisissa aikakauslehdissä.
Korkeatasoiset naistenlehdet ja
sisustukseen erikoistuneet julkaisut
lisäsivät huomattavasti Suomea
koskevaa kirjoitteluaan. Muotoilu
ja kulttuuri korostuivat Lapinmatkojen ja Järvi-Suomen ohella.

Joulupukin kotimaassa
on myös rokkareita
Kulttuuriuutiset koskivat voittopuolisesti musiikkia. Klassinen
musiikki säilytti perinteisen paikkansa ennen kaikkea kapellimestarivierailujen yhteydessä. Kanariansaarten musiikkifestivaaleilla alkuvuodesta vieraillut Sakari Oramo
oli tiheään esillä paikallislehdissä.
Myös valtakunnallinen El País
ylisti ”mahtavaa radion sinfoniaorkesteria ja sen loistavaa johtajaa”.
Magnus Lindbergin osallistuminen
musiikkitapahtumaan Barcelonassa
kiinnosti katalonialaismediaa. La
Vanguardia julkaisi yksityiskohtaisen
selostuksen Lindbergin Barcelonan

Suomalaistaiteilija Tytti Thusberg herätti
huomiota kierrätysaineista valmistettujen
vaatteiden ”muotinäyttelyllään”. Näyttelyssä
oli esimerkiksi appelsiininkuorista valmistettu mekko. Kuva: Eva Hannikainen.

konservatoriossa pitämästä esitelmästä, jossa ”arvostettu suomalaissäveltäjä puhui täpötäydelle salille”.
Barcelona Liceu -oopperan vierailu
Savonlinnassa toi myös julkisuutta
kuuluisalle suomalaiselle oopperafestivaalille.
Suomalaisen rockin suosion
kasvu Espanjassa heijastui lehtikirjoitteluun. HIM, The Rasmus
ja Nightwish ovat kuumia nimiä,
joista kirjoitettiin tiheään päivälehdissä, levyarvosteluissa ja nuorten
erikoisjulkaisuissa. El Paísin viikkoliitteessä EP3 julkaistin syyskuussa sivun pituinen kirjoitus,
jossa ”Kevyt metalli” -otsikon alaotsikkona todettiin: ”Jos luulet, että
Suomessa on vain poroja ja kännyköitä, erehdyt. Joulupukin kotimaasta tulee erittäin myyviä rokkareita kuten The Rasmus.” Yhtyeiden
vierailut tärkeimmissä kaupungissa
uutisoitiin myös usein sähköisessä
mediassa.
Suomalainen arkkitehtuuri on
Espanjassa pysyvästi ajankohtainen
aihe. Aarno Ruusuvuoren Sauna ja
kokeilutalo -näyttelystä sekä Kaija ja
Heikki Sirénin Otaniemen kappeli
-näyttelystä ilmestyi näyttäviä
kirjoituksia Madridin päivälehdissä. Samanaikaisesti Ruusuvuorinäyttelyn kanssa esillä ollut Marimekon 1960-luvun retrospektiivi sai
myös paljon huomiota osakseen. El
País julkaisi kolmen palstan kirjoituksen suomalaisen arkkitehtuurin
ja muotoilun vuorovaikutuksesta.
Baskimaalla asuva suomalais-

Yleisurheilu palasi kotiinsa
Suomi sai paljon näkyvyyttä MMkisojen aikana kaikissa tiedotusvälineissä. Uutisointi oli tässäkin
Suomen osalta myönteistä. Suomen
perinne yleisurheilussa korostui
kirjoittelussa ylitse muun. El País
julkaisi Helsingin kisoja koskevan
pääkirjoituksen, jossa puhuttiin
”yleisurheilun paluusta kotiin”,
lueteltiin lukuisia menestyneitä
suomalaisurheilijoita nimeltä ja
todettiin, että Helsingin kaduilla
aistii
maailmanmestaruuskisojen
olevan suuri tapahtuma kansalle,
jolla on pitkä ja laaja urheiluperinne.
Suomalainen urheilu näkyi
eniten autoiluun liittyvissä kirjoituksissa. Ammattiajajista ilmestyi aika
ajoin myös juoruja tyyliin ”Kimi
Räikkösen juhlimista rajoitetaan”,
niin kuin El País kirjoitti syyskuun
lopulla seurapiiripalstallaan.
Kielteisiä Suomea koskevia
uutisia oli vähän. Greenpeacen
kampanjan seurauksena muutamissa lehdissä ilmestyi artikkeleita
Ylä-Lapin metsähakkuita vastaan.
Näkyvin uutinen oli Marbellan
alueen rahanpesuskandaali, jossa
nostettiin syytteitä myös Suomen
kansalaista vastaan. Suomalaisen
pedofiilin pidätyksen seurauksena
El Mundo -valtalehdessä ilmestyi
sivun pituinen kirjoitus ”hirviön
kaksoiselämästä”. Ymmärrettävistä
syistä Espanjan media noteerasi
Goyan taideteosten katoamisen

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on Irlannissa
kiinnostava juuri nyt, kun pitkäaikainen voimakas
talouskasvu antaa uusia mahdollisuuksia Irlannin
oman sosiaalipolitiikan kehittämiselle.
taitelija Tytti Thusberg herätti
huomiota Madridin tiedotusvälineissä Suomen Madridin-instituutin
tiloissa pitämänsä taidenäyttelyn
yhteydessä. Paikallistelevisio Telemadrid esitteli ajankohtaisohjelmassaan kierrätysaineista valmistettujen vaatteiden ”muotinäyttelyn”.
Myös ilmaisjakelulehti Qué julkaisi
kahden sivun haastattelun valokuvineen suomalaistaiteilijasta ja
hänen työstään ja kirjoitti ”suomalaisesta suunnittelijasta, joka tekee
muotia mistä aineesta tahansa”
otsikolla ”Jopa astiarievussa voi olla
glamouria”.

Ateneumin varastoista maaliskuussa.
Kuriositeettina
mainittakoon
vuoden alussa tiheään televisiossa
esitetty ja sanomalehtien aukeamilla
usein nähty automainos, jossa Audi
ajaa ylös Jämsän Kaipolassa lumen
ja jään peitossa olevaa hyppyrimäkeä. Mainoksessa tuotiin selvästi
esille kuvauspaikka.
Italian pääministerin Silvio
Berlusconin suomalaista gastronomiaa koskeviin lausuntoihin
Espanjan tiedotusvälineet suhtautuivat yksimielisen paheksuvasti.

Irlanti
Suomi oli edellisvuoden tapaan
esillä Irlannin tiedotusvälineissä
verrattain vähän. Irlannin mediassa
kiinnitetään huomiota kansainvälisiin asioihin huomattavasti
vähemmän kuin Suomessa. Huomiosta valtaosa kohdistuu Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan sekä
luonnollisesti kansainvälisiin ajankohtaisiin tapahtumiin ja kriisipesäkkeisiin. Pohjoinen ilmansuunta
ei ole irlantilaisten luontaisena kiinnostuksen kohteena.
Teemoista esillä olivat laajimmin
yhteiskunnalliset aiheet. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on Irlannissa kiinnostava juuri nyt, kun
pitkäaikainen voimakas talouskasvu antaa uusia mahdollisuuksia
Irlannin oman sosiaalipolitiikan
kehittämiselle. Talouden kasvun
myötä
myös
mahdollisuudet
tukea kulttuuria ovat kasvaneet, ja
kasvava kulttuuritarjonta kiinnostaa
myös tiedotusvälineitä. Suomi ei ole
viime vuosina ollut juurikaan esillä
tiedostusvälineissä
kielteisessä
mielessä.

Varoituksia ja malleja
Irlantilainen päivälehti The Irish
Times toi esiin Euroopan parlamentin edustajan Esko Seppäsen
epäilevän puheenvuoron EU:n
uudesta perustuslaista EU-asioita
varten perustetulla kansallisella
keskustelufoorumilla.
Esityksessään Seppänen varoitti uuden EU:n
perustuslain komissiolle tuomasta
oikeudesta neuvotella kansainvälisiä sopimuksia: tämä voi johtaa
hyvinvointiyhteiskunnan yksityistämiseen. Seppänen muistutti myös,
että nopean toiminnan joukot ovat
alkusoittoa EU:n militarisoinnille.
The Irish Times kertoi lokakuussa
Suomen sijoittumisesta ensimmäiselle sijalle Maailman talousfoorumin kasvu- ja kilpailukykyvertailussa. Toimittaja Sheila O’Flanagan
ylisti kolumnissaan laajemminkin
suomalaista sosiaali- ja talousmallia.
Suomen vahvuuksiksi lueteltiin
kansantalouden erinomainen tila,
yritysten innovatiivisuus ja alhainen
korruptio. Heikkouksiksi mainittiin
korkea verotus ja työmarkkinoita
rajoittavat tiukat säännöt.
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Suomen päivähoitojärjestelmää
esiteltiin Irlannin kansallisen televisioaseman RTE1:n uutislähetyksessä marraskuussa. Huomiota
kiinnitettiin erityisesti Suomen
alhaisiin päiväkotimaksuihin, lainsäädäntöön, joka velvoittaa osoittamaan päiväkotipaikan alle kolmevuotiaalle lapselle, ja hyvätasoisiin
tiloihin sekä terveelliseen ruokailuun. Lähetyksessä kerrottiin myös
ainutlaatuisesta lasten kotihoidon
tukijärjestelmästä.
Yhteenvetona
todettiin, että Suomen malli voisi
toimia esimerkkinä Irlannille, jossa
lasten päivähoidon ongelmat ovat
esillä lähestyvien parlamenttivaalien kynnyksellä.
The Irish Times uutisoi suomalaisen Molok Oy:n suunnitteleman
jätteiden keräys- ja kierrätysjärjestelmän käyttöönotosta Irlannin
Galwayssa. Järjestelmän vihki käyttöön alueministeri Éamon Ó Cuív,
joka totesi tilaisuudessa Irlannin nyt
saavuttaneen EU:n jätehuoltomääräykset, kun vielä muutama vuosi
sitten oltiin pahasti jäljessä.

Suomalaiset haastavat
luonnonlaitkin
Juha Siltasen näytelmän Coming
Up Roses kantaesitys pidettiin
Dublinin maineikkaassa Bewley’s
Café
-lounasteatterissa
toukokuussa. Valtapäivälehdet The Irish
Times ja Irish Independent sekä iltapäivälehti Evening Herald uutisoivat
näyttävästi tapahtuman. Median
kiinnostus suomalaista näytelmää
kohtaan kasvoi myös siksi, että
samalla juhlittiin lähes kansallisena
maamerkkinä pidetyn kahvilan
uudelleen avautumista. Lehdet
kehuivat poikkeuksetta Siltasen
näytelmää: avantgardistinen, epätodellinen, nokkela ja ajatuksia herättävä. Näyttelijät saivat myös kiitosta
roolisuorituksistaan.
Taiteilijaprofessori Juho Karjalaisen yksityisnäyttelystä Dublinissa kirjoitti näyttävästi viikkolehti
Village. Koko aukeaman artikkelissa
korostettiin, että irlantilaiset taideasiantuntijat pitivät Juho Karjalaisen
metalligrafiikan teknistä osaamista
ainutlaatuisena. Teknisesti taidokkaat ihmishahmot kiinnostivat
myös suurta yleisöä, sillä näyttelyn
kävijämäärä ylitti odotukset.
Kuluneen vuoden kulttuuripääkaupunki Corkin valtaisan kulttuu-
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osaamisesta
johtuva taloudellinen hyvinvointi osuvat
yksiin Britanniassa hallitsevien puheena i h e i d e n
kanssa. Toimittajat
näkevät
Suomen usein
mallimaana,
josta on hyvä
The Guardian kertasi marsalkka Mannerheimin, “mahtavan suoma- käydä
hakelaisen”, vaiheita toukokuussa.
massa vertairiohjelman näkyvyys kansallisessa lukohtia muun muassa koulutuslehdistössä oli odotettua heikompaa. järjestelmänsä uusimisen kanssa
Kilpailu median huomiosta on painivaan Britanniaan.
aiempaa kovempaa kasvaneen kulttuuritarjonnan takia. Corkin alueen Miksi Suomi menestyy?
lehdistössä tapahtumat olivat luon- Syyskuussa
Suomi
listattiin
nollisesti hyvin esillä. Suomalaisista kolmannen
kerran
peräkkäin
oli paikallisesti esillä erityisesti maailman kilpailukykyisimmäksi
Wolfgang-kvartetin konserttisarja. valtioksi, Iso-Britannia oli vasta
Kvartetin esiintymistä kehuttiin kolmastoista. Suomen yrityksille
osana kaikkien EU-maiden konsert- tarjoama innovatiivinen ympäristö,
tien kokonaisuutta.
vähäinen korruptio ja valtion ylijääPianisti Antti Siiralan osallistu- mäinen talous olivat brittimedialle
minen joulukuiseen RTE Vanbrugh ihailun ja ihmetyksen aiheita.
-kvartetin konserttiin Dublinin
BBC Newsin toimittaja Mark
National Galleryn tiloissa notee- Mardell kiersi syksyllä Pohjoisrattiin myönteisesti The Irish Time- Eurooppaa
kuvausryhmänsä
sissa. Antti Siiralan suosio Irlan- kanssa ja piti samalla yllä viikotnissa on vahvassa kasvussa hänen taista matkapäiväkirjaa BBC:n verkvoitettuaan vuonna 2003 Dublinin kosivuilla. Lokakuussa hän piipahti
kansainvälisen pianokilpailun, joka Suomessa ja totesi päiväkirjassaan
on Irlannin arvostetuin.
Suomen olevan melkein liian hyvää
The Irish Times esitteli helmi- ollakseen totta. Koulussa lapset
kuussa laajasti autosivustollaan ovat hyvinkäyttäytyviä ja reippaita
Volvon
talviolosuhdetestausta - sama tuntuu Mardellin mukaan
Suomen arktisissa olosuhteissa. pätevän koko maahan. OngelmisArtikkeli oli tyyliltään myönteinen taan, kuten korkeasta työttömyyja lennokas, ja se kertoi myös kirjoit- destä, huolimatta suomalaiset ovat
tajan omista kokemuksista arktisilla jotenkin onnistuneet yhdistämään
leveysasteilla ennen testisuoritusten hyvinvointivaltion hyvin kilpaikuvaamista. Toimittaja Michael lukykyiseen talouteen, Mardell
McAleerin mukaan suomalaisilla kirjoitti.
on tervettä uteliaisuutta haastaa
Suomalaisen koulujärjestelmän
luonnon lait.
menestys OECD-maiden vertailussa sai brittitoimittajat liikkeelle:
hallitus onnisteli koulujärjestelmän
uusimiseksi, ja mediassa vertailuIso-Britannia
kohtia haettiin erityisesti Suomesta.
Mardell kuvausryhmineen oli vain
Suomi on ollut viime vuosina melko yksi lukuisista brittitoimittajista,
runsaasti esillä Ison-Britannian jotka vierailivat Suomessa tutustutiedotusvälineissä, eikä vuosi 2005 massa suomalaiseen kouluun. The
tehnyt tästä poikkeusta. Menossa on Observerin artikkelissa suomalaisen
jopa jonkinasteinen Suomi-buumi, koulun menestyksen salaisuudeksi
johon on useita syitä: esimerkiksi havaittiin lähes päinvastainen malli
Suomen kilpailukyky, koulutus- kuin Britanniassa: lyhyet koulujärjestelmä ja korkean teknologian päivät, pitkät lomat ja opettajien

kunnioitus tekevät suomalaisesta
koulunkäynnistä tehokkasta. Koulu
on tasa-arvoinen ja kodinomainen
paikka lapsille - toimittajan mukaan
kodinomaisuudesta on merkkinä
muun muassa se kummallinen tapa,
että kengät otetaan pois luokkahuoneeseen mentäessä.

Muutoksia Nokiassa
Nokian vaikeudet kännykkämarkkinoilla sekä Jorma Ollilan siirtyminen Shellin hallituksen johtoon
olivat suurimmat uutiset Nokiarintamalla. ”Suklaapatukkamalli on
so last year”, otsikoi The Independent
on Sunday helmikuussa ilmestyneen
juttunsa, jossa selvitettiin suomalaisyrityksen kamppailua pysyä
simpukkamallien ja televisiokännyköiden keskellä kehityksen kärjessä.
Syyskuussa Nokian uudistuksista
kerrottiin Financial Timesissa: muuttunut Nokia on hylännyt jumittuneet käsityksensä ja lähtenyt uudistumaan kovaa vauhtia.
Ollilan nousu Shellin hallituksen
johtoon poiki elokuussa useita
juttuja samoin kuin Olli-Pekka
Kallasvuon nousu Ollilan seuraajaksi Nokian johdossa. Nokiaa
seurasivat luonnollisesti Financial
Times ja muut talouslehdet, mutta
näitä suuria muutoksia maailman
suurimman telekommunikaatioyrityksen sisällä seurattiin ja kommentoitiin aktiivisesti myös muissa
lehdissä.

teisen kolumnin mukaan on suuri
vastakohta Britannian sotkuiselle
energiapolitiikalle.

Suomalaisen ruuan
maineenpalautus
Kouluruoka oli vuoden suurimpia
puheenaiheita Isossa-Britanniassa.
Erityisesti televisiokokki Jamie
Oliver kampanjoi terveellisemmän
kouluruuan puolesta ja sai hankkeelleen
runsaasti
julkisuutta.
Sivussa osansa julkisuutta sai myös
Suomi, monipuolisen kouluruuan
maa. Radio Times -lehdessä esiteltiin
helmikuussa Oliverin hanketta ja
kerrottiin myös, miten kouluruoka
on järjestetty Italiassa, Espanjassa
ja Suomessa. Runsaasti vihanneksia
sekä maito- ja viljatuotteita sisältävä suomalaisruoka on koululaisille ilmaista ja vieläpä koululaisten
itsensä mielestä hyvää, jutussa
todettiin.
Glasgow’ssa ilmestyvä The Herald
julkaisi huhtikuussa laajan artikkelin, jossa viisi vuotta Suomessa
asunut Alison McCallum kertoi
pohjoisista oppivuosistaan: PohjoisKarjala-projektiin sekä muuhun
suomalaisen
terveysvalistukseen
laajalti
perehtynyt
McCallum
yrittää nyt siirtää oppimansa skotlantilaisten ruokavalioon paikallisena terveysviranomaisena. Sydänja verisuonitautien estämisessä
samanlaista oppia hakivat myös
Chestershiren kunnan terveysviran-

Koulun kodinomaisuudesta on merkkinä muun
muassa se kumma tapa, että kengät otetaan pois
luokkahuoneeseen mentäessä.
Parlamentin päätös selvittää
ydinvoiman
lisärakentamista
Isossa-Britanniassa oli syy verrata
Britannian
energiaratkaisuja
Euroopan unionin ainoaan jo lisää
ydinvoimaa rakentavaan maahan
Suomeen. Lukuisissa marraskuussa
julkaistuissa artikkeleissa ja kolumneissa Suomen energiaratkaisuja
selvitettiin erilaiseen sävyyn kuin
aiemmin: Suomen haluttomuus olla
riippuvainen Venäjältä tuotavasta
kaasusta ja lisäksi teollisuuden
hyvät suunnitelmat maksimoida
uuden ydinvoimalan käyttö ovat
perusteita Suomen järkevälle energiapolitiikalle, joka esimerkiksi The
Daily Telegraphin ydinvoimamyön-

omaiset. Matkasta uutisoi Chester
Evening Leader.
Jacques Chiracin heinäkuun
alussa heittämä kommentti brittiruuasta - jota pahempaa hänen
mukaansa on vain suomalainen
ruoka - herätti brittitoimittajat
uneliailta kesälaitumiltaan. Ranskalaisella koppavuudella suoritettu
loanheitto kirvoitti pari-kolmekymmentä juttua niin lehtiin kuin
sähköiseen mediaan suomalaisesta
ruuasta. Britit suhtautuivat Chiracin
brittikeittiötä koskeneeseen ivaan
olankohautuksella:
kaikkihan
tietävät, että brittiruoka on kehnoa.
Sen sijaan toimittajia kiinnosti ottaa
selvää, missä maassa voisi muka

olla vielä huonompaa ruokaa kuin
heidän omassaan.
Kun suomalaiset ravintolat
ja suomalaiskokkien tuotokset
oli testattu, oli lopputulos, ettei
suomalaisessa ruuassa ole mitään
vikaa. The Times puolusti suomalaista ruokaa pääkirjoituksessaan
intohimoisesti: erinomaista suomalaisruokaa pitäisi tarjoilla brittipubeissakin. Vielä marraskuussa
The Guardianin matkailuliitteessä
vahvistettiin, että suomalainen
ruoka karjalanpiirakoineen ja kalakukkoineen on kerrassaan herkullista.

Jokainen suomalainen
suorittaa jääratakokeen
Perinteisiä Lappi- ja Suomi-matkailujuttuja julkaistiin jonkin verran.
Lunta ja kylmää on tosin muuallakin maailmassa, ja itse asiassa
muut Skandinavian maat sekä
Baltian maat kahmivat enemmän
matkailujulkisuutta kuin Suomi.
Lapin-matkailun julkisuus lienee
kärsinyt Britanniassa jonkinlaisen
mahalaskun: juttuja oli melko
vähän, ja juuri ennen joulua Lappi
sai nihkeää julkisuutta The Daily
Mailin artikkelissa ”Viheliäinen
luola”. Lapissa joulun aikaan tapahtunut moottorikelkkaonnettomuus
ja kahden italialaisnuoren kuolema
uutisoitiin mediassa lyhyesti.
Helsinki piti pintansa kiinnostavana ja hieman erikoisena pohjoisen
pikkupääkaupunkina, joka usein
nostettiin viikonloppu- ja kaupunkimatkojen
listauksiin.
Usein
Helsinkiä esiteltiin yhtenä Itämeren
rannalla olevana pysähdyspaikkana
Pietarin, Tallinnan ja Tukholman
ohella. ”Kaupungissa on vilkas
kulttuurielämä, elävä kahvilakulttuuri sekä pohjoismaista cooliutta”,
kertoi Food & Travel lokakuussa.
Kielteistä Lappi-julkisuutta tuli
jonkin verran lappilaisten poromiesten ja luonnonsuojelijoiden
välisessä kiistassa Nellimissä. The
Guardianin syyskuussa ilmestyneessä jutussa selkkausta tarkasteltiin poronhoitajien näkökulmasta.
Greenpeacen toimet tappouhkauksineen asetettiin sen sijaan epäilyttävään valoon.
Osansa sai Suomen ja EU:n
välillä käynnissä oleva susisotakin:
21 000 suomalaisen kirjoittama
protestivetoomus EU:n suden-
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suojeluyrityksiä vastaan herätti
The Independentin huomion toukokuussa. Laajahkossa jutussa selitettiin juurta jaksain Venäjältä tulevien susien aiheuttamat ongelmat
Suomen itärajalla ja europarlamentaarikko Henrik Laxin pyrkimykset
puolustaa suomalaisten pyrkimyksiä Euroopan unionissa.
Go on, take the plunge, brittitoimittaja kirjoitti Etelä-Lontoon
uintiseuran edesottamuksista avantouinnin suomenmestaruuskisoissa
Oulussa The Post Mitcham, Morden
& Wimbledonin paikallislehdessä
maaliskuussa. Kokemus oli ollut
sen verran hyvä, että uintiseura
kertoi jo suunnittelevansa matkaa
seuraavaksi vuodeksi.
Avantouinnin lisäksi suomalainen sauna on briteille aina
eksoottinen ilmiö. The Daily Telegraphin toimittaja pääsi helmikuussa tutustumaan suomalaisen
saunomisen salaisuuksiin koivuvihtaa myöten niin Lapissa kuin
Helsingissä. Samalla selvisi muun
muassa, mitä on suomalainen sisu,
millaista on elää valonpuutteessa ja
että jokainen suomalainen suorittaa
jääratakokeen ajaessaan ajokortin.

Suomalaisesta jazzista
kuullaan vielä

sinfoniaorkesterin kapellimestarin
Sakari Oramon. Haastattelussa
suomalaiskapellimestari
kertoi
”suuresta hypystään” orkesterin
johtoon ja Sir Simon Rattlen saappaisiin vuonna 1998.
BBC
Music
Magazinesssa
elokuisen
musiikkimatkailun
kohteena oli ”tyylikkäästä oopperatalostaan tunnettu” Helsinki. Helsingissä monet maamerkit muistuttavat maan menestyksestä klassisen
musiikin maana, joukossa Alvar
Aallon Finlandia-talo. Helsingin
lisäksi lehden mukaan kannattaa
käydä myös Lahdessa, Sibeliuksen
mieluisimmassa lomakohteessa.
Suomalaisen love metal -rockin
airue HIM, vanavedessään lukuisat
muut Suomi-bändit, on Britanniassa
suosittu, mutta esillä lähes ainoastaan rock-lehdissä. HIM:n ja Nightwishin keikat arvosteltiin suurimmissa sanomalehdissä, ja molemmat
saivat keskinkertaiset kritiikit.
Hanuristi Kimmo Pohjosen esiintyminen Patti Smithin johtamalla
Meltdown-festivaalilla kesäkuussa
noteerattiin muutamissa kritiikeissä
täysin odottamattomana ja outona,
mutta myös erinomaisena entreenä.
Helsingin kansainvälinen balettikilpailu sai eniten julkisuutta suomalaisen tanssin saralla. Muutamat
jazzaiheiset jutut viittaavat siihen,
että tulevina vuosina suomalaisesta
jazzista, esimerkiksi Five Corners
Quintetista, kuullaan vielä Britanniassa.

Brittiläisten
design-toimittajien
huomion vei suomalaisen suunnittelun ikoni Marimekko, jota esiteltiin alkusyksystä laajasti Lighthouse
Galleryn näyttelyssä Glasgow’ssa.
Muun muassa The Independent on Sundayn toimittaja
kävi Helsingissä tutustumassa Armi Ratian ja Maija
Isolan jalanjälkiin. Jutussa
esiteltiin suurin kuvin
Isolan suuria printtikankaita ja Marimekko-muotia
1960-luvulta nykypäivään.
The Observerin Travel Magazine nimitti alkuvuodesta
Helsinkiä jopa tyylikaupungiksi 2005 ja listasi
Suomen muodikkaimmat
designmerkit
Artekista
Arabiaan ja Nansosta Ivana
Onko The Rasmus ”yhden hitin ihme”, arvuutteli Kerrang!Helsinkiin.
lehti.
Suomalaiset klassisen
musiikin osaajat olivat läpi vuoden Kovan onnen MM-kisat
esillä suurimpien päivälehtien Urheilu-uutisten ykkösenä olivat
konserttiarvosteluissa. Marraskuun Helsingin MM-kisat, joiden lähes
Classic FM Magazinen toimittaja koko ohjelma näytettiin maan
Nick Bailey tapasi Birminghamin päätelevisiokanavalla
BBC1:ssä.
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Suurimmat päivälehdet uutisoivat
kisojen kulusta päivittäin urheilusivuillaan. Lisäksi kisojen ajan vallinneet surkuhupaisan huonot säät
uutisoitiin urheilu-uutisten lomassa
valitettavankin tehokkaasti. Myös
valmentaja Kari Mattilan kotietsintä ja Tero Pitkämäen keihäspettymys saivat palstamillimetrinsä.
Rankkasateiden välissä Helsinki
onnistui kuitenkin näyttämään
kauniitakin kasvojaan, ja erityisesti television urheilulähetyksissä
kisoja tahdittivat upeat kuvat kesäisestä Helsingistä. Yleisesti kisoja
kommentoitiin laimeiksi, sillä moni
huippu-urheilija oli jäänyt kisoista
pois: kisoille jäi hieman välivuoden
tuntu. Tähän saattoi vaikuttaa se,
että brittien oma menestys kisoissa
oli kehnohko - ainoaa kultamitalia
juhlittiin lopulta puuttuvienkin
edestä.
Brittien suosikkilaji jalkapallo
nostaa aika ajoin suomalaisia brittiseuroissa pelaavia jalkapalloilijoita
urheilu-uutisiin. Aki Riihilahdella
oli jopa oma kolumni The Timesissa.
Formuloita seurataan myös tiiviisti,
ja niinpä Kimi Räikkönen tunnetaan hyvin Britanniassa.

Italia
Suomi oli jälleen hyvin esillä
Italian tiedotusvälineissä. Aiempien vuosien tapaan Suomen sijoittuminen kansainvälisten vertailuiden kärkeen herätti kiinnostusta.
Erityisesti Suomen koululaitoksen
erinomaisuutta käsiteltiin vuoden
mittaan useissa tiedotusvälineissä.
Myös Europe in the Creative Age
-lahjakkuustutkimuksessa Suomi
nousi ensimmäiselle sijalle, mikä
huomattiin Italiankin tiedotusvälineissä.
Hyvä
kilpailukyky
ja vähäinen korruptoituneisuus
nousivat niin ikään esille usein.
Suomi lienee näkynyt Italian tiedotusvälineissä jonkin verran muita
vastaavia maita enemmän.

Berlusconi ja
suomalainen ruoka
Italian pääministerin Silvio Berlusconin lausunnot suomalaisesta
ruuasta ja presidentti Tarja Halosesta
nousivat
ykkösuutiseksi
Suomen lisäksi myös Italiassa.

Berlusconi piti pääpuheen EU:n elintarvikeviraston avajaisissa Italian
Parmassa toukokuussa. Laajan
ja myönteisellä tavalla Euroopan
unionia
käsitelleen
puheensa
lomassa hän käsitteli viraston sijoittamiseen johtaneita tapahtumia ja
kommentoi tässä yhteydessä hymyhuulin tapaamisiaan presidentti
Halosen kanssa ja siinä sivussa
suomalaista ruokaa. Ainakin esitystavaltaan lausunto vaikutti spontaanilta kevennykseltä asiapitoisen
puheen lomassa. Berlusconi totesi
käyttäneensä kaikkia liehittelytaitojaan saadakseen presidentti Halosen
taipumaan viraston sijoittamiseen
Italiaan. Hän totesi myös olleensa
Suomessa ja joutuneensa syömään
suomalaista ruokaa.
Berlusconin lausunnot saivat
laajaa huomiota italialaisissa tiedotusvälineissä tv-uutisia myöten.
Puhetta seuranneen päivän lehdissä
mainittiin Eurooppa-puhetta referoineiden artikkeleiden kainalojutuissa Berlusconin Suomea koskeneet lausunnot, usein presidentti
Halosen kuvan kanssa. Seuraavana
päivänä tiedotusvälineissä raportoitiin Suomen ulkoministeriön
kutsuneen Italian Helsingin-suurlähettilään ministeriöön kuultavaksi
ja Suomen olleen hämmästynyt
kommenteista.

Il Giornalen mielestä suomalaiset voivat syystä paistatella Euroopan ihailussa: huippuosaamisen ”ihmemaassa” koulutusjärjestelmä ja tasa-arvo toimivat.

huomattiin jälleen Italian tiedotusvälineissä laajalti. RAI 1 -televisiokanavan kohutussa Rockpolitik-ohjelmassa näytettiin listaa eri
maiden kilpailukyvystä - kamera
tarkensi pitkään ykköstilalla olleeseen Suomeen samalla kun toimittaja selosti Italian huomattavasti
heikompaa sijoitusta. Corriere della
Sera -sanomalehden talousliite
kirjoitti Suomen ihmeestä ja kertasi
sijoituksia kilpailukyky- ja korruptiovertailuissa. Lehti haastatteli
Suomen Pankin pääjohtajaa Erkki
Liikasta, joka kertoi Suomen käyttävän tutkimukseen ja kehitykseen
kolme prosenttia bruttokansantuotteesta, eniten Euroopassa Ruotsin
kanssa. Saman lehden julkaisemassa innovaatiovertailussa Suomi
sijoittui ensimmäiselle sijalle. Il Sole

Suomalaiset ovat oivaltaneet, että vanhusten hoitoon
voi liittyä myös liike-elämä. Joensuussa vanhusten
hoidossa on alettu käyttää tehokkaasti uudenlaisia
viestintäteknologioita.
Presidentti Tarja Halosta luonnehdittiin useissa artikkeleissa
myönteiseen sävyyn. La Repubblica kertoi presidentin taustoista
ja kuvaili häntä ”rautarouvaksi,
joka on pidetty kuin kansan rakastama kuningatar”. Lehden mukaan
presidentti Halonen oli hypähtänyt
tuoliltaan kuullessaan, mitä Italian
pääministeri hänestä oli sanonut.
Lehti muistutti myös suomalaisten
naisten saaneen äänioikeuden jo
1906 ja mainitsi, että Suomessa on
suuri määrä naiskansanedustajia.
Myös muissa lehdissä viitattiin
Suomen pitkälle edenneeseen tasaarvoon.

Atomi rikkoo jään
Suomen sijoittuminen kansainvälisten talousvertailuiden kärkeen

24 ore julkaisi ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Mari Kiviniemen
haastattelun tämän Italian-vierailun
yhteydessä lokakuussa.
La Repubblica julkaisi viikkoliitteessään laajan artikkelin Suomen
ydinvoimalahankkeesta.
Artikkelissa korostettiin, että Suomi
on tehnyt päätöksen pystyäkseen
noudattamaan Kioton sopimuksen
päästörajoituksia. Lehti kirjoitti
Suomen
ydinenergiapolitiikasta
myönteiseen sävyyn ja kuvaili
suomalaista
päätöksentekotyyliä
pragmaattiseksi myös ydinvoimakysymyksessä. Lehden mukaan
Suomi on ensimmäinen LänsiEuroopan maa, joka on tehnyt
päätöksen rakentaa ydinvoimalan
Tshernobylin
onnettomuuden
jälkeen. Näin ollen Suomi ”rikkoo

tabun”. Päätös rakentaa Olkiluotoon kolmas ydinvoimala herättää
lehden mukaan varmasti myönteistä
kiinnostusta Euroopan tärkeimpien
teollisuusjättien silmissä, ja päätös
tuskin jää ympäristöaktivisteiltakaan huomioimatta.
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tarjoamasta mahdollisuudesta ostaa matkalippu tekstiviestitse kirjoitettiin, kun vastaava järjestelmä otettiin käyttöön Roomassa.
Helsingissä
tekstiviestilippupalvelu otettiin käyttöön vuonna 2002
ensimmäisenä Euroopassa.

Naisten ja vanhusten onnela
Panorama-viikkolehti lähetti toimittajan Joensuuhun tutustumaan
Suomen vanhustenhoitoon. Toimittaja Ranzoni kuvaili ”Nokia-maa”Suomea
vanhusten
onnelaksi,
jossa ikäihminenkin elää tekniikan
uutuuksien parissa. Ainakin Joensuussa etähoito toimii uudenaikaisten valvontalaitteiden avulla,
ja kaupungista näyttää toimittajan
mukaan löytyvän kykyä ratkaista
väestön ikääntymiskysymys. Hänen
mukaansa Suomessa on ymmärretty, etteivät vanhusten palveluihin
menevät rahat ole välttämättä niin
suuri taakka julkisissa menoissa
tai perheiden omissa budjeteissa.
Ranzonin mielestä suomalaiset
ovat oivaltaneet, että vanhusten
hoitoon voi liittyä myös liike-elämä.
Joensuussa vanhusten hoidossa
on nimittäin alettu tehokkaasti
käyttää uudenaikaisia viestintäteknologioita. Suomessa on päätetty,
että vanhukset voivat paremmin
ja heidän hoitonsa tulee edullisemmaksi, jos he asuvat kotonaan
ja käyttävät sähköisiä valvonta- ja
hälytyslaitteita. Etähoidon lisäksi
Ranzoni kirjoitti ihailevasti sekä
julkisista että yksityisistä vanhain-
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kodeista, joissa vanhusten on
mahdollista harrastaa erilaisia aktiviteetteja kangaspuilla kudonnasta
aina internetin käyttöön.
Naisten asemasta Suomessa
kirjoitettiin useissa lehdissä. La
Repubblica julkaisi Sari Baldaufin
haastattelun, jossa käsiteltiin entisen
Nokia-vaikuttajan uraa, henkilökuvaa ja myös naisen asemaa
Suomessa. Baldauf totesi, ettei hän
usko stereotypioihin miesten ja
naisten erilaisesta vallankäytöstä.
Työskentelytavoissaan
ihminen
on oma itsensä, eikä Baldaufista
milloinkaan tuntunut siltä, että
hänen olisi pitänyt olla miehinen
johtaja tai että muut olisivat sitä
häneltä
odottaneet.
Baldaufin
mukaan johtamistapojen erot ovat
kulttuurisia ja yksilöllisiä. Ehkä
naiset kuitenkin ovat usein miehiä
avoimempia
tunteille,
ottavat
toisen tarpeet huomioon ja myös
kuuntelevat toista. Näistä taidoista
on naisille vain etua. Artikkelissa
verrattiin myös Pohjoismaiden
naisten asemaa Italiaan. Suomessa
naiset saivat äänioikeuden neljäkymmentä vuotta aikaisemmin
kuin Italiassa. Suomen presidentti
on nainen, puolet hallituksen ministereistä on naisia, kansanedustajista
naisia on 75 ja miehiä 125. Korkeakoulututkinnon suorittaneista naisia
on Suomessa 36 prosenttia kun taas
Italiassa ainoastaan 10 prosenttia.
Yleisurheilun MM-kisat Helsingissä saivat laajan huomion
Italian tiedotusvälineissä. Pääosin
lehdistöä kiinnostivat lajien tulokset
sekä Italian vaatimattomaksi jäänyt
menestys. Myös kisoja melkein
jatkuvasti kiusannut sade sai paljon
huomiota ja ihmetystä osakseen.
Kisojen alla La Repubblica -lehti
julkaisi Lasse Virénin haastattelun
sekä kirjoituksen Paavo Nurmesta.
Edellämainitun pääaiheena oli
juoksun nykytila, joka sai osakseen
kova kritiikkiä Viréniltä. Paavo
Nurmelle omistettiin ihailevaan
sävyyn kirjoitettu artikkeli, jossa
haastateltiin hänen poikaansa Matti
Nurmea ja tutustuttiin juoksijan
lapsuudenkotiin.
Kirjoituksesta
välittyi kuva hyvin hiljaisesta ja
vaatimattomasta juoksijasta.
La Stampa -lehti antoi palstatilaa
keihäänheitolle ja suomalaisten
keihäshulluudelle. Huomion keskipisteenä oli Tero Pitkämäki ja hänen
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epäonnistumisensa hurraavan kotiyleisön edessä.

Kristinusko Suomessa
850 vuotta

teatteriryhmän vierailut, jotka arvioitiin myönteisesti paikallisessa
lehdistössä.
De rerum natura -lehti julkaisi
laajan artikkelin Suomen luonnosta ja erillisen artikkelin valokuvaaja Hannu Hautalasta hienojen
valokuvien kera. Kaiken kaikkiaan
Suomea käsiteltiin lähes 30 sivulla,
ja myös kansikuvaksi oli valittu
Hannu Hautalan otos.

Kulttuurin saralla Suomi oli näyttävästi esillä monissa aikakauslehdissä. La Repubblica julkaisi viikkoliitteessään La Repubblica delle
Donnessa vuoden mittaan juttuja
Alvar Aallosta, suomalaisesta musiikista ja Helsingistä.
Esa-Pekka Salosesta
kirjoitettiin
hyvin
myönteiseen sävyyn
hänen
Milanonkonserttinsa yhteydessä Corriere della
Serassa. Yleisradioyhtiö RAI:n Radiotre
soitti
suomalaista
jazzia marraskuussa
neljänä päivänä joka
ilta.
Arkkitehtialan
Suomen kestojulkkis joulupukki ehti tapaninpäivänä jo suuriin
e r i k o i s l e h d i s s ä italialaisiin ravikilpailuihin tapaamaan ohjastaja Giampaolo
ilmestyi
Suomea Minnuccia. Kuva: Claudio Calvani.
käsitteleviä juttuja, muun muassa
Ikävämpää julkisuutta Suomi
arkkitehtien Ilmari Lahdelman sai osakseen aivan vuoden lopulla,
ja Rainer Mahlamäen esittely kun kaksi koiravaljakkoajelulla
Progettare-lehdessä. L’industria delle ollutta italialaisturistia jäi junan
costruzioni, rivista tecnica dell’Ance alle Lapissa. Lehdet haastattelivat
esitteli tänä vuonna Tukholman omaisia ja suomalaisia viranomaisia
Suomen-suurlähetystön,
itäpa- ja selvittivät onnettomuuden taussilalaisen
toimistorakennuksen, toja.
espoolaisen omakotitalon Moby
Dickin ja Sörnäisten viljamakasii- Metsuri Helstelän elämää
nien laajennus- ja peruskorjaus- Suomen maatalous ja metsäteolhankkeen. Myös design nousi esiin lisuus sekä elintarviketeollisuus
Italian tiedotusvälineissä aiempaa olivat laajalti esillä Italian tiedoenemmän.
tusvälineissä. Pääministeri Matti
Kuukausittain ilmestyvä Radice Vanhanen vieraili maaliskuussa
Cristiane julkaisi laajan artikkelin Roomassa avaamassa YK:n maatakristinuskon Suomeen tulon 850- lous- ja elintarvikejärjestö FAO:n
vuotisjuhlan kunniaksi. Artikke- tiloihin rakennetun Suomen metsälissa käytiin läpi Suomen historiaa huoneen. Metsä- ja puutalousalan
ja haastateltiin professori Tuomas aikakauslehti Mondo Legno kirjoitti,
Heikkilää piispa Henrikistä ja kris- että lahjoittamalla metsähuoneen
tinuskon alkuajoista Suomessa. sisustuksen FAO:lle Suomi on
Samassa yhteydessä esiteltiin myös halunnut osoittaa arvostuksensa
Suomen Rooman-instituutti Villa järjestölle ja erityisesti sen metsäLante ja kirjoitettiin katolisuudesta osastolle. Samalla on haluttu antaa
nyky-Suomessa.
näyte suomalaisesta puualan osaaSuomi ja Lappi esiteltiin useissa misesta ja vientiin tarkoitetuista
lehdissä mielenkiintoisena matka- materiaaleista. Vierailun yhteydessä
kohteena jokavuotiseen tapaan. Greenpeace-järjestö osoitti mieltään
Joulupukki nousi otsikoihin vierail- Lapin metsähakkuita vastaan, mikä
lessaan Rooman Auditoriumin noteerattiin päivälehdissä ja televijoulufestivaaleilla ja tapaninpäivänä siouutisissa.
suurissa ravikilpailuissa. AuditoSuomen suurlähetystö Roomassa
riumin joulutapahtumaan liittyivät järjesti kesällä italialaisten maatamyös Tapiola-kuoron ja Hurjaruuth- lous- ja metsätoimittajien vierailun

Suomeen. Kolmen päivän ohjelmaan kuului muun muassa tutustuminen Farmari-maatalousnäyttelyyn Tampereella, ministeri Juha
Korkeaojan ja eduskunnan maatalous- ja metsävaliokunnan puheenjohtajan Sirkka-Liisa Anttilan
tapaaminen sekä vierailuja maatalous- ja metsäalan kohteisiin eri
puolilla Hämettä ja Pirkanmaata.
Mondo Macchinan loka-marraskuun
numerossa, josta otettiin erityisen
suuri painos jaettavaksi Eima-maatalousnäyttelyssä, oli kolmen sivun
värikuvallinen artikkeli Suomen
maataloudesta.
Jutun
rungon
muodostivat ministeri Korkeaojan
haastattelu sekä Farmari-maatalousnäyttelyn kuvaus. Toimittaja
Alessandro Vespa nosti esille ministerin puheesta erityisesti Italian ja
Suomen alkutuotannon yhteiset
piirteet sekä maiden yhteistyön
tarpeen EU:n maatalouspolitiikasta
käytävissä keskusteluissa. Mondo
Legnossa kirjoitettiin syksyllä myös
bioenergian tuotannosta toimittajavierailulla kerätyn aineiston perusteella.
Valtakunnallinen Il Sole 24 ore
-taloussanomalehti vertaili sivun
mittaisessa artikkelissaan suomalaista ja Calabrian maakunnan
metsätaloutta erityisesti metsätyöntekijöiden näkökulmasta. Myönteiseen sävyyn kirjoitettu Suomi-osuus
erottui selvästi alavireisen Calabrian osuudesta. Yhteistä molemmille on kuitenkin muutos ja alan
työntekijämäärän aleneminen. Lehti
kirjoitti metsuri Hannu Helstelästä,
jonka suhtautuminen metsään on
lähes runollinen: linnunlaulu, puun
tuoksu, eläinten jäljet lumessa ja
syksyn värit. Helstelän kerrottiin myös auttaneen presidentti ja
metsänomistaja Mauno Koivistoa
hinaamaan ojaan menneen traktorin
ylös tämän presidenttikaudella.
Italialainen toimittaja Alberto
Chiriotti
osallistui
Finnfactsin
järjestämälle matkalle Suomeen.
Vierailun tuloksena ilmestyivät
artikkelit Ingredienti Alimentari ja
Industrie delle Bevande -lehdissä.
Artikkelit esittelivät suomalaista
elintarvike- ja juomateollisuutta.
Erityisesti esille nousivat terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja Helsingin
yliopiston Viikissä tekemä elintarviketutkimus.
Suomea ja suomalaisuutta esitel-

tiin myös television eri kanavilla
Vivident-purukumimainoksessa,
tosin karikatyyrinä. Spotissa, joka
oli kuvattu suomalaistyyppisessä
metsässä, ammuttiin nukutuspanoksella eläinten nahkoihin pukeutunutta villi-ihmistä. Tämän jälkeen
ampujat tarkastivat nukutetun
”suomalaisen” hampaat ja totesivat niiden olevan loistokunnossa
- koska Suomessa syödään paljon
ksylitolipurukumia.

Itävalta

sesti talouslehdet kehuivat Suomen
rakenneuudistuksia ja asettivat
Suomen esimerkiksi Itävallalle.
Suomen
katsottiin
selvinneen
ennennäkemättömällä tavalla 1990luvun alun lamasta, koska se oli
panostanut teknologiaan ja koulutukseen.
”Kotimaan poliitikot katsovat
kateellisina kaukaiseen Pohjolaan
kopioidakseen reseptejä, joilla päästäisiin maailman kärkeen”, kirjoitti
Itävallan suurin talouslehti Wirtschaftsblatt. Aikakauslehti News
piti Suomea ”ehdottomana suunnannäyttäjänä”, jonka yhtenäinen
peruskoulu, motivoituneet opettajat
ja yksilöllinen tuki oppimiselle ovat
tehneet siitä koulutuksen maailmanmestarin.
”Itävallan
tulisi
kopioida
Euroopan menestyksekkäin koulujärjestelmä Suomesta. Suomi on
myös taloudellisesti kaikin tavoin
menestynyt maa. Mikä estää meitä
oppimasta sieltä”, kysyi talouslehti
Trend.

Suomi näkyi Itävallan tiedotusvälineissä korkean koulutuksen ja
teknologian huippumaana. Julkisuus oli muihin samankokoisiin
maihin nähden runsasta, vaikka
uutisten määrä laskikin Pisakeskustelun huippuvuodesta 2004.
Suomi on perinyt Ruotsin paikan
pohjoismaisena mallivaltiona, johon
viitataan usein esimerkkinä.
Suomi sai runsasta,
monipuolista
ja
pääosin myönteistä
julkisuutta
Itävallassa vuonna 2005.
Suomeen
liittyviä
artikkeleja
ilmestyi
sanomalehdistössä
useita satoja. Televisiossa Suomen näkyvyys oli vähäistä, sillä
ulkomaan
uutiset
keskittyivät maailman
kriisialueisiin. Kaiken ”Suomalaiset pääsevät aina sopuratkaisuihin”, otsikoi Kurier
pääministeri Matti Vanhasen haastattelun.
kaikkiaan Suomi sai
enemmän julkisuutta kuin muut
Pohjoismaat
ja
huomattavasti Ikuinen testivoittaja
enemmän julkisuutta kuin Itävalta ”Suomi loistaa vuosien ajan huipSuomessa.
pupaikoilla kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa. Sen päälle tulee
Koulutuksen
kärkipaikka
Pisa-tutkimuksessa,
maailmanmestari
1,9 prosentin budjettiylijäämä ja 3,7
Johtava teema uutisoinnissa oli prosentin talouskasvu. TutkimusSuomen hyvä menestyminen Pisa- panostukset ovat reilusti enemmän
tutkimuksessa. Taustalla vaikutti kuin muualla Euroopassa tavoiteltu
Itävallassa käyty keskustelu maan kolme prosenttia. Mitä suomalaiset
oman oppikoulujärjestelmän uudis- tekevät toisin ja mitä paremmin?”
tamisesta. Suomen koulujärjestel- kirjoitti liberaali päivälehti Der Stanmästä kerrottiin kymmenissä artik- dard.
keleissa, ja suomalaiset opetusalan
”Suomi on ympäristökuningas”,
asiantuntijat olivat kysyttyjä haas- otsikoi Itävallan toiseksi suurin
tateltavia televisiossa, radiossa ja lehti Kurier. ”Sen jälkeen, kun mallilehdistössä.
oppilas Suomi valloitti Pisa-tutkiEdellisvuosien tapaan kirjoi- muksen ykköspaikan, on skantuksissa oli ylistävä sävy. Erityi- dinaavinen valtio kruunattu nyt
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myös ympäristöystävällisimmäksi
maaksi.”
Jonkin verran alkoi kuulua myös
epäileviä kommentteja. ”Suomi
ja maailmanmestarina pysymisen
kirous”, uutisoi Der Standard ja näki
”menestystarinan takana ensimmäisiä kysymysmerkkejä”, kuten
riippuvuuden Nokiasta ja paperiteollisuudesta. Myös Suomen
hyvää sijoittumista korruptiosta
vapaana maana epäiltiin. ”Ovatko

lehti viitaten ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Paula Lehtomäen
äitiyslomaan ja puhemies Paavo
Lipposen isyyslomaan.

Suomi rauhanvälittäjänä
Eniten julkisuutta saanut suomalaispoliitikko oli laajentumisesta
vastaava Euroopan komission jäsen
Olli Rehn. Suomalaisten poliitikkojen rooli Turkin EU-jäsenyyden
edistämisessä ei aina herättänyt

Jonkin verran alkoi kuulua myös epäileviä
kommentteja. ”Suomi ja maailmanmestarina
pysymisen kirous”, otsikoi Der Standard.
suomalaiset tosiaan vähiten alttiita
lahjusten
vastaanottamiselle?
Asiantuntijat kehottavat varovaisuuteen. Ne maat, jotka sanovat,
ettei niillä ole ongelmaa - niillä on
ongelma”, sanoi Kurierin haastattelema Itävallan sisäministeriön
virkamies.

Skandinaavinen
hyvinvointivaltio
Esimerkkinä käytettiin usein koko
”Skandinaviaa” erityisesti hyvinvointivaltiosta puhuttaessa. ”Skandinavian maat Ruotsi ja Suomi ovat
Euroopan kärjessä, olipa kysymys
sitten koulutuksesta tai vanhustenhuollosta. Pohjoismaiden sosiaaliset
standardit ovat esimerkillisiä, ja ne
ovat tulos jo 1970-luvulla aloitetuista rakenneuudistuksista. Ajatus
skandinaavisesta hyvinvointivaltiosta perustuu yksilön optimaaliselle kannustamiselle. Perustana
ovat miesten ja naisten välinen tasaarvo, mielipiteiden moninaisuus
ja keskustelun ilo”, sanoi Itävallan
yleisradio ORF.
”Tämä malli oli 1990-luvun
alussa koetuksella. Silloin Pohjoismaat luisuivat vakavaan talouskriisiin. Hyvinvointivaltiota ei näyttänyt
enää olevan mahdollista rahoittaa.
Skandinaavit vaativat kuitenkin
hallituksiltaan ratkaisuja. Tänään
työttömyysluvut ovat puolittuneet
ja talous kukoistaa. Skandinaavinen
malli voisi antaa esimerkin koko
Euroopalle”, jatkoi ORF.
Die Presse kuvasi isän roolin
merkitystä skandinaavisessa perhepolitiikassa. ”Suomi on maa, jossa
poliitikkojen lapset ovat jo osa
arkea”, sanoi konservatiivinen
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pelkästään myönteisiä reaktioita
laajentumiseen epäilevästi suhtautuvassa Itävallassa
Presidentti Martti Ahtisaaren
välittämä Acehin rauhansopimus ja
Nobelin rauhanpalkintoehdokkuus
uutisoitiin kaikissa tiedotusvälineissä. Die Presse arvioi Norjan ja
Suomen ajaneen Itävallan ja Ruotsin
ohi perinteisinä rauhanvälittäjinä.
Pääministeri Matti Vanhasesta ja
puhemies Paavo Lipposesta ilmestyi
vierailujen tuloksena muutamia
EU-aiheisia haastatteluja. Suomi
ja Itävalta esiteltiin samaan viiteryhmään kuuluvina maina, joiden
kerrottiin yhdessä puolustaneen
pienten valtioiden asemaa EU:ssa.
Presidentti Tarja Halonen pääsi
Kurier-lehden etusivulle esimerkkinä politiikassa menestyneestä
naisesta. Myös kulttuuriministeri
Tanja Karpela herätti kiinnostusta.
Itävaltalaisen
uutistoimiston
APA:n Helsingin-kirjeenvaihtajan
välittämät uutiset näkyivät lehtien
sivuilla. Italian pääministerin Silvio
Berlusconin kommentit suomalaisesta ruuasta, Tallinnan edustalla

Eniten yksittäisiä uutisia ilmestyi
Nokiasta, jonka markkinaosuuden
kehittymistä seurattiin tarkkaan
taloussivuilla. Pääjohtaja Jorma
Ollilan siirtyminen uusiin tehtäviin
sai laajaa huomiota. Jorma Ollila
ja mäkihyppääjä Janne Ahonen
olivat ainoat suomalaiset, jotka Der
Standard -lehti kelpuutti päivittäin
ilmestyvälle henkilöitä-palstalleen.

Säteilevä jälleennäkeminen
Suomen
ydinvoimapolitiikasta
kirjoitettiin paljon, mutta aiempiin vuosiin verrattuna neutraaliin
sävyyn. Viidennen ydinvoimalan
rakennustöiden alkaminen pantiin
merkille. Suomen kerrottiin olevan
ainoa EU-maa, joka panostaa ydinvoiman lisärakentamiseen. Ydinvoiman renessanssia ennakoitiin
myös muissa maissa, ei kuitenkaan Itävallassa, jossa ydinvoiman
tuotanto kiellettiin kansanäänestyksessä 1970-luvulla.
Suomalaisten juomatapoja ihmeteltiin milloin asialliseen, milloin
moittivaan sävyyn. ”Yhä useammat
suomalaiset kuolevat liian suureen
alkoholinkulutukseen”,
otsikoi
Der Standard. Korkeaa alkoholinkulutusta pidettiin pääsyynä myös
eurooppalaisittain korkeisiin itsemurhalukuihin.
Yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen huonoja sääolosuhteita
päiviteltiin myös Itävallassa. Oberösterreichische Nachrichtenin toimittaja kirjoitti matkastaan satiirisia
kolumneja, jotka koettelivat monen
suomalaislukijan huumorintajua.

Kultakauden
tuntematon taide
Itävallan kansallisgalleriassa Belvederessä järjestetty kultakauden
taiteen näyttely sai hyvin huomiota.

”Suomeen liitetään kaikkea mahdollista, mutta
harvemmin taidetta”, johdatteli Kurier Suomen
kultakauden taiteen näyttelystä kertovaan juttuunsa.
tapahtunut helikopterionnettomuus
ja lintuinfluenssaa koskeva tautiepäily uutisoitiin kattavasti. Paperialan lakosta ja Suomea uhkaavasta vessapaperipulasta ilmestyi
kymmeniä artikkeleja. Itävallan
tv-uutisissa kerrottiin Suomen EUjäsenyydestä ja itärajan valvonnasta.
Lapista ja saamelaisista nähtiin
lyhyt tv-dokumentti.

Tähän asti tuntemattomien taiteilijoiden kuten Akseli Gallen-Kallelan
teoksia ylistettiin useissa artikkeleissa ja kulttuuriohjelmissa.
Suomen taidehistoriaa kuvattiin
mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi,
teoksia raikkaiksi, puhutteleviksi ja
mestarillisiksi.
Näyttely avasi itävaltalaisille
uuden näkökulman suomalaiseen

historiaan ja teki Suomestakin kulttuurikansan. ”Designiä selvissä
muodoissa ja kirjavissa väreissä,
suuret järvet, kylmät talvet ja itikat.
Suomeen liitetään kaikkea mahdollista, mutta harvemmin taidetta”,
kirjoitti Kurier. Die Pressen kolumnisti irvaili, ettei maiseman merkitys
suomalaiselle taiteelle ole mikään
ihme, koska Suomessa ei luonnon
lisäksi juuri mitään muuta olekaan.
Bregenzin osavaltion museossa
järjestetty suomalaisen maalaustaiteen näyttely sai myönteisen
vastaanoton
alueen
lehdissä.
Suomalainen design ja erilaiset kulttuuritapahtumat kuten Helsingin
Juhlaviikot ja Sibelius-kapellimestarikilpailu saivat jonkin verran julkisuutta. Suositun näyttelijän Markus
Heringin esitykset Burgtheaterissa
Wienissä lisäsivät kansalliseepos
Kalevalan tunnettuutta.
Soile Isokosken roolityö Elsana
oli etusivuilla Wagnerin Lohengrinin saatua ensi-iltansa Wienin
valtionoopperassa
joulukuussa.
”Sopraanon kauneus, soljuvan
ilmaisun
lämpö,
korkeuden
ihanuus”, kuvaili Itävallan suurin
lehti Kronen Zeitung. Isokoski sai
kiittävät arvostelut myös Straussin
Ruusuritarista.
Kapellimestari
Esa-Pekka Salosen esiintymistä
Konzerthausissa kuvailtiin puolestaan ”henkeäsalpaavaksi”.
Radiossa esitettiin yhä enemmän
suomalaista nykymusiikkia klassisen musiikin lisäksi. Julkisuudessa olivat etenkin The Rasmus,
HIM ja Nightwish. Suomen matkailumahdollisuuksista ilmestyi näyttäviä artikkeleja useissa lehdissä.
Lappi kaikkine vuodenaikoineen
oli suosituin aihe.

aina”, kirjoittivat mäkihyppääjä
Janne Ahosen ylivoimaan turtuneet
toimittajat. Formula 1 -ajaja Kimi
Räikkönen ja pujottelija Kalle
Palander olivat muita vahvoja
suomalaisnimiä.
Mäkihyppääjä
Matti Nykäsen tarina ei lakannut
kiinnostamasta itävaltalaisia.
Suomessa järjestetyt omalaatuiset urheilukisat ylittivät uutiskynnyksen lähes kaikissa tiedotusvälineissä. Itävallassa seurattiin etenkin

To Vima kirjoitti susien suojelun aiheuttavan
Suomessa ristiriitaisia tunteita ja suomalaisten jo
uhkailevan ympäristökomissaari Stavros Dimasia.
ilmakitaran ja eukonkannon maailmanmestaruuskisoja. Lehdistö piti
yllä mielikuvaa ”hulluista suomalaisista”, jotka talven tylsyyteen
kyllästyneinä kehittävät itselleen
monenlaista kesähuvia.
”Suomalaiset ajavat erittäin
hyvin autoa. He vaikenevat, juovat
ja käyvät kellon ympäri saunassa.
He ovat vaaleita, sinisilmäisiä ja
tanssivat mielellään tangoa. Suomalaiset ovat mäkihyppääjiä, murtomaahiihtäjiä, jääkiekkoilijoita, jopa
parhaita slalom-hiihtäjiä. Suomessa
on maailman parhaat kännykät,
eniten järviä, vihreimmät metsät,
eniten poroja, hirviä ja karhuja.
Ja muumit, Aki Kaurismäki,
Leningrad Cowboys. Suomessa on
Pisa-tutkimuksen mukaan parhaat
koulut, Suomessa asuu joulupukki.
Suomen talvi on sietämättömän
pitkä, luminen, kylmä ja pimeä.
Kesä on niin lyhyt ja niin valoisa
ettei missään muualla. Lyhyesti:
Suomi on yksinkertaisesti ainutlaatuinen. Kaikilla alueilla”, kirjoitti
Die Presse.

Suomalainen voittaa aina
Suomalaiset huippu-urheilijat saivat
edellisvuosien tapaan hyvin paljon
julkisuutta. ”Suomalainen voittaa

alan uudistuksesta johtuen. Valtion
tv-kanava ERT haastatteli suurlähettiläs Ole Norrbackia Suomen
koulutusjärjestelmästä, ja tunnetussa tv-ohjelmassa analysoitiin
Suomen koulutusjärjestelmää ja sen
eroja kreikkalaiseen järjestelmään
verrattuna.
Suomen saama näkyvyys kreikkalaisissa tiedotusvälineissä oli
laajempaa kuin pohjoismaisten
naapuriemme. Siihen vaikutti osal-

Kreikka

Kimi Räikkösen kamppailua F1-mestaruudesta seurattiin kreikkalaisen Metro-lehden sivuilla.

Suomi oli näkyvästi esillä kreikkalaisissa tiedotusvälineissä erityisesti koulutusalan
ansiosta. Suomalaista
koulutusmallia siteerattiin
usein paikallisessa
lehdistössä Kreikassa työn alla
olevan koulutus-

taan myös Suomessa loppuvuodesta 2004 vierailleiden toimittajien
kirjoittelu Suomen taloudesta, innovaatiosta ja koulutuksesta. Suurlähetystö kirjoitti pyynnöstä artikkelin Suomen metsäalasta ja hirsitaloista rakennusalan lehteen Domisi
& Kataskeves.

Maalaisjärjessä
sen salaisuus
Ateenan yliopiston rehtori vertaili
To Vima -lehdessä suomalaista ja
kreikkalaista koulutusjärjestelmää
ja totesi Suomen järjestelmän
maalaisjärjen mukaiset periaatteet toimiviksi. Samassa lehdessä
Thessalonikin yliopiston professori
käytti Suomen koulujärjestelmää
esimerkkinä toimivasta koulujen
itsemääräämismallista. Pisa-tutkimuksen tuloksien tultua julkisuuteen Kathimerini-lehden artikkelissa
kerrottiin eurooppalaisten toimittajien ja koulutuksesta vastaavien
viranomaisten vierailuista Helsinkiin kuulemaan salaista onnistumisreseptiä.
Apogevmatinin sunnuntainumerossa esiteltiin Suomen opetusjärjestelmä koko sivun kirjoituksella, ja
Ethnos omisti Suomen opetusjärjestelmälle koko aukeaman. Mukana
oli myös suurlähettilään haastattelu.
Kathimerini, Avriani, Angelioforos
ja Egnatia kirjoittivat ulkosuomalaisten lasten siteistä äidinkieleen
kertomalla Thessalonikin Suomikoulun kymmenvuotisjuhlasta.
Estia-lehdessä tarjottiin Suomen
esimerkkiä koulutukseen, tutkimukseen ja työntekoon keskittymisestä Kreikalle menestysreseptiksi.
Suomalaisista yrityksistä Nokia
oli usein esillä lehdistössä uusien
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puhelinmallien, johdon henkilövaihdoksien ja konsernin tuloksien
myötä. To Vima julkaisi käännöksen
The Timesin artikkelista, joka koski
Suomen
uuden
ydinvoimalan
peruskiven valamista ja ydinvoimalapäätöksen syitä. Naftemporiki
julkaisi Wall Street Journaliin perustuvan artikkelin, jonka mukaan
suomalaiset
ovat
optimistisia
maansa ja Euroopan tulevaisuuden
suhteen toisin kuin suurin osa
muista eurooppalaisista.

Pahvi-Saulit pöllittiin

Merenkulkua ja susia
Kimi Räikkösen taistelu formula
1 -mestaruudesta sai tilaa kreikkalaisten lehtien urheilusivuilla.
Akropolis-rallin ja muidenkin rallin
maailmanmestaruuskisan osakilpailujen tuloksissa pantiin merkille
suomalaiset kuljettajat.

”Nämä nuorukaiset polkupyörineen olivat saapuneet
iloisesta kotimaastaan keskelle saaremme
ongelmia...”

Useassa kreikkalaisessa lehdessä
Joulukuussa esitettiin usealla
uutisoitiin
Martti
Ahtisaaren Kreikan televisiokanavalla jouluvalinta YK:n erityisedustajaksi aiheista ohjelmaa Rovaniemeltä.
Kosovoon. Lehdet kirjoittivat myös Myös Ant 1 -radioasema esitti haasneuvottelujen edistymisestä Koso- tattelun Suomen joulutavoista. Ta
vossa ja Martti Ahtisaaren julkisuu- Nea ja Kathimerini esittelivät lehtiteen antamista lausunnoista. Minis- ensä matkailuliitteissä Helsinkiä ja
teri Mauri Pekkarisen elokuinen sen nähtävyyksiä.
vierailu Kreikkaan sai huomiota
Eduskunnan
liikennevaliouseassa Kreikan lehdessä, ja valtion kunnan vierailu ja puheet laivanyleisrdioyhtiö ERT uutisoi ministeri varustajien klubilla saivat koko
Pekkarisen kommentit virallisten aukeaman verran palstatilaa merentapaamisten jälkeen. Ministeri Ulla- kulkualan päivittäisessä lehdessä
Maija Wideroosin tapaaminen Navlagorassa. Lehti julkaisi myös
kreikkalaisen kollegansa kanssa oli erikseen
liikennevaliokunnan
esillä parissa lehdessä.
puheenjohtajan Markku Laukkasen
Presidentti
Tarja
Halonen haastattelun merenkulun ajankohesiteltiin pariin otteeseen To Vima taisista asioista.
-lehdessä
naispuolisten
poliittisten vaikuttajien
joukossa. Hän oli
esillä myös presidentinvaalien sosiaalidemokraattisen
puolueen ehdokkaana. Presidentti
Halosen
vastaus
Italian pääministerille Silvio Berlusconille
elintarvikeviraston
sijoittumisesta Italiaan
sai julkisuutta sekä Suomalaisten Unficyp-rauhanturvaajien 41-vuotinen läsnäolo
radioasemilla että Kyproksella päättyi. Kapteeni Juha Markus laski Suomen lipun
viimeistä kertaa 16. syyskuuta 2005. Kuva: ulkoministeriö.
lehdissä. To Vima
kirjoitti presidenttiehdokas Sauli
To Vima kirjoitti Sydänsairas = 2
Niinistön pahvihahmojen häviä- 120 euroa -otsikollaan suomalaisen
misestä kaduilta ihailijoiden suojiin lääkärin saamasta 2 120 euron
sekä puhemies Paavo Lipposen sakosta potilaan kuolemaan johtakommenteista Turkin-vierailulla.
neesta virheestä. Lääkäri oli unohSuomalaisten muusikoiden ja tanut aktivoida potilaan sydämen
taiteilijoiden osallistuminen paikal- tahdistimen
terveystarkastuksen
lisille festivaaleille mainittiin, ja jälkeen. To Vima kirjoitti susien
Kathimerini esitti kulttuuriliitteensä suojelun aiheuttavan Suomessa
kannessa kuvan Hugo Simbergin ristiriitaisia tunteita ja suomalaisten
taulusta Langennut enkeli.
jo uhkailevan ympäristökomissaari
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Stavros Dimasia hänen pyrkimyksissään suojella Suomen susikantaa.
Lehden toisessa artikkelissa todettiin suomalaisten aikovan puolustaa
oikeuttaan metsästää susia.
To Vima kirjoitti myös paperilakon aiheuttamista käytännön
ongelmista Suomessa vessapaperin
kadotessa kaupan hyllyiltä sekä

diabetesta koskeneesta suomalaistutkimuksesta. Kreikkalaisissa
lehdissä julkaistuissa tilastovertailuissa Suomi tuli esiin selvästi
vähiten korruptoituneena maana.
Ilmaislehti
Metrossa
kerrottiin
Volvon testiajoista Lapin olosuhteissa.

Kypros
Suomen osakseen saama huomio
Kyproksen tiedotusvälineissä oli
suhteellisen vähäistä. Suomi oli
kuitenkin näkyvämmin esillä kuin
Ruotsi ja Tanska sekä muut samankokoiset
EU-maat.
Kyproksen
lehdistössä erityisesti huomiota
saavia maita olivat Ison-Britannian
ja Kreikan ohella Turkki, Yhdysvallat, Ranska ja Lähi-idän maat.
Suomen Nikosian-suurlähetystön
perustaminen heinäkuussa 2004 on
lisännyt Suomen saaman mediahuomion määrää aiempiin vuosiin
verrattuna.
Suomea koskevat artikkelit
ja
uutisointi olivat myönteistä,
paikoittain jopa erittäin myönteistä.
Lehdistössä esiin nousi erityisesti Suomen koulujärjestelmän
kansainvälisessä vertailussa saama
tunnustus, jota seurasi Kyproksen
opetus- ja kulttuuriministeri Pefkios
Georgiadeksen
Suomen-vierailu
lokakuussa. Suomen koulujärjestelmän ylistys oli ylitsevuotavaa,
ja Kyproksen hallitusta kehotettiin mukauttamaan Suomen malli
paikallisiin olosuhteisiin.
Suomen
ensimmäinen
sija
Maailman talousfoorumin kilpailukykymittauksessa
ei
jäänyt
huomiotta Kyproksenkaan mediassa. Lisäksi uutisoitiin suoma-

laisten olevan optimistisempia
tulevaisuuden taloudellisen kehityksen suhteen kuin muut EU-maat
ja tietävän olevansa paremmassa
asemassa kuin naapurimaansa
Baltian maat.
Lehdistössä uutisoitiin myös
Suomen, Ruotsin ja Tanskan suurlähetystöjen ja Kyproksen suunnitteluviraston yhteistyössä järjestämä
Pohjoismainen kokemus -seminaari, jonka tarkoituksena oli antaa
Kyprokselle myönteinen esimerkki
talouskasvun
ja
yhteiskunnallisen hyvinvoinnin yhdistämisestä.
”Ruotsi, Suomi ja Tanska ovat ne
kolme EU-jäsenmaata, joilla on
kaikki oikeus olla ylpeitä taloudellisista ja yhteiskunnallisista saavutuksistaan”, The Cyprus Weekly
kirjoitti.
Suomen edistyneisyys innovaatioissa sekä tutkimuksessa ja kehityksessä nostettiin myönteisenä
esimerkkinä julkisuuteen. Järjestetty teknologiaseminaari ja tuleva
teknologiaklinikkayhteistyö saivat
myös useaan otteeseen julkisuutta
Kyproksen tiedotusvälineissä. Aihe
on merkityksellinen Kyprokselle,
jonka panostus tutkimukseen ja
kehitykseen on EU-maiden alhaisimpia.

”Heillä oli pyörät
aseiden sijasta”
Suomalaisten
Unficyp-rauhanturvaajien 41-vuotisen läsnäolon
päättymisestä kirjoitettiin runsaasti
kesä-syyskuussa. Aihe oli esillä sekä
Kyproksen kreikan- että turkinkielisissä lehdissä. Cyprus Today kuvaili
suomalaisten
rauhanturvaajien
saapumista maahan 1960-luvulla
nostalgisesti keskiaukeaman täyttävässä artikkelissaan:
”Yhtäkkiä heitä oli joka puolella.
Heillä on mitä vaalein iho, he olivat
ystävällisiä, hyvännäköisiä ja he
hymyilivät. Jokin heidän läsnäolossaan sai meidät kyproslaiset
sekä kateellisiksi että huolehtivaisiksi. Kateellisiksi, koska suomalaiset eivät tuntuneet pelkäävän
tai olevan huolissaan toisin kuin
kaikki kyproslaiset niinä aikoina.
Huolehtivaisiksi, sillä monet ajattelivat, että nämä nuoret eivät täysin
ymmärtäneet saaren vaarallisuutta.
Nämä nuorukaiset polkupyörineen
olivat saapuneet iloisesta kotimaastaan keskelle saaremme ongelmia...

Mutta he muuttivat ilmapiiriä. keskittyy
luontevasti
Suomen
Kyllä, he olivat nuoria. Kyllä, heillä ja Latvian taloussuhteisiin sekä
oli pyörät aseiden sijasta. Mutta suomalaiseen kulttuuritarjontaan
he olivat rauhanturvaajia. Ja siinä Latviassa. Politiikkaa puolestaan
ominaisuudessaan he toivat meille käsitellään useimmiten kytkettynä
uuden, turvallisen tuulahduksen.”
laajempiin yhteyksiin - esimerkiksi
EU:n laajentumisen ja erityisesti EU- ja Venäjä-suhteisiin ja PohjoisTurkin EU-jäsenyysneuvotteluiden maihin.
käynnistämisen myötä tiedotusväliSekä valtamedia että erilaiset
neissä nousi esille useita suomalaisia. erikoislehdet panevat Suomen
Heitä olivat laajentumiskomissaari säännöllisesti merkille. ToimitOlli Rehn, Rehnin erityisavustaja tajat seuraavat Suomen tapahJaakko Blomberg sekä komission tumia ja alkavat olla kiinnostuneita
laajentumisasioista vastaava johtaja Suomesta laajalti, sillä uutisointi ei
Timo Summa. Suurlähettiläs Blom- enää keskity ainoastaan suomalaisbergin aloittaessa uudessa tehtä- yritysten sijoituksiin tai virallisiin
vässään hänestä kirjoitettiin nimen- korkean tason vierailuihin. Ruohonomaan suomalaisena, jo hyvin
Kypros-asioita
tuntevana asiantuntijana.
The
Cyprus
Weekly
uutisoi
marraskuussa
Kyproksen
juuston maahantuonnin markkinajohtaja Valion
s a t a v u o t i s j u h - “Suomen presidenttiä eivät kiinnosta Latvian ongelmat - omiakin
riittää”, kirjoitti venäjänkielinen Tšas Venäjän presidentin elokuisesta
lista ja 50-vuoti- Suomen-vierailusta kertovan artikkelin kuvatekstissä. Artikkelissa
sesta
yhteis- käsiteltiin Baltian venäläisvähemmistön lisäksi Halosen suhdetta
Venäjän suomensukuiseen vähemmistöön mareihin.
työstä
kyproslaisen Photiadeksen kanssa. Valion juuritason ilmiöt, suomalainen kultjuusto oli ensimmäinen ulkomainen tuuri ja myös sen marginaalisemmat
juusto, jota alettiin tuoda Kyprok- suuntaukset ovat saaneet lisää palsselle. Valion edam on nykyään yksi tatilaa. Uutiset ovat yleissävyltään
suosituimmista juustoista saarella.
myönteisiä, ja Suomen yhteydessä
Musiikkikanavilla kuulee päivit- mainitaan usein määreet hyvintäin soitettavan ainakin HIM:ia ja vointiyhteiskunta, innovatiivisuus
The Rasmusta. Klassisen musiikin ja tasa-arvo.
saralla Sibeliusta on ollut useiden
Suomea arvostetaan Latviassa
konserttien esityslistalla. Joulu- monin tavoin, mutta toimittajat eivät
pukkia ja Rovaniemeä mainostettiin myöskään epäröi esittää kritiikkiä.
ahkerasti useissa sanomalehdissä Suomen ja Latvian välisen kanssaennen joulua. Kyproslaiset ovat käymisen koko ajan lisääntyessä,
löytäneet joulupukin maan. Vuosit- yritysten vakiinnuttaessa toimintain kolme tilauslentoa täynnä taansa ja turismin kasvaessa myös
kyproslaisia suuntaa Rovaniemelle näihin ilmiöihin liittyviä ongelmia
viikonloppumatkalle. Lisäksi tiedo- tuodaan yhä useammin esille.
tusvälineissä olivat esillä Suomen
Suomi näkyi Latvian tiedotussuurlähetystön järjestämät muut välineissä edellisvuotta enemmän.
kulttuuritapahtumat sekä tuleva Tämä selittyy muun muassa
EU-puheenjohtajuus.
Helsingin
yleisurheilun
MMkisoilla, Nordic Spring -kulttuuritapahtuman keräämällä julkisuudella
ja suomalaisyritysten vilkkaalla
Latvia
toiminnalla.
Suomi on Latviassa tuttu ja tunnettu
maa, josta uutisoidaan säännöllisesti tiedotusvälineissä. Uutisointi
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Taloussuhteet - kaikkea
yritysten yksityistämisestä
kalaräjähdyksiin
Suomalaisyritykset ovat näkyvä
osa Latvian katukuvaa. Stockmann,
Finnkino ja Seppälä ovat asettuneet
Riian kaupungin ytimeen rautatieaseman viereen, ja puoliksi Keskon
omistukseen kuuluvissa Rimeissä
latvialaiset käyvät päivittäisillä
ruokaostoksillaan.
Jatkuvuutta
Suomea koskevaan uutisointiin
toivatkin Latvian suomalaisyritysten toimintaan, investointeihin ja
laajentumiseen liittyvät uutiset.
Suomea koskeviksi ykkösaiheiksi
nousivat valtionyritysten yksityistämissuunnitelmat. TeliaSonera teki
heinäkuussa tarjouksen Lattelekomista ja LMT:stä, joissa se on osakkaana. TeliaSoneran tarjousta pidettiin yleisesti lehdissä liian alhaisena,
ja hallitus päätti, ettei yksityistäminen etene vuoden 2006 aikana.
Toinen suuri yksityistämishanke oli
Rigas Siltums -lämmönjakoyhtiö,
josta Fortum ilmoitti marraskuussa
olevansa kiinnostunut. Myös tämä
hanke kaatui, eikä Rigas Siltumsia
myyty kenellekään tarjoajista.
Entiseen
tapaan
otsikoihin
nousivat
Kesko,
Sampo
ja
Stockmann.
Hesburgereiden,
K-rautojen ja SOK:n Prismojen
laajennussuunnitelmista uutisoitiin
myönteisesti. Keskon ja ruotsalaisen
ICA:n yhdessä omistaman Rimivähittäiskauppaketjun vahva ote
Latvian
elintarvikemarkkinoista
sai tiedotusvälineet epäilemään
toteutuuko kilpailu, kun pienet
kaupat
joutuvat
lopettamaan
toimintansa.
Elintarviketeollisuus
sai
huomiota erityisesti Latvian vientituotteiden osalta. Venäjänkielinen Tšas julkaisi kesäkuussa
artikkelin ”Kalaräjähdys - latvialaiset kalavalmisteet ilmestyivät
vihdoinkin suomalaisiin supermarketeihin”. Syyskuussa sama
lehti uutisoi latvialaisten säilöttyjen
sienten menevän kuin kuumille
kiville Suomen markkinoilla. Kielteisempää huomiota sai osakseen
Valio. Venäjän tapahtumia tarkkaan
seuraava Telegraf kirjoitti, että Venäjällä testatuista Valion tuotteista
olisi löydetty myrkyllisiä aineosia,
ja ehdotti lukijoilleen provosoivasti
”Saisiko olla arsenikkimaitoa?”
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Viime vuosien talousuutisten
vakituinen kiistan kohde Metsäliiton ja Latvian valtion Baltic Pulp
-selluloosatehdashanke sai aiempaa
vähemmän huomiota. Kirjoittelu on
laantunut, kun hanke on jäädytetty,
mutta Dienas Bizness uutisoi syys-

rajasopimuskysymykseen ja otsikoi
Halosen pyytäneen Putinia allekirjoittamaan sopimukset.
Elokuinen Copterline-onnettomuus Suomenlahdella uutisoitiin
laajasti, ja myös onnettomuuden
tutkintaa seurattiin.

”Kerran vuodessa suomalaiset avaavat kotiovensa
vieraiden silmille.”
kuussa Metsäliiton kohtaamista
vaikeuksista Uruguayssa. Myös
paperityöntekijöiden lakko ylitti
uutiskynnyksen. Suomen lakon
uutisoitiin aiheuttavan ylimääräisiä
ongelmia Latvian metsäteollisuudelle, mutta venäjänkielinen Tšas
puolestaan julkaisi suomalaista
ammattiliittoperinnettä ihannoivan
artikkelin, jonka mukaan Suomen
EU-jäsenyyden jälkeen maan elintaso kääntyi laskuun. ”Tällöin
suomalaiset päättivät käydä taistoon
hyvinvointinsa puolesta ja käyttivät
siihen saatavilla olevia keinoja.”

EU:ssa täytyy purra
hammasta ja sopeutua
Suomen kokemus EU-jäsenenä
ja Venäjän naapurina kiinnostaa
Latviaa. Latvia liittyi vuonna 2004
sekä EU:hun että Natoon, ja vuonna
2005 elettiin jo täyttä EU-arkea.
Muiden maiden EU-jäsenyyskokemukset eivät olleet yhtä pinnalla
kuin aikaisemmin, ja Suomeakin
koskeva EU-uutisointi väheni. Päivälehti Tšas julkaisi artikkelin, jossa
kyseltiin suomalaisten kokemuksia
kymmenvuotisesta EU-taipaleesta.
Kirjoituksen mukaan vain harva
suomalainen osaa kuvitella elämää
unionin ulkopuolella, joten ´´täytyy
vain purra hammasta ja sopeutua”.
Lisäksi vuoden loppua kohti alkoi
lisääntyä kirjoittelu siitä, että Suomi
saattaa poistaa työvoiman liikkuvuudelle asetetut rajoitukset.
Yhdeksi vuoden pääuutisista
nousi Venäjän presidentin Vladimir
Putinin elokuinen Suomen-vierailu.
Uutisoinnissa korostui Latvian
mediakentän kahtiajako. Venäjänkieliset lehdet Tšas ja Telegraf
seuraavat Latvian vähemmistökysymystä tarkasti, ja ne huomauttivat, ettei presidentti Tarja Halonen
jakanut Putinin huolta Baltian venäläisvähemmistön asemasta. Latviankielinen päälehti Diena puolestaan
keskittyi Latviassa pinnalla olevaan

Alkuvuoden
Suomi-uutisten
pääteema oli Subutex-turismi ja
sen torjuminen. Huumevieroitukseen käytettävä Subutex houkutteli
suomalaisia
huumeidenkäyttäjiä
Latviaan, josta lääkettä saattoi ostaa
halvalla. Subutex-turistit siirtyivät
Virosta Latviaan sen jälkeen, kun
Viron lainsäädäntöä oli tiukennettu eikä lääkettä enää ollut saatavilla. Ongelman tultua päivänvaloon myös Latvian lainsäädäntöä
muutettiin ja Subutexin ostamista
vaikeutettiin.

Arkkitehtuuria,
yleisurheilua ja Muumeja
Suomalainen kulttuuri oli näkyvästi
esillä Latvian mediassa vetonaulanaan Suomen arkkitehtuuri 02–03
-näyttely. Näyttely oli osa pohjoismaisten suurlähetystöjen yhdessä
Pohjoismaisen ministerineuvoston
järjestämää Nordic Spring -tapahtumaa, jonka markkinointiin panostettiin paljon, ja tulos myös näkyi.
Arkkitehtuurinäyttely herätti niin
Latvian päälehtien, erikoislehtien
kuin nettimediankin huomion, ja
uutisointi oli järjestään myönteistä.
Näyttelyn kehuttiin tekevän suomalaista arkkitehtuuria ymmärrettäväksi tavallisellekin museoon poikkeajalle, ja arkkitehti Roy Mänttäriä haastateltiin Latvian päälehti
Dienaan.
Yleisurheilun
MM-kisoista
raportoitiin päivittäin. Kisat herättivät median kirjoittamaan myös
laajempia, pohdiskelevia artikkeleita Suomen urheiluhistoriasta,
ja yleisurheilu nimettiin Suomen
kuningaslajiksi. Kolmas huomiota
kerännyt kulttuuritapahtuma oli
Suomen ja Ruotsin suurlähetystön
yhteistyössä järjestämä Muumitapahtuma.
Lastentapahtumaan
saapuivat Naantalin Muumimaailmasta oikea Muumipeikko ja Pikku
Myy, jotka houkuttelivat paikalle
ennätysyleisön. Tilaisuudesta kirjoi-

tettiin laajasti, ja myös televisio ja
radio huomioivat tapahtuman.
Turismia koskevat kirjoitukset
lisääntyivät viime vuodesta, mikä
selittyy
suomalaisten
turistien
määrän kasvamisella. Latvialaisten
matkailu Suomeen lisääntyy myös
koko ajan. Suomea esiteltiin muun
muassa joulupukin ja hyvien kalaapajien maana. Suomalaisturisteja
käsittelevät artikkelit puolestaan
kartoittivat suomalaismatkailijoita
neuvosto-Riiassa, ja matkailun
kääntöpuolia käsiteltiin seksiturismin kautta.
Suurlähetystön
tukemista
suomalaisen kirjallisuuden uusista
käännöksistä kirjoitettiin paljon.
Ranya Paasosen Auringon asema
sai runsaasti myönteisiä arvosteluja, ja Seppo Hentilän, Christian
Krötzlin ja Panu Pulman Pohjoismaiden historia -teoksen käännös
huomattiin samaten. Riian ulkopuolelle viety kulttuuritarjonta sai
myös jälleen mukavasti huomiota
maakuntalehdissä. Media raportoi
esimerkiksi Talsin Pohjoismaisesta
syksystä, Madonan kitaratapahtumasta ja perinteisistä Jurmalan
Suomi-viikoista.

Liettua
Itsenäisyyden jälkeisen Liettuan
lehdistön on pakko kilpailla lukijoista, jotka pitävät sanomalehtiä
liian kalliina ja ostavat etupäässä
irtonumeroita vetävien otsikoiden
houkuttelemina. Tästä syystä sisältö
ja laatu on heikkoa, eikä analyyttisia,
asiapitoisia artikkeleita löydy edes
valtalehdistä. Suhteellisen vähäiset
ulkomaanuutisetkin ovat lähinnä
human interest -tyyppisiä, skandaalinhakuisia juttuja. Suomeen liittyvästä esimerkistä käy valtakunnan
päälehdessä Lietuvos Rytasissa heinäkuussa yllättäen ilmestynyt koko
sivun juttu värikuvineen kulttturiministeri Tanja Karpelan ja Sauli
Niinistön romanssista ja Karpelan
ja pääministeri Matti Vanhasen
väitetystä suhteesta - Suomessa
tuolloin jo menneen talven lumia.
Suomen sen paremmin kuin
muidenkaan maiden ulko- tai sisäpolitiikkaa ei erityisemmin käsitellä
liettualaisissa
tiedotusvälineissä.
Kuten muut Pohjoismaat, Suomikin

tulee esille enimmäkseen kansainvälisten tapahtumien kautta. Itämeren
pohjaan rakennettava kaasuputki ja
energiahuolto kiinnostivat.
Suomi on viidenneksi suurin
investoija Liettuassa, joten Suomea
koskevat talousuutiset liittyivät
lähinnä suomalaisomistuksiin Liettuassa. Rautakirjan kamppailua
kilpailuviraston kanssa Lietuvos
Spauda -kioskiketjun ostamisesta
seurattiin kiinnostuneesti.
Suomalaisturistien
kotoinen
mutta ikävä tapa noudattaa luonnon
kutsua missä tahansa, jopa parlamentin nurkalla sijaitsevalla itsenäisyyden sankarien muistomerkillä ja presidentin linnan edustalla,
valitettavasti ylitti valtakunnallisen
uutiskynnyksen kaksi kertaa sekä
televisiouutisissa että lehdistössä.
Suomalaiset eivät tiedotusvälineiden mukaan kuitenkaan ole
ainoita syntipukkeja. Aihe synnytti
ilmeisen aiheellista keskustelua wctilojen lisääntyneistä tarpeista turistivirtojen kasvaessa.
Rakennusbuumia elävässä Liettuassa asuminen, nykyarkkitehtuuri
ja vanhojen rakennusten julkisivujen
korjaus ovat ajankohtaisia aiheita.
Oulun asuntomessut kiinnostivat
Lietuvos Rytasia, joka raportoi otsikolla ”Kerran vuodessa suomalaiset avaavat kotiovensa vieraiden
silmille” ja totesi heti alkuun, että
vastaavanlaista ei tapahdu missään
muualla maailmassa. Korkeatasoinen arkkitehtuuri- ja sisustuslehti
Namas ir as julkaisee tavan takaa
artikkeleita suomalaisesta arkkitehtuurista. Rakennusbuumiin liittyen
se julkaisi arkkitehti Matti Karjanojan kuvilla varustetun artikkelin
suomalaisista kaupunkisaunoista.

Noraksen, Nomadi-tanssiryhmän,
Apocalyptican ja monien jazzryhmien, esimerkiksi Jukka Perkon
ja Severi Pyysalon ja Rinneradion
esiintymisiin. Vuoden ehdoton
suomalaistähti tiedotusvälineissä
oli korkeatasoisen Gaida-festivaalin pääsäveltäjäksi kutsuttu
Kaija Saariaho ja hänen luottosolistinsa Anssi Karttunen, Camilla
Hoitenga ja Pia Freund. Saariahoa
itseään luonnehdittiin festivaalin
jalokiveksi ja hänen musiikkiaan
hienostuneeksi. Tampereen teatterikesästä ilmestyi netissä osoitteessa
www.omni.lt neliosainen Helmutas
Sabaseviciuksen kirjoittama päiväkirjamuotoinen arvostelukertomus.
Lietuvos
Rytasin
toimittajan
Laima Lavasten kirja Linksma
knyga apie suomius ir Suomija,
”Hauska kirja suomalaisista ja
Suomesta”, kirvoitti samaisessa
lehdessä laajan artikkelin kirjan
syntyvaiheista ja Suomen eksoottisesta kansasta hulluja nuo suomalaiset -näkökulmasta. ”Jos minun
pitäisi kuvata Suomea, kuvaisin
ison jäävuoren, josta isot päät työntyvät ulos ja katsovat lapsellisin
silmin maailmaa. Suomalaiset, joita
sivilisaatio ei ole vielä pilannut, ovat
yhä edelleen naiivin säädyllisiä,
vaatimattomia ja herkkiä. Minusta
Suomi on maa, jossa asuu maailman
lapsuus”, kuvaa Lavaste kirjansa
perusajatusta. Molemmat toimittajat
toteavat artikkelissa että suomalaiset osaavat nauraa
itselleen,
taito, joka liettualaisilta puuttuu.
Kirja on kooste Lavasten kirjoittamista Suomi-aiheisista artikkeleista
vuosikymmenten ajalta. Artikkeli
tehosti todennäköisesti hyvin kirjan
myyntiä, sillä se oli näyttävästi esillä

”Minusta Suomi on maa, jossa asuu maailman
lapsuus.”
Terävimmin Suomi profiloituu
kulttuurin kautta. Varsinaista taidekritiikkiä ei lehdistä juuri löydä.
Syynä tähän ovat pienen maan
suppeat kulttuuripiirit, joissa kaikki
ovat tuttuja keskenään eivätkä
halua sekaantua toistensa tekemisiin. Artikkelit ovat etupäässä
etukäteishaastatteluja, konsertti- tai
näyttelypuffeja. Kuluvan vuoden
näyttävimmät artikkelit liittyivät
muun muassa Jimi Tenorin, Arto

kirjakaupoissa joulun alla.
Joulumaa-Suomi esitteli Liettuan television ykköskanavalla
suositussa Hyvää huomenta -ohjelmassa piparkakkutalojen tekoa
suurlähettilään
virka-asunnossa.
Sama kodikas aihe kiinnosti myös
Lietyvos Rytasia, Zmone-lehteä ja 15
minutes -ilmaisjakelulehteä. Nuori,
vastikään Suomessa käynyt toimittaja Giedre Ciuskaite kertoi samassa
ohjelmasarjassa Ahvenanmaasta ja
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sen poliittisesta asemasta.
Määrällisesti ja laadullisesti
Suomesta kirjoitettiin myönteiseen
sävyyn samaan tapaan kuin muista
Pohjoismaista.

Luxemburg
Luxemburgilaiset lehdet saavat
valtiontukea sivumäärän ja menekin
mukaisesti. Täten juttuja pyritään
keräämään mahdollisimman paljon,
myös uutistoimistoja lainaamalla.
Analyysi on vähäistä etenkin ranskankielisessä lehdistössä, ja sisältö
muodostuu tapahtumakerronnasta
ja faktoista.
Vuonna 2005 Suomea käsiteltiin
sadoissa artikkeleissa Luxemburgin
lehdistössä. Edellisvuoteen verrattuna Suomi oli näkyvästi esillä.
Jutut olivat myönteisiä Luxemburgin yleisen tavan mukaisesti.
Kielteisessä valossa Suomi tuli
esiin suhteellisen pienessä jutussa,
jossa kerrottiin Suomen ja Luxemburgin saaneen EY:n tuomioistuimelta tuomion, joka koski rasisimin
vastaisen direktiivin täytäntöönpanon puuttumista.
Poliittiset artikkelit keskittyivät
presidentin vaaleihin, tulevaan EUpuheenjohtajuuteen, EU:n laajentumiseen, komissaari Olli Rehnin
lausuntoihin sekä Luxemburgin
ulkoministerin Jean Asselbornin
Suomen-vierailuun.
Kulttuuriaiheista huomiota saivat erityisesti
Luxemburgissa toimivan teatteri
Centauren suomalainen johtaja
Marja-Leena Junker ja edustuston
järjestämä kirjailija Arto Paasilinnan vierailu Luxemburgiin.
Suomessa pidetyt ammattitaidon
MM-kilpailut,
Worldskills,
ja
niiden luxemburgilaiset osanottajat
pääsivät myös esiin.
Suomi tunnetaan Luxemburgissa erityisesti autourheilusta,
ja Kimi Räikkönen sekä myös
Marcus Grönholm saivat runsaasti
palstatilaa. MM-kilpailuista kertovissa jutuissa mainittiin tapahtumapaikka Helsinki. Luxemburgissa
ja sen lähiympäristössä näkyvä
T.TV-kanava esitti edustuston ehdotuksesta jouluaattona ja -päivänä
lyhyen ulkoministeriön toimittaman
videon Santa’s Best Day yhteensä
kuusi kertaa.
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Portugali
Taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti erittäin kehittynyt Pohjoismaa
ja Euroopan unionin jäsenmaa, oli
Portugalin tiedotusvälineiden välittämä yleiskuva Suomesta. Kirjoittelu oli aktiivista, ja Suomi ylsi otsikoihin ja monipuolisesti uutisiin
muita Pohjoismaita useammin.
Suomea pidettiin yhä esimerkkinä Portugalille. Käsitys vahvistui
entisestään pääministeri José Sócratesin nostettua niin sanotun suomalaisen mallin yhdeksi hallituksen
tavoitteeksi ja esimerkiksi. Tiedotusvälineissä esiintyi usein analyysejä ja arvioita Suomesta ja Suomen
kehityksestä.
Portugalin
tiedotusvälineet
seuraavat aktiivisesti kansainvälistä
uutisointia. Nyt uutisointia hallitsivat erityisesti paavin kuolema ja
uuden paavin valinta, Euroopan
unionin kansanäänestykset uudesta
perustuslaista, Ranskan levottomuudet, Lähi-idän kysymykset
ja
Saksan
liittokanslerinvaalit.
Lintuinfluenssan
mahdollinen
leviäminen pandemiaksi ja Euroopassa epäillyt tapaukset, myös
Oulun seudun epäilty löydös, olivat
esillä.
Presidentti Martti Ahtisaaren
rooli Acehin rauhanneuvotteluissa
ja YK:n edustajana Kosovossa uutisoitiin Portugalin tiedotusvälineissä.
Faktapitoisen uutisoinnin lisäksi
Martti Ahtisaari esiteltiin lyhyesti
Diário de Notíciasin ulkomaanuutisten sivuilla kansainvälisiä henkilöitä esitelleessä sarjassa.
Portugalin presidentin Jorge
Sampaion osallistuminen Suomessa
järjestettyyn viiden presidentin

Sampaion lausuntoa.
”Rallin mestari Ari Vatanen
mieltyi politiikkaan tultuaan valituksi Euroopan parlamenttiin.
52-vuotias vannoutunut elämän
puolustaja ja Durão Barroson
kannattaja”, johdatteli viikkolehti
Expresso Ari Vatasesta tehtyyn haastatteluun. Kahden sivun haastattelu
käsitteli Vatasen urheilu-uraa ja
siirtymistä Euroopan parlamenttiin
sekä Vatasen suhdetta Portugaliin,
jossa hän ajoi ensimmäisen rallinsa
Suomen ja Ison-Britannian rajojen
ulkopuolella. ”[Portugali], tahdikas
aristokraatti”, totesi Vatanen Expressolle.

”Suomalainen malli”
”Voidaanko Suomen kohdalla sitten
puhua ’ihmeestä’, kuten viime
aikoina tiedotusvälineissä on usein
kirjoitettu”, kysyi viikkolehti Visão
filosofian tohtori Pekka Himasen
haastattelussa ja jatkoi: ”Mitä Portugalin sitten tulisi tehdä saavuttaakseen Suomen kaltaista menestystä?”
Pekka Himasen haastattelu ja kysymysten asettelu kuvasteli hyvin
Portugalissa julkisuudessa käytyä
keskustelua ja toimi hyvin esimerkkinä Suomen saamasta roolimallin
osasta.
Päivälehti Público puolestaan
kuvaili Suomen pankin pääjohtajan Erkki Liikasen haastattelussa vertailevien tilastojen valossa
Pohjoismaita rikkaiksi, dynaamisiksi, kilpailukykyisiksi, työllistetyiksi, kurinalaisiksi, kuuliaisiksi ja
innovatiivisiksi.
Lievästä suomalaisen mallin idealisoimisesta huolimatta tiedotusvälineissä esitettiin myös kriittisiä näkemyksiä siitä, kuinka pitkälle Portugali voi ottaa käytännön esimerkkiä
Euroopan unionin pohjoisesta

Saamelaiset asuvat Lapissa, mutta heitä ei kutsuta
lappalaisiksi - termi on kolonialistinen. He eivät enää
ole paimentolaisia eivätkä vainottuja, mutta PohjoisEuroopan ainoa alkuperäiskansa kasvattaa yhä poroja
ja soittaa rumpuja.
tapaamiseen ylitti etenkin päivälehti
Públicon uutiskynnyksen. ”Portugalin tulee yhdistää innovaatio ja
luovuus korkeaan koulutustasoon
ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Suomessa nämä elementit on
yhdistetty”, lehti lainasi presidentti

kolkasta.
Públicon
julkaisema
kirja-arvostelu sosiologi Manuel
Castellsin ja filosofian tohtori Pekka
Himasen teoksesta The Information
Society and the Welfare State. The
Finnish Model totesi: ”Ei kuitenkaan kannata elätellä illuusioita

”Saamelaiset, porojen paimenet”. Público kertoi artikkelissaan Euroopan ainoan alkuperäiskansan kasvattavan yhä poroja ja soittavan rumpua.

siitä, että sama ’ihme’ voisi tapahtua
Portugalissa: meiltä puuttuu kaikki,
tai lähes kaikki menestykseen
tarvittavat avaimet.” Myös Públicon
kolumnisti Santana Castilho kritisoi
”pelastajan” lähes sokeaa etsintää
Suomesta: ”Esimerkiksi otettiin
Suomi olettaen, että suomalaisen
yhteiskuntamallin voisi istuttaa
sellaisenaan Portugaliin. Teknologiasokki ja englannin kielen
varhainen opetus tuotiin kylmästä
Suomesta ilman, että kukaan olisi
vaivautunut tuhlaamaan aikaa
tulkitsemalla ilmiötä ja asettamalla
esimerkin
oikeaan
kontekstiin
suomalaisen yhteiskunnan sydämessä.”
Kansainväliset tilastovertailut
takasivat otsikot Suomesta kilpailukykyisimpänä ja vähiten korruptoituneena maana, samalla kun viimeisimmän Pisa-tutkimuksen tulokset

järkyttivät Portugalissa ja nostivat
vastakohdaksi suomalaisten oppilaiden menestyksen.
”Syitä suomalaisten kansainväliseen kärkisijoitukseen - ilmainen
koulutus, vakaa opettajakunta ja
motivoituneet oppilaat ovat menestyksen salaisuuksia”, arvioi Público.
Lehti totesi myös: ”Suomi valitsi
tiekseen koulutukseen investoinnin,
ja tulokset ovat nähtävissä. Suomalaiset oppilaat ovat maailman
parhaita luetun tekstin ymmärtämisessä, matemaattisen ja luonnontieteellisen aineiston ymmärtämisessä.”

Kimmomaniaa
Kun suomalainen kulttuuri esittäytyi portugalilaiselle yleisölle, se
pääsi myös usein uutisiin ja otsikoihin. Suomalaisista taiteilijoista
kirjoitettiin eniten yhä Kimmo

Pohjosesta, joka on uutinen aina
Portugalissa esiintyessään. Pohjonen
esiintyi kahdesti Portugalissa eri
kokoonpanoissa. Pohjois-Portugalin
mini-kiertueesta multimediataiteilija Marita Liulian kanssa Público
kirjoitti: ”Lihaksikas Pohjonen on
jättiläinen, joka saapui Suomen
kylmyydestä ja jota myös kutsutaan
hanurin terroristiksi ja verrataan
usein Jimi Hendrixiin intensiivisen
soittotyylinsä vuoksi.”
”Kimmomanian” lisäksi lehdistö
kirjoitti ohjaaja Pirjo Honkasalosta ja elokuvasta Melancholian 3
huonetta. Kulttuurin kestosuosikin
- muotoilun - ikoneista esiteltiin
Alvar Aalto, Tapio Wirkkala ja Eero
Aarnio. Público kuvaili viikkoliitteessään Aaltoa ainutlaatuiseksi,
rohkeaksi ja inspiroivaksi muotoilijaksi, jonka aikaansa edellä ollut
työ muutti 1900-luvun muotoilun
kasvoja pysyvästi.
Suomalainen animaatioelokuva
ja Lissabonin sarjakuvabiennaalin
kutsuvieraana esittäytynyt suomalainen sarjakuva saivat runsaasti
palstatilaa.
”Piikkitukkaisella,
isonenäisellä marionetilla, jolla on
nyrpeä ilme, on myös kiinnostava
yksityiskohta: toisen käden tilalla
nukella on puunrunko”, kuvaili
Diário de Notícias A Monstrassa
esiteltyä
Katariina
Lillqvistin
marionettia. Lehden mukaan nukke
on hyvä esimerkki suomalaisen
animaatioelokuvan
linjoista
ja
muovisesta universumista. Marionetin luojaa Katariina Lillqvistiä
lehti piti suomalaisen animaation
”vahvana nimenä”.
Suomalaisten
sarjakuvataiteilijoiden nimet ovat lähes mahdottomia lausua, eikä heidän teoksiaan ole julkaistu Portugalissa,
mutta Salão Lisboan organisaation mukaan heidän tuotantoonsa
kannattaa tutustua, kirjoitti Diário
de Notícias. Uusien lahjakkuuksien
ansiosta moni kutsuu Suomea sarjakuvien Sveitsiksi, lehti jatkoi.
Myös saamelaiset ja saamelainen
kulttuuri saivat laajasti näkyvyyttä
freelancetoimittaja Ioli Camposin
tekemässä 12-sivuisessa reportaasissa, joka pääsi Públicon viikkoliitteen kanteen. ”Saamelaiset, porojen
paimenet” otsikoitu artikkeli kertoi:
”Saamelaiset asuvat Lapissa, mutta
heitä ei kutsuta lappalaisiksi - termi
on kolonialistinen. He eivät ole enää

25

paimentolaisia eivätkä vainottuja,
mutta Pohjois-Euroopan ainoa alkuperäiskansa kasvattaa yhä poroja ja
soittaa rumpua.”
”Keskiyö joulupukin puutarhassa” otsikoi naistenlehti VIP.
Aikakausi- ja vapaa-ajanlehti Elas &
Eles raportoi laajasti Lapin-matkastaan. ”Innostuneina pakkasimme
laukkumme matkalle kohti Suomen
Lappia, tukevan valkopartaisen,
punaiseen pukeutuvan vanhan
miehen
synnyinseutua”,
lehti
kuvaili matkaan lähtöä. ”Alhaiset
lämpötilat vaativat kunnioitusta,
mutta kohde on todellakin matkan
arvoinen”, totesi lehti. Joulupukin
paja oli Elas & Elesin mukaan
taianomainen maailma Suomen
Lapin sydämessä.
Päivälehti Públicon Maailman
ihmisiä -tyylisellä kevyempien
uutisten palstalla huolestuttivat
suomalaisten mahdollinen pula wcpaperista, ulkoilijoita ahdistellut
aggressiivinen poro ja joulun alla
Norjan ilmatilan tukkineet Lappiin
suunnanneet tilauslennot.

Puola
Suomi oli kohtalaisesti esillä puolalaisissa tiedotusvälineissä. Merkittävää määrällistä muutosta aiempiin vuosiin ei tapahtunut. Uutisissa
oli paljon perinteisiä aiheita, mutta
myös muutamia erikoisuuksia.
Kaiken kaikkiaan uutisointi oli paikkansa pitävää ja asiallista. Edellisen
vuoden tapaan Suomi-aiheista uutisointia Puolassa hallitsi kulttuuri.
Esillä olivat suomalainen arkkitehtuuri, musiikki, tanssi, elokuva,
videotaide ja sarjakuva.
Vuoden ykkösaihe oli suomalaisten arkkitehtien voitto kansainvälisessä
arkkitehtikilpailussa,
jonka aiheena oli Varsovan entisen
juutalaisgheton alueelle sijoitettavan juutalaisen historian museon
suunnittelu.
Tiedotusvälineissä
kuvattiin, kuinka Rainer Mahlamäki ja Ilmari Lahdelma päihittivät useat kansainvälisesti tunnetut
arkkitehdit. Uutisointi oli poikkeuksellisen runsasta ja sävyltään myönteistä. Suomalaisten suunnitelman
omaperäisyyttä kiiteltiin.
Musiikin saralla suomalaisten
nuorten pianistien menestys viiden
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vuoden välein järjestettävässä arvostetussa
Chopin-pianokilpailussa
noteerattiin. Varsinaiseen kilpailuun pääsivät karsintojen kautta
Sonja Fräki, Mika Mustonen ja
Timo Latonen. Parhaiten menestyi
välieriin päässyt Mustonen. Eräässä
artikkelissa kysyttiin, miksi Latosta
ei välierissä kuultu. Erään pikkukaupungin
Bach-festivaaleilta
poimittiin suomalainen loistava
viulisti Sirkka-Liisa Kaakinen.
Lehdistössä havaittiin myös suomalaisen viulistin Minna Pensolan
tulkinta Sibeliuksen viulukonsertosta Probaltica-festivaaleilla. The
Rasmus -yhtyeen esiintyminen
Varsovassa marraskuussa oli esillä.
Varsovassa esiintynyt moderni
suomalais-ruotsalainen
tanssija
Virpi Pähkinen säväytti ja sai myönteistä palautetta, mutta arvostelut
eivät kuitenkaan olleet yksimielisen
myönteisiä. Elokuvista lehdissä
mainittiin Pirjo Honkasalon Melancholian 3 huonetta, joka tuli teattereihin joulukuussa. Pikku-uutisen
arvoinen oli ruotsalais-suomalainen
Populaarimusiikkia Vittulajängältä,
joka voitti Euroopan elokuvaviikon
yleisöpalkinnon. Myös suomalainen
videotaide mainittiin.
Alkuperäiset Tove Janssonin
piirtämät Muumi-sarjakuvakirjat
saivat syksyllä puolalaisen käännöksen. Varsovalainen ilmaisjakelulehti julkaisi asian kunniaksi jutun,
jossa kerrottiin Muumeista ja Tove
Janssonista.

Pikku-uutisia
päivänpolitiikasta ja
yhteiskunnasta
Politiikan saralla mikään aihe ei
ollut hallitseva. Esillä oli aiheita,
joilla on vaikutusta Puolaan ja
toisaalta aiheita, joissa Suomi poikkeaa jotenkin Euroopan maiden
valtavirrasta.
Suurlähettiläs Jan Store tarjosi
puolalaiselle ulkomaankirjeenvaihtajien yhdistykselle lounaan kesäkuussa ja kertoi toimittajille PuolaSuomi-suhteista sekä Suomen EUpolitiikasta. Tilaisuutta referoitiin
useissa maakuntalehdissä.
Suomen kannat työvoiman
vapaaseen liikkuvuuteen - mahdollisuus, että Suomi voi avata työmarkkinansa uusien EU-maiden työntekijöille toukokuusta 2006 alkaen
- huomattiin jo ennen pääministeri

Matti Vanhasen vierailua. Aihe
uutisoitiin joulukuussa pääministeri Vanhasen vierailun yhteydessä.
Toinen mielenkiintoa herättänyt
aihe olivat Vanhasen esittelemät
Suomen EU-puheenjohtajakauden
teemat.
Suomen politiikasta huomattiin sisäministeri Kari Rajamäen
lausunnot siitä, että Suomeen tulee
turvapaikanhakijoita sen jälkeen,
kun nämä ovat saaneet kielteisen
päätöksen jostakin toisesta maasta.
Rajamäki teki tämän johdosta
esityksen
turvapaikanhakijoiden
sosiaaliturvan leikkauksista.
Kielteistä huomiota suomalaiset
saivat syksyllä Puolan laajalevikkisimmän sanomalehden Gazeta
Wyborczan lehtiartikkelissa, jonka
otsikossa kysyttiin: ”Miksi suomalaiset juovat niin paljon?” Artikkelissa kerrottiin, kuinka suomalaiset
juovat itsensä kuoliaiksi, viinarallista Viroon ja alkoholiveron alentamisesta, jonka seurauksena suomalaisten viinankulutus nousi. Jutun
ingressissä oli johtopäätös, että
suomalaiset juovat enemmän, koska
ovat Euroopan unionissa. Terveysministeri Liisa Hyssälän näkemys
siitä, että alkoholipolitiikkaa tulisi
tiukentaa, oli esillä.
Varsovaan perustetun Euroopan
rajavalvontaviraston suomalaista
päällikköä Ilkka Laitista haastateltiin yhdessä valtakunnallisista
päälehdistä, mutta kysymyksessä
oli asiapitoinen viraston toimialan
asioihin keskittynyt artikkeli.
Suomi oli näyttävästi esillä
puolalaisen Newsweekin erikoisnumerossa, jossa käsiteltiin opiskelumahdollisuuksia.
Pohjoismaiden
otsikko oli suomalaisittain mairitteleva ”Sisu puolaksi”, jossa kerrottiin
yleisesti opiskelusta Pohjoismaissa,
mutta erityisesti Suomessa, koska
jutun kirjoittaja oli ollut nimenomaan Suomessa vaihdossa. Suomalaiset yliopistot lueteltiin jutussa
yhteystietoineen kuten muutkin
pohjoismaiset yliopistot.
Poliittinen historia oli esillä parin
näyttävän jutun verran Puolan
suurilevikkisimmässä sanomalehdessä Gazeta Wyborczassa. Lehti
kuvasi Suomen suhteita Neuvostoliittoon vuosina 1945-81, kun
se esitteli Juha Pohjosen ja Jussi
Pekkarisen kirjan Ei armoa Suomen
selkänahasta. Lisäksi sama lehti esit-

teli Karjalan historiaa ja Pro Karelia
-seuran toiveita Karjalan saamisesta
takaisin. Molempien juttujen sävy
oli neutraali, tosiasioita esittelevä.

Jonkin verran
talousuutisointia
Suomalaisinvestoinnit
Puolaan
olivat esillä parissa englanninkielisessä julkaisussa. The Warsaw Voice
julkaisi joulukuussa teemasivut
Scandinavia in Poland, jossa se
esitteli suurlähettiläs Jan Storen ja
muiden Pohjoismaiden suurlähettiläät. Samassa lehdessä haastateltiin Puolan markkinoilla toimivien
pohjoismaalaisten firmojen johtajia.
Warsaw Business Journalissa haastateltiin Finpron johtajaa Markku
Kuisminia suomalaisinvestointien
kasvusta Puolassa.
Pääjohtaja Jorma Ollilan vierailu
yritysfoorumissa Varsovassa ja
nimitys Shelliin olivat syynä siihen,
että puolalaisille esiteltiin seikkaperäisesti Nokian menestystarinaa,
vaiheita ja haasteita. Nokia oli näkyvimmin esillä suomalaisista yrityksistä. Patrian ajoneuvokauppojen
vaiheet olivat edelleen esillä, joskin
aiempaa vähemmän. Myös Sammon
ja Nordean väliset yrityskaupat
huomioitiin: Sampo vetäytyy markkinoilta ja Nordea kasvaa.
Suomen hyytävä talvi pilkkimistä myöten oli hyvin esillä television suositussa keskusteluohjelmassa, jossa Finpron toimistossa
työskentelevä Maria Onikki-Górski
vertasi Suomen talvea ja sen viettotapoja puolalaiseen talveen. Viihteellisessä ohjelmassa oli esiintyjiä
myös muista maista. Aiemmin
samassa
keskusteluohjelmassa
esiintyi useaan otteeseen Toni
Hyyryläinen, joskaan aina esillä
eivät olleet Suomi-teemat.
Joulupukki tuotiin joulun alla
esille moneen otteeseen Puolan
televisiossa. Monilla eri kanavilla
näytettiin toistuvia välähdyksiä
joulupukista, poroista ja tontuista,
ja paikaksi kerrottiin Lappi. Tv-kuva
oli Suomesta saatua, ja se esitteli
joulupukin työpajaa Rovaniemeltä.
Myös suomalaisten urheilijoiden
menestys oli esillä. Tavalliset puolalaiset tuntevat Suomesta parhaiten
juuri urheilijat. Erityisesti mäkihyppy oli paljon esillä ja Janne
Ahosen nimi erittäin tunnettu.
Myös Matti Hautamäki tunnetaan.

Lisäksi Kimi Räikkönen oli paljon
esillä. Suomalaisen pikkukylän
talkooperinne sai runsaasti palstatilaa. Suurlähetystö oli avustanut
toimittajan
matkajärjestelyissä
Suomeen.

Ranska
Suomen saama huomio ranskalaisissa tiedotusvälineissä pysyi edelleen runsaana ja voittopuolisesti
myönteisenä. Perusnäkökulmana
oli Suomi esimerkkinä pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, joka pitää
kiusallisen hyvin huolen asioistaan. Säännöllisesti olivat esillä
myös matkailu ja kulttuuri. Särmää
antoivat muun muassa letkautukset
suomalaisesta ruuasta.
Suhteutettuna muita Pohjoismaita ja EU-maita käsittelevään
julkisuuteen Suomi oli aika lailla
oikealla
paikallaan:
Suomesta
kirjoitettiin ja puhuttiin ehkä vähän
vähemmän kuin Ruotsista mutta
enemmän kuin Itävallasta, Kreikasta, Portugalista tai Islannista.
Suomen yleiseen tunnettuuteen
nähden huomio oli pikemminkin
yläkanttiin. Epätieteellinen, mutta
mielenkiintoinen kirja EU-maiden
tunnettuudesta osoitti viime vuonna
tunnettuuden olevan suorassa
suhteessa maantieteelliseen ja historialliseen läheisyyteen, joita valtteja
Suomella ei ole.

edellisen vuoden tapaan suomalainen koulu, vastuullinen julkisen
talouden hoito ja kilpailukykymenestys. Koulumenestyksen salaisuutta kävivät niin lukuisat televisioryhmät kuin muun muassa
Nouvel Observateurin ja Le Figaron
toimittajat etsimässä luokkahuoneista.
Uutena
kiinnostuksen
kohteena tulivat esille saavutukset
ikääntyneiden aseman parantamisessa työelämässä. Yhteistä näille
keskustelunaiheille näyttää olevan
se, että ne nousevat esiin OECD:n
tai EU:n tekemien kansainvälisten
vertailujen kautta Ranskan sisäisen
keskustelun kannalta sopivalla
hetkellä.
Kun aikaisemmin tiedotusvälineet poimivat muista maista vertailukohtia milloin millekin talouden
ja sosiaalipolitiikan osa-alueelle,
vuoden mittaan keskityttiin enenevässä määrin etsimään kiinnostavaa ratkaisumallia kriisiytyneelle
”Ranskan mallille”. Sellainen löydettiin pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, joka ennen muuta yhdistetään Ruotsiin. Suomi ja Tanska
olivat mallin uskottavuutta lisääviä
variaatioita. Kun talouslehti Les
Echos esitteli laajoilla reportaaseilla
kolme menestyksellistä ulkomaista
esimerkkiä
työllisyyspolitiikasta,
Suomi sai edustaa pohjoismaista
mallia talousliberaalien Ison-Britannian ja Kanadan rinnalla.
Olkiluotoon rakennettava ranskalais-saksalainen
ydinvoimala

Ranskassa Suomi oli esimerkkinä pohjoismaisesta
hyvinvointivaltiosta, joka pitää kiusallisen hyvin
huolen omista asioistaan.
Ulkomaantapahtumia
seurataan ranskalaisessa laatulehdistössä suhteellisen paljon. Se, mihin
kiinnostus
kohdistuu,
riippuu
päivänkohtaisten huippu-uutisten
ulkopuolella
kirjeenvaihtajaverkosta. Suomen kannalta tilanne
on kohtuullisen hyvä, koska
tärkeimmillä lehdillä, Le Monde, Le
Figaro, Libération, on pohjoismaiset
freelance-kirjeenvaihtajat.
Tosin
Suomea seurataan lähinnä Tukholmasta. Selvä parannus aikaisempiin
vuosiin on se, että AFP lähetti ranskankielisen kirjeenvaihtajan Helsinkiin.
Rungon
tiedotusvälineiden
kiinnostukselle antoivat kahden

teki Suomesta jälleen ydinenergiapolitiikan mallimaan. Presidentti
Tarja Halosen virallinen vierailu
talvella kiinnitti hetkeksi huomion
Suomen turvallisuuspolitiikkaan ja
naispresidenttiin. Le Monden henkilökuvassa esiteltiin ”suomalaisten
luomupresidentti”.
Vähän
poikkeuksellisempia
kiinnostuksen
kohteita
olivat
Suomen Lentosotakoulun perinnelipun hakaristi, joka lähti liikkeelle
blogeista ja päätyi Le Monden etusivulle esimerkkinä oudoista suomalaisista, jotka eivät ymmärrä hakaristin kielteistä viestiä. Elämään jäi
myös presidentti Jacques Chiracin
arvio suomalaisen ruuan kelvotto-
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tusjärjestelmä. Dagens Nyheterin
pääkirjoitustoimittaja Peter Wolodarski kävi jopa itse Helsingissä
tutustumassa suomalaisen koulujärjestelmän
menestystekijöihin.
Syynä suomalaisoppilaiden menestymiseen ovat Wolodarskin mukaan
Dagens Industri kehui Suomen talouspolitiikkaa:
opettajien
yhteiskunnallinen
”Pikkuveli” idässä on käyttäytynyt kypsemmin ja
arvostus, opettajaopintojen korkea
kaukonäköisemmin kuin Ruotsi.
taso, arvosanat, opettajien auktoriteetti ja koulujärjestelmän jatkukohteena. Matkailun ja talouden yhä mielenkiintoisempana esimerk- vuus. ”Ruotsalaisesta koulukriirajavyöhykkeellä Le Figaro Magazine kimaana. Varsinkin porvarileh- sistä ei näy merkkiäkään Suomessa.
julkaisi näyttävän kuvareportaasin distö puhuu paljon suomalaisesta Itänaapuri on valinnut eri järjessuomalaiselta jäänmurtajalta.
esimerkistä. Göteborgs-Postenisssa oli telmän kuin me”, kirjoitti Dagens
Kulttuurin puolella tiedotusvä- jopa neliosainen kolumni nimeltä Nyheter lokakuussa. Lukuisia muita
lineissä huomattiin suomalaisten ”Oppia Suomelta?”, jossa käsiteltiin samantapaisia artikkeleita julkaisklassisen musiikin maailmantähtien euroa, kotitaloustyön verovähen- tiin.
vierailujen lisäksi muun muassa nystä, hoitotakuuta ja lakia minimiSuomen kieli yhtenä Ruotsin
Timothy Personsin vetämän Taikin palkasta. Lopputulos kaikissa artik- kansallisista
vähemmistökielistä
gallerian valokuvaajien jo totuttu keleissa oli: kyllä, kannattaa oppia näkyi vain vähän tiedotusvälimenestys
ParisPhoto-valokuva- suomalaisesta mallista.
neissä. Dagens Nyheter huomioi
messuilla. Helsinki School alkoi
Yksi kuumimmista poliittisista ruotsin ja suomen kielen huoltoon
vakiintua
yhteiseksi
etiketiksi kysymyksistä, jossa Suomea on erikoistuvan uuden kieliviransuomalaisille valokuvaajille, joiden käytetty lyömäaseena, on kotitalous- omaisen perustamissuunnitelman.
mukanaolo on muuttanut messut työn verovähennysoikeus. Ruotsin Eskilstuna-Kuriren julkaisi suurlänykytaidepainotteiseksi.
Myös sosiaalidemokraattinen
hallitus hettiläs Pertti Torstilan kirjoituksen
Elina Brotherus on saavuttanut vastustaa sitä. Perusteena on ollut ”Ruotsin ja suomen kieli ovat
aseman, jossa hänen näyttelynsä se, että työväenluokan ei pitäisi tärkeitä molemmissa maissa”.
säännönmukaisesti arvostellaan.
siivota keski- ja yläluokan sotkuja,
Suomen paperilakko sai myös
Kevyemmän musiikin tekijöistä koska tämä lisäisi eriarvoisuutta. aika paljon huomiota Ruotsissa
kiittäviä arvosteluja saivat levyis- Kotitaloustyön
verovähennys varsinkin maan paperiliiton myötätään Jori Hulkkonen ja 22 Piste- nähdään tämän käsityksen mukaan tuntotoimenpiteiden
jälkeen.
pirkko, jolla alkaa olla kulttiasema.
”Suomen asia on
Kirjailijoista Arto Paasilinna jatkoi
edelleen meidän”,
suomalaisen proosan kiistattootsikoitiin
Aftonmana tähtenä. Onnellisen miehen
bladetin
kolumni.
käännös sai arvosteluissa innostuKolumnisti puolusti
neen vastaanoton.
ruotsalaisten paperityöläisten ylityökieltoa suomalaisten
omistamissa papeRuotsi
ritehtaissa. Ylityökielto sai työnantajaVuosi 2005 alkoi Ruotsissa traupuolen ja porvarilehmaattisissa tunnelmissa. Tsunami
distön raivostumaan,
oli vienyt satojen ruotsalaisten
ja ne vaativatkin
elämän. Tässä ikävässä tilanteessa ”Suomi ansaitsee siivouksella”, kertoi Göteborgs-Posten. Kotita- myötätuntolakkojen
verovähennysoikeus oli Ruotsissa poliittisesti kuuma kieltämistä.
Suomi nostettiin tiedotusvälineissä loustyön
aihe, ja Suomea käytettiin niin myönteisenä kuin kielteisenä
jonkin verran esille esimerkkinä esimerkkinä.
Ruotsin
ja
maasta, jossa asioita ei ainakaan piikayhteiskunnan paluuna. Porva- Suomen taloushuippukokouksen
hoidettu yhtä huonosti kuin Ruot- rilehdistössä on nostettu esille vero- alla Eskilstunassa talouslehti Dagens
sissa. Finnairin oma-aloitteinen vähennyksen työllistävä vaikutus, Industri kehui Suomen talouspoevakuointi mainittiin. Thaimaassa veronkierron häviäminen sekä litiikkaa. ”Suomi näyttää tietä”,
hätää kärsivät ihmiset mainitsivat lapsiperheiden tilanteen helpottu- oli pääkirjoituksen otsikko huhtihaastatteluissa, että muiden maiden minen. Keskustelu kotitaloustyön kuussa. Viime vuosina on tullut
kansalaiset, muun muassa suoma- verovähennyksestä nousee esille yhä selvemmäksi, että ”pikkuveli”
laiset, saivat apua omilta viranomai- aina silloin tällöin, ja sitä seuraa idässä on käyttäytynyt kypsemmin
siltaan ruotsalaisia nopeammin.
kiivas keskustelu.
ja kaukonäköisemmin kuin Ruotsi,
Suomi oli enimmäkseen esillä
Toinen vuoden aikana lehdissä lehti kirjoitti. Dagens Industri
myönteisessä
mielessä.
Ruot- näkynyt kestoaihe oli Pisa-tutki- mainitsi kotitalouksien verovähensalaisten
tiedotusvälineiden muksen jälkeen suomalainen koulu- nykset, koulut, energiapolitiikan
muudesta. Terassin naapuripöytään
kuultua letkautusta toistettiin tiedotusvälineissä säästeliäästi, ja yleensä
Chiracia moittien.
Turistikohteena Suomi oli esillä
entiseen tapaan ennen muuta talvi-
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johdonmukainen uutisraportointi
Suomesta on melko harvinaista.
Sen sijaan Suomi on usein keskustelunaiheena pääkirjoituspalstoilla ja
kolumneissa. Suomi nähdään ruotsalaisessa poliittisessa keskustelussa

sekä EU-yhteistyön. Syynä tähän on
lehden mielestä se, että Suomessa
hallitukset koostuvat eri puolueista. Suomen sosiaalidemokraattien kokemus hallitusyhteistyöstä
porvaripuolueiden kanssa on tehnyt
hyvää puolueen omakuvalle.
Bodom-järven murhaoikeudenkäyntiä käsiteltiin myös monessa
tiedotusvälineessä.
Ruotsalaiset
keskustelivat murhien vanhentumisajasta. Nykyään murhista ei voi
nostaa syytettä 25 vuoden jälkeen.
Oikeusministeri Thomas Bodström
ehdotti lain muuttamista Suomen
kaltaiseksi.
Suoranaisia
juoru-uutisia
Suomesta julkaistiin jonkin verran.
Myös asiallinen päivälehti Dagens
Nyheter kirjoitti ”Suomen presidentinvaalien saippuaoopperasta”.
Jutussa mainittiin ulkoministeri
Erkki Tuomiojan ja presidentti
Tarja Halosen suhde 30 vuotta
sitten. Jutussa mainittiin myös
pääministeri, kulttuuriministeri ja
entinen valtiovarainministeri.
Suomesta raportointi oli yleensä
myönteistä. Svenska Dagbladetin
pääkirjoitus marraskuussa kiteytti
kuvan. Pääkirjoitustoimittaja PJ
Anders Linderin mukaan Ruotsin
hallituksen
oikeusministerin
Thomas Bodströmin ja kouluministeri Ibrahim Baylanin pitäisi vuokrata lentokone ja lähteä Helsinkiin
avustajiensa kanssa. Kouluministerin pitäisi ottaa oppia, miten
saadaan huipputuloksia kansainvälisessä kouluvertailussa. Oikeusministeri voisi selvittää, miten
Suomessa on tehty vain neljä arvokuljetusryöstöä viime vuosina, kun
Ruotsissa on ollut niitä 224 saman
ajanjakson aikana. Sen lisäksi
puolustusministeri Leni Björklundin pitäisi myös lähteä Suomeen
oppiakseen suomalaispoliitikoilta
ja -kenraaleilta, miten uskottava
puolustus säilytetään. Ja lopuksi:
”Suomi vaalii valtion ydintehtäviä.
Ruotsi pyrkii tekemään enemmänkin suosittuja ja poliittisesti
korrekteja asioita. Ajoittain tulee
tunne, että suomalainen politiikka
on todellista ja ruotsalainen teeskentelyä.”

Amerikkalainen tyttö ja
Muumi-peikko juhlivat
Amerikkalainen tyttö ja 60-vuotisjuhlaansa viettävä Muumi olivat

Expressen ihasteli Taideteollisen korkeakoulun The Helsinki
Schoolin valokuvanäyttelyä muiden tiedotusvälineiden tavoin.

Suomen kirjallisuuden valovoimaisia tähtiä Ruotsissa. Nuoret
suomalaiset valokuvaajat rynnistivät näkösälle samalla kun Albert
Edelfelt keräsi katsojia vuosisadan
vaihteen taiteen ääreen. Äideistä
parhain veti yleisöä elokuvateattereihin ja kiintotähti Esa-Pekka
Salonen konserttisaleihin. Suomen
muotoilun vuosi herätti lehdistön
pohtimaan myös maan omaa
muotoilun vuotta kansainvälisestä
näkökulmasta.
”Siinä meillä on pian maailmanluokkaa oleva kirjailija”, otsikoi
Dagens Nyheter -lehden Jonas Thente
artikkelinsa Monika Fagerholmista,
kun tämä oli saanut Augustprisetin,
Ruotsin kirjallisuuden huomattavimman palkinnon. Palkinnon
myöntää kustantajien yhdistys
Svenska
förläggarföreningen.
Monika Fagerholm onnistui kaikkien yllätykseksi ohittamaan ylivoimaisen ennakkosuosikin, ruotsalaisen Klas Östergrenin. Arvostelijat
suitsuttivat kiitosta Fagerholmin
rikkaalle kielelle ja mielikuvituksen
täyttämälle kerronnalle. Vuosi oli
Fagerholmille todellista palkintosumaa: Den amerikanska flickan
toi hänelle myös Göteborgs-Postenin
vuoden kirjallisuuspalkinnon sekä
maan kirjastoyhdistyksen myöntämän Aniara-palkinnon.
Ruotsalaisten
rakastaman
Muumi-peikon 60-vuotisjuhlavuosi
näkyi tiedotusvälineissä runsaasti.
Nerikes Allehanda korosti, että Tove
Jansson toistuvasti kuvasi pientä
ihmistä, joka hakee turvallisuutta
uhkien täyttämässä maailmassa.
Dagens Nyheter halusi kuitenkin
myös oikaista yleistä pehmoiluun

sortuvaa mielikuvaa
Tove
Janssonista
Muumipeikkojen
äitinä. Lehti viittasi August Strindbergiin ja totesi,
ettei häntä koskaan
esitetä Neiti Julien
isänä.
Monien
muiden
ohella
Sydsvenskan kiinnitti
huomiota myös Tove
Janssonin hahmojen
ympärille kasvaneeseen isoon bisnekseen. Mielenkiintoa
Muumin juhlintaan
lisäsi huomattavasti
Astrid Lindgrenin luoman Peppi
Pitkätossun samaan aikaan osunut
60-vuotisjuhlavuosi.
Kenties osittain pirteiden kuusikymppisten Muumin ja Pepin vauhdittamana myös uusi suomalainen
lastenkirjallisuus pääsi Ruotsissa
näkyville. Svenska Dagbladet ja Vestmanlands Läns Tidning pitivät Jukka
Laajarinteen ja Matti Ruokosen
kirjaa Mormors maskin vuoden
omaperäisimpänä ja hauskimpana
kuvakirjana. Dagens Nyheter laski
kirjalle erityiseksi ansioksi sen, että
siitä puuttui tyystin kaikki pikkulapsille suunnattu herttaisuus.
Lehden mukaan kirja kulmikkaine
tummine kuvineen oli suorastaan
ruma ja sellaisena erityisen kiitoksen
arvoinen.
Muista suomalaisista kirjailijoista kiinnostusta herättivät erityisesti Kari Hotakainen, Eeva Kilpi,
Anja Snellman, Rakel Liehu, Bo
Carpelan, Arto Paasilinna, Nina
Honkanen ja Märta Tikkanen.

Suomalaiset valokuvaajat
rynnistivät näkösälle
”Suomalainen
valokuvaihme?
Milou Allerholm tyrmää jo ensimmäisessä huoneessa”, oli Dagens
Nyheterin herättävä otsikko suomalaisesta
valokuvanäyttelystä
Personligt, josta myös kirjoittivat
kaikki muut keskeiset lehdet. Näyttelyn taustahahmo, Taideteollisen
korkeakoulun lehtori Timothy
Persons sai kuvata menestyksekkäiksi osoittautuneita opetus- ja
markkinointimenetelmiään kaikissa
keskeisissä lehdissä. Upsala Nya
Tidning totesi, että suomalainen
valokuva on viime vuosikymme-
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ninä vallannut keskeisen aseman
kansainvälisellä taidekartalla. Lehti
viittasi Tukholman Kulttuuritalon
järjestämän The Helsinki Schoolin
näyttelyn ohella myös Tukholman
Suomi-instituutin ja Tenstan taidehallin valokuvanäyttelyihin.
Albert
Edelftin
syntymän
150-vuotisjuhlavuoden
näyttely
muodostui Ateneumissa kaikkien
aikojen yleisöennätykseksi. Prins
Eugens Waldemarsudde -museon
järjestämä supistettu versio herätti
myös ruotsalaisten kiinnostuksen
naapurimaansa rakastettuun maalariin. Svenska Dagbladet ja Sundsvalls Tidning kuvasivat näyttelyä
myös julkaisemalla kuvia joistakin
erityisesti ruotsalaisten arvostamista Edelfeltin töistä. Tällaisia ovat
esimerkiksi teokset Kuningatar
Blanka ja Kaarle Herttua herjaa
Klaus Flemingin ruumista.
Svenska Dagbladet ja Smålänningen näkivät Edelfeltin taiteessa
selviä yhtymäkohtia Ruotsiin ja
totesivat, että Edelfelt on Suomessa
yhtä suosittu kuin Carl Larsson
Ruotsissa. Svenska Dagbladet totesi,
että kuva Edelfeltistä syveni kahden
tuoreen kirjan ansiosta. Waldemarsudden näyttelyn yhteydessä
julkaistu Albert Edelfelt -kirja sekä
Rainer Knapaksen ja Maria Vainion
toimittama teos Albert Edelfelt
och Ryssland: Brev från åren 18751905 yhdessä loivat kuvan paljon
matkustelleesta ja avarakatseisesta
taiteilijasta.

Sotalapset yhdistivät
Klaus Härön ohjaama Äideistä
parhain herätti kiinnostusta jo
ennen
Ruotsin
ensi-iltaansa.
Elokuvan tarina suomalaisesta
sotalapsesta Ruotsissa sai liikkeelle
monia katsojia, joilla oli omakohtaisia kokemuksia aihepiiristä.
Tiedotusvälineet julkaisivat lukuisia
mittavia haastatteluja, joissa Klaus
Härön ohella myös elokuvan ruotsalaiset päänäyttelijät Maria Lundqvist ja Michael Nyqvist valottivat
elokuvan sisältöä syvällisesti.
Loistavan arvosanan elokuvalle
antoivat ainakin Svenska Dagbladet,
Aftonbladet, Expressen ja SVT:n
Filmkrönikan. Elokuvan kuvausta
ylistettiin niin, että jotkut arvioijat
pitivät sen maisemakuvausta jopa
liiankin kauniina. Kritiikkiä sai osittain myös elokuvan musiikki, jota

30

muun muassa Sydsvenskan ja Göteborgs-Posten pitivät liian tunteikkaana. Kaikkiaan Äideista parhain
muodostui
kuitenkin
selväksi
menestykseksi,
jolle
yleisesti
povattiin pitkäaikaista näkyvyyttä
Ruotsin elokuvaohjelmistossa.

Sibelius haastoi laivan
tanssimusiikin
Jean Sibelius kohosi yhdeksi
vuoden säveltäjänimistä, kun Göteborgin sinfoniaorkesteri levytti
oman 100-vuotisjuhlansa kunniaksi
uudelleen kaikki Sibeliuksen seitsemän sinfoniaa. Upsala Nya Tidning
ylisti kapellimestari Neeme Järven
tulkintaa, kun taas Dagens Nyheter ja
Sydsvenskan olivat tältä osin jonkin
verran varauksellisia. Sitä vastoin
Esa-Pekka Salosen asemaa kapellimestarina ei heiluttanut mikään.
Salosen ja Valerij Gergijevin yhdessä
vetämä Itämeri-festivaali sai nyt
kolmannellakin toteutuskerrallaan
runsaasti huomiota. Tiedotusvälineet innostuivat festivaalin Itämerellä toteutetuista konserteista,
vaikka esimerkiksi Dagens Nyheter
joutui toteamaan, että merellä
syntyi suorastaan klassinen kulttuurien yhteentörmäys, kun laivan
tanssimusiikki sai haastajikseen
Sibeliuksen, Griegin ja Straussin.
Ruotsin oma menestys rockin ja
popin markkinoinnissa ulkomailla
on aikaisemmin saattanut vaikeuttaa
esimerkiksi
suomalaisbändien
pääsyä esille maan musiikkielämässä. Muutamat suomalaisbändit
onnistuivat kuitenkin saavuttamaan näkyvyyttä. Svenska Dagbladet
ihmetteli arvioidessaan HIM:n ja
Ville Valon Tukholman-konserttia,
miksi nämä lavalla kuulostivat
huomattavasti
massiivisemmilta
kuin levyllä. Västerbottens-Kuriren
kertoi Nightwishin loppuunmyydyistä konserteista Tukholmassa ja
Göteborgissa sekä yhtyeen kultalevystä Ruotsissa.

Festivaalit vetivät Suomeen,
teatteria ja tanssia tarjolla
myös Ruotsissa
Suomalaiset kesäfestivaalit pääsivät
nytkin hyvin esille Ruotsissa.
Vestmanlands Läns Tidning vieraili
Kuhmon kamarimusiikissa, Dagens
Nyheter ja Skånska Dagbladet Savonlinnan
oopperajuhlilla.
Arviot
olivat kiittäviä. Västerbottens-Kuriren

puolestaan perehtyi Länsi-Suomen
musiikkifestivaaleihin ja -tapahtumiin.
Svenska Dagbladet kuvasi Tampereen
teatterikesän
ohjelmiston
monipuolisuutta. Ruotsissa teatterivuoden yhdeksi kohokohdaksi
muodostui
Norrbottensteaternin
Populärmusik från Vittula. Svenska
Dagbladet antoi teatterin uudelle
johtajalle
Erik
Kiviniemelle
runsaasti kiitoksia esityksen toteutuksesta ulkoilmassa autenttisessa
ympäristössä.
Danstidningen kirjoitti myönteiseen sävyyn Kuopio tanssii ja
soi -festivaalista, mutta oli varauksellinen Kiasman URB-tanssifestivaalin onnistumisesta. GöteborgsPosten kuvasi Pyhäjärven Täydenkuun
tanssifestivaalin
kasvua
merkittäväksi tapahtumaksi, jonka
menestyksen salaisuus piilee siinä,
että festivaali pidetään pienellä
paikkakunnalla ja että se onnistuu
houkuttelemaan myös paikallisen
yleisön mukaan.
Tero
Saarinen
Companyn
esiintyminen Tukholmassa sai
Dagens Nyheteriltä otsikokseen
”Huumaavan kaunista”. Tommi
Kitti, Jenni Kivelä ja Ruotsissa jo
pitkään vaikuttanut Virpi Pahkinen
saivat myönteisiä arvioita esiintymisistään.

Muotoilun vuosi näkyi
Suomalaisen muotoilun nauttima
arvostus Ruotsissa tuli selvästi esille,
kun maan tiedotusvälineet kuvasivat
Suomen muotoilun vuoden tavoitteita ja toteutustapoja. Ruotsissa
samaan aikaan vietetty muotoilun
vuosi joutui useimmissa arvioinneissa naapurimaataan heikompaan asemaan. Göteborgs-Posten
arvioi, että Suomessa muotoilun
vuosi näkyi koko yhteiskunnassa.
Lehti kuvasi vuoden mittavaa näyttely- ja tapahtumakalenteria hyvin
myönteisesti. Helsingin ydinkeskustan designkorttelia ja Helsinki
Design Week -tapahtumaa kuvasivat
Göteborgs-Postenin
lisäksi
muun muassa Sydsvenskan, Habit
ja Allt om resor. Sitä vastoin Rum
arvosteli Designmuseon Maija Isola
-näyttelyä liian sopuisasta ja romantisoivasta sävystä. Ruotsin puolella
Kristinehamnin
Aalto-näyttelyä
arvioivat Nya Kristinehamns-Posten
ja Hallandsposten.

Saksa
Saksan tiedotusvälineet vertailevat
mielellään, ja Suomi on suosittu
vertauskohde. Ovatpa kyseessä
koulut, lastenhoito tai kilpailukyky,
käsittely tapahtuu myönteiseen
sävyyn. Metsäpolitiikka ja ydinvoimapolitiikka nousevat ainoiksi
kiistellyiksi teemoiksi. Muuten
Suomi-aiheista uutisointia hallitsi
kulttuuri. Saksa on Suomen kulttuuriviennin tärkeimpiä kohteita.
Pohjois-Saksan
tiedotusvälineitä
kiinnosti kulttuurin lisäksi Itämeren
laivaliikenne.
Minuuteissa ja palstamillimetreissä mitattuna eniten kiinnosti
edelleen Suomen koulujärjestelmä.
Jo neljättä vuotta peräkkäin aihe
elää, ja tiedotusvälineet raportoivat nyt muun muassa saksalaiskouluista, jotka ottavat mallia
Suomesta. Suomi on mediassa
noussut koulualan kansainväliseksi
asiantuntijamaaksi. Tästä esimerkkinä mainittakoon Die Zeit, joka
julkaisi eduskunnan puhemiehen
Paavo Lipposen kirjoittaman artikkelin Suomen Pisa-menestykseen
vaikuttaneista tekijöistä.
Koska saksalaiset tiedotusvälineet rakastavat vertailujournalismia
- ”meillä asiat ovat näin huonosti kertokaa miten te hoidatte tämän”
- uudeksi vertailukohteeksi nousi
suomalainen
neuvolajärjestelmä.
Taustalla on sosiaalidemokraattisen
puolueen SPD:n tuoreen puheenjohtajan Matthias Platzeckin Suomea
kohtaan tuntema kiinnostus. Platzeck on useassa yhteydessä kehunut
Suomea innovatiiviseksi, uudenaikaiseksi sosiaalivaltioksi. Tiedotusvälineet kiinnostuivat neuvolajärjestelmästä, kun Platzeckin innoittamana Brandenburgin osavaltiossa
päätettiin aloittaa pilottihanke,
jonka esikuvana toimii suomalainen
neuvola.
Yleisurheilun MM-kisat toivat
huomiota Suomelle. Sateenkestävät suomalaiset näyttäytyivät
Saksassa todellisena yleisurheilukansana. Ylen aamu-tv:tä vastaava
ARD-Morgenmagazin lähetti kisojen
aikana joka aamu useita suoria
featurepätkiä Helsingistä. Lähetykset kuvattiin Helsingissä mattojenpesulaiturilla, Suomenlinnassa

sekä saunomisen
maailmanmestaruuskisoissa.
Mielenkiintoinen
lähetys
tehtiin
Suomenlinnasta,
jossa
puhuttiin
muun
muassa
Suomen ulkopolitiikasta ja päädyt- Suomalaisten eriskummalliset urheilulajit ja koulumenestys olivat
tiin
toteamaan, otsikossa saksalaisessa Der Tagespiegel -lehdessä.
että
Franz-Josef
symbolisoimassa Suomen porojen
Straussin aikoinaan keksimä hauk- uhanalaista asemaa ja Lapin
kumasana
”Finnlandisierung”, vanhojen metsien tuhoamista. Rudisuomettuminen, on itse asiassa poron mielenosoituksesta Berliinin
myönteinen termi, koska se ilmentää suurlähetystön edessä kerrottiin
kykyä tasapainoilla idän ja lännen Radio Berlin Brandenburgin TV:n
välillä eli viisautta ja diplomatiaa paikallisissa iltauutisissa. Myös
parhaimmillaan.
Tageszeitung kirjoitti mielenosoituksesta.

Ydinvoima ja
metsäpolitiikka

Arvostettu viikkolehti Der Spiegel
julkaisi
loppuvuodesta
monisivuisen artikkelin Suomen ydinvoimapolitiikasta.
Artikkelissa
painottuivat
ydinvoimakriittiset argumentit, joiden mukaan
Suomessa ydinvoiman vastustajat
jyrätään sivuun ja kansanedustajat
harhautettiin äänestämään lisärakentamisen puolesta. Suomen ydinvoimapolitiikka herätti jatkuvaa
kiinnostusta Saksassa, ja tiedotusvälineiden sekä toimittajien mielipiteet ydinvoimasta vaikuttivat
ratkaisevasti artikkeleiden sävyyn
- joko Suomen ydinvoimaratkaisuun suhtauduttiin arvostelevasti
tai ihailevasti.
Metsäpolitiikka on toinen alue,
jossa Suomi esiintyy myös kielteisessä valossa. Greenpeacen metsäleiri Inarissa maalis-huhtikuussa
huomioitiin muutamassa lehdessä.
Mielenosoitukset
Ylä-Lapin
hakkuita vastaan saivat jonkin
verran huomiota. Greenpeace toi
Suomen lähetystön eteen risukasan
Inarista. Marraskuussa suomalaisen paperilaivan lastauksen estämisyritykset Kemin satamassa ja
purkamisen estäminen Lyypekin
satamassa kiinnostivat myös tiedotusvälineitä - mutta aika vähän.
Aktiivisin raportoija oli vihreitä
lähellä oleva Die Tageszeitung.
Enemmän julkisuutta aiheutui
Greenpeacen organisoimasta Rudiporon matkasta Marburgista Berliiniin. 12 opiskelijaa veti perässään
pientä kärryä, jossa oli poron kuva

Suomalaisia henkilöitä
Saksan tiedotusvälineissä
Kestosuosikki
oli
presidentti
Martti Ahtisaari. Aceh- ja Kosovoneuvottelujen takia Ahtisaari nousi
kansainvälisesti tunnetuimmaksi
suomalaiseksi, joka pääsi myös
mukaan Nobel-palkinto-spekulointeihin. Toinen tiedotusvälineiden
arvostama henkilö oli EU-komissaari Olli Rehn.
Vuosi alkoi ulkoministeri Erkki
Tuomiojan
Saksan-vierailulla.
Tuomioja
tapasi
ulkoministeri
Joschka Fischerin Berliinissä ja piti
esitelmän
Viadrina-yliopistossa
Frankfurt an der Oderissa. Vierailu
sai kohtuullisesti valtakunnallista julkisuutta, koska Tuomioja
antoi kaksi haastattelua, DPA:lle
ja Financial Times Deutschlandille.
Tämän lisäksi kaikki Frankfurt an
der Oderin paikalliset tiedotusvälineet huomioivat hänen vierailunsa
ja Handelsblatt julkaisi osan hänen
puheestaan, jonka teemana oli
yhdentyvä Eurooppa.

Kulttuuria laidasta laitaan
Saksan media kirjoitti suomalaisesta
kulttuurista
suhteellisen
paljon, mutta lähti vain poikkeustapauksissa Suomeen saakka tutustuakseen aiheeseen syvällisemmin.
Suomalaisesta musiikista kirjoitettiin, kun sitä soitettiin Saksassa,
kirjallisuudesta, kun siitä ilmestyi
uusia saksannoksia ja elokuvasta,
kun sitä esitettiin maan eri elokuvafestivaaleilla. Harva saksalainen
tiedotusväline lähetti toimittajansa
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Suomeen festivaaleille, näyttelyihin tai haastattelemaan suomalaista kirjailijaa kotimaisemissaan.
Jos toimittajan juttu oli päivätty
Suomessa, hän oli hyvin todennäköisesti ollut siellä ulkoministeriön
vieraana tai sitten hän oli Frankfurter
Allgemeine Zeitungin Tukholmankirjeenvaihtaja, joka seurasi laajasti
suomalaisia tapahtumia ja ilmiöitä.
Suomalainen musiikki oli kuten
aikaisempinakin vuosina hyvin
esillä. Suomi oli teemamaana
Usedomin
musiikkifestivaalilla,
jossa muun muassa Esa-Pekka
Salonen johti avajaiskonsertissa
oman teoksensa Wang on Wang ja
Olli Mustonen vieraili Composer
in Residence -ominaisuudessa, mikä
huomattiin myös paikallislehdistön
ulkopuolella.
Nykysäveltäjistämme esillä oli
Kaija Saariaho, jonka oopperaa
L’amour de loin Die Welt piti yhtenä
vuosisatamme
merkittävimpänä
teoksena. Sekä Die Welt että FAZ
huomasivat Aulis Sallisen 70-vuotispäivän. Die Welt nosti esille Sallisen
Palatsi-oopperan, 8. sinfonian ja
Berliiniin liittyvän Mauermusikin.
FAZ puolestaan luonnehti säveltäjää
leikittelevän tyylipluralismin mestariksi. Kalevi Ahon Luostosinfoniaa

kuvattiin Süddeutsche Zeitungissa ei
keskieurooppalaisittain avantgardistisena, vaan arkaistisen voimakkaana, välittömänä musiikkina.
Suomalaisten
huippukapellimestarien kuten Paavo Berglundin,
Esa-Pekka Salosen ja Jukka-Pekka
Sarasteen esiintymisiä Saksan
konserttisaleissa seurattiin, ja EsaPekka Salosen kohdalla myös hänen
esiintymisiään muualla Euroopassa.
Ooppera- ja konserttiarvosteluissa
sai säännöllisesti lukea suomalaisista laulajista, jotka joko vierailivat Saksassa tai joilla oli kiinnitys
paikallisiin musiikkiteattereihin.
Suomalaisen kevyen musiikin
uutisointi oli runsasta. Bändien
osallistuminen Berliinin Popkommmessuihin ja lukuisat keikat
Berliinin ja Saksan muiden suurkaupunkien klubeilla toivat lisää
julkisuutta tunnetuille ja vähemmän
tunnetuille yhtyeille kuten esimerkiksi HIM, The Rasmus, Apocalyptica, Nightwish, Hanoi Rocks, Jimi
Tenor, Negative ja 22 Pistepirkko.
Elokuvan alalla eniten huomiota
kaikissa tiedotusvälineissä herätti
Kunstpreis Berlin 2005 -palkinnon
myöntäminen Aki Kaurismäelle.
Hänen kantaaottavalle kiitospuheelleen ja palkkiosumman lahjoit-

tamiselleen Afrikkaan osoitettiin
suosiota niin itse tilaisuudessa kuin
lehdistössäkin. Suomalaisohjaajien
menestys Saksan lukuisilla elokuvafestivaaleilla heijastui myös hyvin
lehdistöön. Erityisesti kiitettiin
Pirjo Honkasalon Melancholian 3
huonetta, joka myös esitettiin yhden
päivän aikana 42 elokuvateatterissa
eri puolilla Saksaa.
Suomalainen valokuva vahvisti
asemansa Saksassa. The Helsinki
School by TaiK -ryhmän taiteilijat ja
kuraattori Timothy Persons saivat
paljon myönteistä julkisuutta yksityis- ja yhteisnäyttelyillään etenkin
Berliinin taidemessuilla ja Künstlerhaus Bethanienissa järjestetyssä
laajassa katselmuksessa.
Suomalaisen muotoilun nykytilaa pohtivat sekä Frankfurer Allgemeine Zeitung että Die Zeit laajemmissa artikkeleissa. Molemmissa
lueteltiin perinteiset nimet kuten
Eero Saarinen, Alvar Aalto, Tapio
Wirkkala ja uudemmista Eero
Aarnio, Stefan Lindfors ja Paola
Suhonen. Marimekko oli hyvin
esillä aikakauslehti Brigitten kulttuurierikoisnumerossa viime keväänä.
Suomalaisen
kirjallisuuden
menestys Saksassa jatkui. Leena
Lehtolainen ja Arto Paasilinna

Welt am Sonntagin pilapiirroksessa mies ilmoittaa saaneensa tarpeekseen Saksan nykymenosta ja haluavansa jälleen tulevaisuudenuskoa,
talouskasvua ja järkevän koululaitoksen. Aiot siis äänestää oppositiota? kysyy toinen. ”Ei, hyvänen aika. Aion muuttaa Suomeen.... ”
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säilyttivät suosikkisijansa. Heidän
teostensa saksannokset arvosteltiin pian ilmestymisensä jälkeen.
Saksalaiset lukijat ja kirja-arvostelijat löysivät myös Hannu Raittilan, Petri Tammisen, Johanna
Sinisalon, Taavi Soinivaaran, Kjell
Westön ja Harri Nykäsen. Süddeutsche Zeitung teki tässä yhteydessä
mielenkiintoisen huomion: suomalaisilla bestsellerlistoilla on 80
prosenttia kotimaisten kirjailijoiden
teoksia, kun Saksassa vastaava luku
on vain 24 prosenttia.
Suomalaisesta
rakennustaiteesta, tanssista ja kuvataiteesta,
paitsi valokuvasta, oli yksittäisiä
mainintoja. Tero Saarisen koreografiaa Wolfsburgin Movimentos-festivaalilla kiitti toki koko valtakunnan
lehdistö. Urheilun tärkeimmät
nimet olivat tänäkin vuonna formulakuski Kimi Räikkönen, DTMkuski Mika Häkkinen sekä mäkihyppääjä Janne Ahonen ja entinen
mäkihyppääjä Matti Nykänen.

Suomi kiinnostaa
Pohjois-Saksassa
Pohjois-Saksan median raportointi
Suomea koskevista aiheista oli erittäin vilkasta ja monipuolista. Kiinnostuksen kohteina olivat kulttuuriteemojen ohella Itämeren laivaliikenne, Suomen ydinvoimalat,
Martti Ahtisaaren rauhanvälittäjän
rooli sekä matkailuun liittyvät
teemat. Nokian johtoportaassa
tapahtunutta muutosta käsiteltiin useammassa lehdessä, samoin
Amer Sportin Salomon-kauppaa.
Viime vuosien päällimmäinen
teema, Suomen Pisa-menestys, on
saanut tehdä tilaa perinteisemmille
Suomi-aiheille kuten saunomisen
MM-kisoille Heinolassa, suomalaiselle tangolle sekä avantouinnille.
Kulttuuritapahtumista
PohjoisSaksan alueella julkaistiin lähes
viisikymmentä artikkelia. Tärkeimpinä
mainittakoon
Usedomin
musiikkifestivaalit, joiden teemamaana oli Suomi sekä Esa-Pekka
Salosen johtamat konsertit. Etenkin
Hampurin mediassa Esa-Pekka
Salonen oli esillä kapellimestarin
ominaisuutensa lisäksi myös suunnitteilla olevan suuren Elbphilharmonie-konserttihallin mahdollisena
akustiikka-asiantuntijana.
Myös matkailukohteena Suomi
herätti yhä enemmän kiinnostusta:

”Ura opettaa naisen
realistiksi”
poliittisessa
viikkolehti
Formatissa ja Pravdan
”Aivotuonti ei ole
ensi sijalla” esittelivät laajasti ja myönteiseen sävyyn sekä
presidentti
Halosta
ja hänen uraansa
että Suomea ja sen
roolia EU:ssa. Slovakian
tietotoimisto
Hamburger Abendblatt kertoi Suomen Hampurin-pääkonsuTASR
uutisoi
myös
laatin työntekijöiden laskeutumisesta pelastusletkulla 8. kerroksesta. Kuva: Klaus-Christian Schulze-Schlichtegroll/ Hamburger presidentin valtuusAbendblatt.
kuntaan kuuluneen
erillisiä liitteitä ja sivun mittaisia liikenne- ja viestintäministeri Leena
reportaaseja
Suomen
Lapista Luhtasen keskustelut Slovakian
ja Helsingistä ilmestyi vuoden liikenne-, posti- ja televiestintämimittaan useammassa lehdessä. nisteri Pavol Prokopovičin kanssa.
Pohjois-Saksan suurin radio- ja
Eduskunnan suuren
valiotv-asema Norddeutscher Rundfunk kunnan marraskuisen vierailun
NDR teki Hampurin pääkonsulista aikana kiinnostusta herätti erityiPäivi Blinnikasta henkilökuvan, sesti kysymys slovakkien mahdoljossa esiteltiin pääkonsulin lisäksi lisuudesta työskennellä vapaasti

Suomi suree jäätyään yleisurheilun MM-kisoissa ilman
keihäskultaa, ”joka - kuten tavataan sanoa - saa
metsätyömiehen kyyneliin ja Lapin akat hulinoimaan”.
myös pääkonsulaatin toimintaa
yleisemmin. Pääkonsulaatin jokavuotiset paloharjoitukset laskeutumisineen pelastusletkun kautta
Suomi-talon
kahdeksannesta
kerroksesta katutasolle saivat lähes
puolen sivun verran palstatilaa
Hampurin suurimmassa päivälehdessä Hamburger Abendblattissa.

Slovakia
Suomi oli esillä Slovakian tiedotusvälineissä jokseenkin yhtä paljon
kuin edellisenä vuonna. Suomi
esiintyi useimmiten lyhyehköissä
tietotoimistoilta poimituissa uutisissa ilman lisäkommentteja tai
analyysia. Eroja Pohjoismaiden
näkyvyydessä Slovakian tiedotusvälineissä ei juurikaan ollut.

Presidentti Tarja Halosen
vierailu ykköstapahtuma
Tasavallan
presidentti
Tarja
Halosen vierailu Slovakiaan sai
runsaasti palstatilaa sekä suurimmissa lehdissä että sähköisissä
viestimissä.
Ennakkohaastattelut

Suomessa siirtymäkauden päättymisen jälkeen toukokuusta 2006
lähtien. Uutis-tv TA3 haastatteli
aiheesta myös suurlähettiläs Rauno
Viemeröä.
Martti Ahtisaari oli esillä
sekä Acehin rauhanprosessin että
Kosovon neuvottelujen yhteydessä.
EU-aiheisissa artikkeleissa Suomi
oli esillä lähinnä jäsenmaita ja niiden
EU-kantoja vertailevissa katsauksissa. Talouslehti Hospodárske noviny
julkaisi laajentumisesta vastaavan
komissaarin Olli Rehnin haastattelun - tosin Handelsblattissa alun
perin julkaistun - Turkin mahdollisesta EU-jäsenyydestä otsikolla
”EU:n on pidettävä lupauksensa”.
Talouden osalta tiedotusvälineet
noteerasivat keväisen paperialan
lakon sekä Jorma Ollilan vetäytymisen Nokian johdosta.

Käytännöllistä
kouluarkkitehtuuria
Suomalainen musiikki ja kulttuuri
olivat esillä muun muassa radioasema Devínin kuukausittaisessa
Pohjoismaiden musiikkikulttuuria
esittelevässä ohjelmassa. Lehdissä
suomalainen musiikki nousi esiin
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konserttien yhteydessä. Sekä Apocalyptican että Värttinän konsertit
saivat huomiota, jälkimmäinen otsikolla ”Maailmanmusiikin juhlaa
Babylon-klubilla”. Musiikin arvostettu julkaisu Hudobný život esitteli
laajassa haastattelussa myös maailmanmusiikkia esittävän suomenruotsalaisen Gjallarhornin.
Suomalainen arkkitehtuuri sai
kiitosta Tyyliä asumiseen -lehdessä,
jonka mukaan ”suomalaisen arkkitehtuurin perusmyytti on ikivanha
kunnioitus
luontoa
kohtaan”.
Toimittaja esitteli historialla taitavasti höystäen ”kansallisaarre Alvar
Aallon” ja funktionalismin ja sivusi
myös nykyarkkitehtuuria. Pisteitä
sai erityisesti tarkoituksenmukaisuus: ”Koulutkin on suunniteltu
monikäyttöisiksi, esimerkiksi erilaisiksi kerho- ja kurssitiloiksi. Tällaiset
rakennukset kertovat käytännöllisistä pohjoismaalaisista, jotka eivät
halua tuhlailla tiloja, aikaa eivätkä
rahaa.”

Suomen joulu
slovakialaisessa
sanaristikossa
Kimi Räikkönen oli vuoden aikana
monesti slovakialaislehtien urheilusivujen ykkösuutinen. Pravdan
kesäkuisessa liitteessä kansikuvassakin komeilevasta kuljettajasta
kertoi koko aukeaman artikkeli
otsikolla ”Jäämiehen aika on alkamassa”. Dnes-lehden välittämänä
slovakit saivat tietää, että Suomi
suree jäätyään yleisurheilun MMkisoissa ilman keihäskultaa, ”joka
- kuten tavataan sanoa - saa metsätyömiehen kyyneliin ja Lapin akat
hulinoimaan”. Janne Ahosen saavutukset joulukuuussa alkaneella
mäkiviikolla täydensivät Suomen
urheilun myönteistä kuvaa.
Matkailulehti Cestovatelin artikkeli ”Sarvekas hirvi Helsingin
keskustassa” suositteli matkailijoille
Etelä-Suomen kaupunkeja unohtamatta kuitenkaan Lapin eksotiikkaa.
Myös televisiossa STV2-kanavalla
nähtiin pari tshekkiläistuotantoa
olevaa Suomi-aiheista matkailudokumenttia. Suomalaisia joulutapoja
ja -ruokia esittelevä lyhyehkö artikkeli ja aiheeseen liittyvä sanaristikko
antoivat slovakkilukijoille purtavaa
Nový Čas -iltapäivälehden joulukuisessa ristikkonumerossa.
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Slovenia
Suomen näkyvyys Slovenian tiedotusvälineissä oli edellisen vuoden
tasoa, joskin tasavallan presidentin
Tarja Halosen lokakuisen valtiovierailun seurauksena Suomea
käsiteltiin
tiedostusvälineissä
loppuvuodesta enemmän. Muihin
Pohjoismaihin verrattuna Suomi oli
useammin esillä tiedotusvälineissä.
Yleensä Suomi esitettiin mallimaana
ja esikuvana. Suomen menestyminen erilaisissa kansainvälisissä
tutkimuksissa sai erityistä huomiota.
Koulumenestyksen
Pisa-vertailu
OECD-maiden välillä, korruption
vähäisyys ja erinomainen kilpailukyky nousivat otsikoihin.
Suomi-kuva oli slovenialaisissa
tiedotusvälineissä yleensä erittäin
myönteinen, mutta kielteistäkin
sanottavaa löytyi. Večer-päivälehti
kirjoitti muun muassa otsikolla
”Poliittiset lausunnot ja yleinen
mielipide eivät käy käsi kädessä”.
Suomen
sanottiin
tukeneen
voimakkaasti Turkin mahdollista
EU-jäsenyyttä, mutta että yleinen
mielipide eroaa poliittisista lausunnoista. Večerin mukaan 69 prosenttia
suomalaisista vastustaa Turkin
mahdollista liittymistä EU:hun.
”Näyttääkin siltä, että poliitikot
elävät eri maailmassa kuin muut
kolme ja puoli miljoonaa suomalaista”, lehti kirjoitti.

vastasi kyllä ja ei. Lehden mukaan
suomalaiset kehittivät ja rakensivat
järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti koulujärjestelmäänsä eivätkä
muuttaneet sen perusperiaatteita.
Juuri tuossa oli suurin ero verrattuna muihin maihin, joissa viranomaisten vaihtuminen merkitsee
usein myös muutoksia koulutuksen
suuntaviivoihin. Večer totesikin
lopuksi Slovenian olevan jonkinlaisessa tienhaarassa, niinkuin Suomi
1990-luvun alkupuoliskolla. Olisi
hienoa jos Slovenia voisi 10-15
vuoden kuluttua järjestää samanlaisen konferenssin kuin Suomi
tänä vuonna, lehti kirjoitti ja viittasi
maaliskuun puolivälissä Helsingissä järjestettyyn Pisa-konferenssiin.

Nato ja Venäjä, Suomen
vaikeat aiheet
Presidentti Tarja Halosen lokakuinen valtiovierailu sai erityistä
huomiota slovenialaisissa tiedotusvälineissä. Ennen vierailua kirjoitetuissa
ennakkohaastatteluissa
tuotiin esille ennen kaikkea Suomen

Voiko suomalainen
kouluihme toistua
Sloveniassa?
Suomen Pisa-menestyksen syitä
pohdittiin useaan otteeseen Slovenian tiedotusvälineissä. Suomi
esitettiin mallimaana, josta Slovenia
voisi ottaa esimerkkiä kehittäessään
omaa koulujärjestelmäänsä. Večerpäivälehti otsikoi paljon puhuvasti
”Suomalainen kouluihme, Suomi
ja Pisa-tulokset, jotka järisyttivät
useita maita”.
Opettajan ammattia arvostetaan Suomessa, ammatilla on pitkät
perinteet ja koulutus on osa suomalaista kulttuuria ja perinnettä,
jossa kaikille annetaan mahdollisuus tasa-arvoiseen opetukseen.
Pohdintaan, voiko suomalainen
ihme tapahtua Sloveniassa, Večer

Kulttuuriministeri Tanja Karpela avasi Tapio
Wirkkala -näyttelyn Ljubljanassa. Oikealla
arkkitehtuurimuseon johtaja Peter Krecic.
Kuva: Dejan Mijovic.

suhdetta EU:hun ja sen uusiin jäsenvaltioihin, ja lehdissä korostettiin
pohjoismaisen yhteistyön merkitystä Suomen ulkopolitiikassa.
Suomi on ymmärtänyt vanhan tosiasian, että naapureita ei voi valita
mutta heidän kanssaan voi oppia
tulemaan toimeen.
Lehdissä pohdittiin Halosen
kansansuosion syitä, ja sitä kysyttiin myös Haloselta itseltään. Večerin

mukaan Halonen näki menestymisensä johtuvan siitä, että hän oli
panostanut demokratian, ihmisarvojen ja lakien kunnioittamiseen.
Suomen ja Venäjän väliset
suhteet nousivat myös esille
lehdissä. Sobotna priloga -julkaisu
haastatteli Anne Sipiläistä, Suomen
ulkoministeriön poliittisen osaston
apulaispäällikköä.
Sipiläisen
mukaan suhteet Venäjään eivät
ole traumaattiset, vaikka mennyt
historia voi vielä vaikuttaa henkisellä tasolla. Kaupalliset intressit
ovat suuret, ja poliittisia tapaamisia
on usein. Ulkoministeriössä oltiin
kuitenkin puheissa varovaisia.
Venäjän-suhteet ovat yhä vaikea
aihe.
Lehden mukaan Naton jäsenyyttä kannattaa tuskin 20 prosenttia
kansalaisista, eikä ole luultavaa, että
tuo luku tulisi lähiaikoina muuttumaan. Suomen hallituskaan ei näe
syytä Natoon liittymiselle, mutta
ei kuitenkaan sulje tätä mahdollisuutta pois tulevaisuudessa.
Itse
vierailun
pääaiheiksi
nousivat
EU-kysymykset
ja
Kosovon tulevaisuus. Halonen oli
todennut EU:n tarvitsevan uutta
luottamusta kansalaisten keskuudessa. Lisäksi Halonen ja Slovenian
presidentti Janez Drnovšek korostivat, että on tärkeää päättää pian
EU:n tulevista rahoituskehyksistä.
Lehdissä pantiin myös merkille
EU:n ja euron myönteiset vaikutukset Suomen talouteen.

”Mieluummin kuolee
kuin antaa periksi”
Martti Ahtisaaren nimeäminen
Kosovon neuvotteluja johtavaksi
YK:n erikoislähettilääksi otsikoitiin
Slovenian lehdistössä myönteiseen
sävyyn. Slovenian johtavan päivälehden Delon mukaan Ahtisaari
tunnetaan Kosovo-asioiden tuntijana ja erinomaisena neuvottelijana.
Samaisen lehden mukaan Belgradissa ei kuitenkaan olla tyytyväisiä
Ahtisaaren nimeämiseen, koska
siellä on huonoja kokemuksia Ahtisaaresta aikaisemmissa yhteyksissä.
Belgradissa Ahtisaarta kuvataan
voimakkaaksi, itsepäiseksi henkilöksi, joka mieluummin kuolee kuin
antaa periksi siinä, mitä ajattelee.
Talousuutisoinnin
pääjutunaiheina oli yleensä Nokia ja sen
menestyminen. Suomalaisen talo-

udellisen
ja
teknologisen
kehityksen
korostettiin
henkilöityvän
juuri Nokiaan.
Suomessa käsitettiin
1980luvulla informaatioteknologian keskeinen
merkitys, ja sen
jälkeen alkoivat
dramaattiset
muutokset.
Olennaista oli Mauri Kunnaksen Joulupukki-kirja ilmestyi joulun alla sloveniaksi.
Kuva: Leena Jeroncic.
myös yliopistojen ja teollisuuden yhteistyö. on käytännöllisyys ja yhteys jokaElektroniikan ja elektrotekniikan päiväiseen elämään sekä taloudelosuus kaksinkertaistui 1990-1995. linen materiaalin ja tekniikan käytSamalla mahdollistui Nokia-ilmiö, täminen yhdessä innovatiivisten
Dnevnik-lehti totesi. Pääasiassa ratkaisujen kanssa.
artikkelit käsittelivät matkapuheItse
Wirkkala-näyttely
sai
linteknologiaa ja sen kehittymistä. runsaasti myönteistä julkisuutta
Niissä esiteltiin myös Nokian kaikissa tiedotusvälineissä. Näytuusimpia matkapuhelinmalleja.
telyn kävijämäärät nousivat slovenialaisittain huimiin lukemiin:
Tapio Wirkkala,
kuukauden aikana näyttelyn näki
muotoilulegenda Suomesta
yli 10 000 slovenialaista. Lisäksi
Suomalainen kulttuuri ja erityisesti näyttelyä kiiteltiin sekä sisällöltään
muotoilu oli näyttävästi esillä Tapio että mestarilliselta tilankäytöltään.
Wirkkala - Design Legend from Delo totesikin: ”Voimme vain toivoa,
Finland -näyttelyn ansiosta. Kult- että tämän kautta vihdoinkin onnistuuriministeri Tanja Karpela oli tumme ottamaan askeleen, joka avaa
mukana presidentti Tarja Halosen nukkuvan slovenialaisen galleriaSlovenian-vierailun
valtuuskun- alan maailman tapahtumille myös
nassa ja avasi Ljubljanan arkkiteh- muotoilun osalta.”
tuurimuseossa Wirkkala -näyttelyn.
Johtava maan päivälehti kirjoitti ”Pohjoisessa joka
Karpelasta ja hänen etenemisestään päivä konsertti”
urallaan, myös misseys mainittiin. Kirjailijoista eniten esillä oli Arto
Tasa-arvoasiat ja suomalainen kult- Paasilinna, joka vieraili kesäkuussa
tuuripolitiikka saivat myöskin pals- Sloveniassa kansainvälisen PENtatilaa. Karpelan mukaan menneet kirjailijakokouksen
yhteydessä.
sukupolvet ovat Suomessa tehneet Paasilinnan teoksia on ilmestynyt
suunnattomasti töitä sukupuolten sloveniaksi jo viisi kappaletta, ja ne
tasa-arvon eteen, mutta vielä on ovat olleet erittäin suosittuja. Delopaljon tehtävissä, esimerkkinä päivälehden mukaan vain harvat
palkat: naisen euro on Suomessa kirjailijat ovat olleet sekä kotimaasvain 80 senttiä.
saan että maailmalla niin pidettyjä
Suomalaista muotoilua, Tapio kuin Arto Paasilinna. Hänen kirjoisWirkkalaa ja hänen elämäntyötään saan käsiteltävät asiat ovat ehkä
käsitteleviä artikkeleita ilmestyi synkkiä, mutta hän pyrkii antamaan
Wirkkala-näyttelyn innoittamana lukijalle myönteisiä elämyksiä älykerityisen runsaasti. Delo-lehden käällä tavalla.
mukaan Wirkkalan yhdistelmä
Slovenialaisyleisölle vielä tunteyksikertaisia ja puhtaita linjoja, maton
lastenkirjailija-kuvittaja
joihin hän sai innoituksensa luon- Mauri Kunnas sai myönteistä julkinosta, toi modernin skandinaavisen suutta marras-joulukuun vaihteessa
muotoilun maailman huipulle. ollessaan suurlähetystön vieraana
Tapio Wirkkalan ja samalla koko Sloveniassa, Ljubljanan kirjamessuomalaisen muotoilun pääohje suilla. Hänen Joulupukki-kirjansa
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ilmestyi joulun alla sloveniaksi.
Suomalainen rock ja metalli
purevat
hyvin slovenialaisiin.
Nightwish, HIM, The Rasmus ja
Negative olivat näkyvimmimmät
suomalaiset
musiikkivaikuttajat
rock- ja metallimusiikin aloilla
Slovenian lehdistössä. Večer-lehti
uutisoi ”Pohjoisessa joka päivä
konsertti, Suomessa 1 354 metalliyhtyettä”.
Matkailuaiheisia
artikkeleita
ilmestyi edellisvuotta vähemmän.
Otsikoissa olivat kuitenkin joulun
alla suomalaiset jouluperinteet ja
jouluruokareseptit. Večer kirjoitti
koko sivun artikkelissaan suomalaisten ruokailutottumuksista ja
juomatavoista. Suomessa ei ole
häpeä olla humalassa ja tehdä
tyhmyyksiä,
päinvastoin
on

Savolaisen balkanilainen
vaihtoehto
Suomalaiset mäkihyppääjät Janne
Ahonen etunenässä olivat uutisotsikoissa puhuttaessa talviurheilusta.
Ahonen kuuluu monen mukaan
jo mäkimiesten suuriin yhdessä
Matti Nykäsen ja Jens Weissflogin
kanssa. Matti Nykäsen edesottamuksia seurattiin myös uutisoinnissa. Lisäksi talven uutisotsikoissa
vilahtelivat alppihiihtäjät Tanja
Poutiainen ja Kalle Palander.
Kari Savolainen, Slovenian
jääkiekkomaajoukkueen
entinen
valmentaja, oli lehtien otsikoissa
jääkiekon MM-kisojen aikoihin
keväällä.
Savolaista
kiiteltiin
kahden vuoden ajan kestäneestä
valmennuskaudesta. Delon mukaan

”Euroopan laidalla suomalaiset ovat onnistuneet
sulattamaan Nokian kumisaappaista
laadukkaita matkapuhelimia - ja ovat jollain
oudolla tavalla piiskanneet itsensä maailman
korkeateknologisimmaksi maaksi.”
hyväksyttävää että juo. Alkoholi
on kuitenkin kallista, ja pohjoisen
ihmiset ovat oppineet valmistamaan kotitekoista kiljua. ”Kilju on
pommi”, Večer jatkoi, ja itse kiljun
resepti seurasi mukana. Ruokaa
sen sijaan kiiteltiin. Opiskelijaravintoloissa salaatit olivat parasta,
mitä voi saada. Suomalaista leipää
kehuttiin maailman parhaaksi.
Lisäksi ihmeteltiin maidon käyttöä,
ilman maitoa ei ole ateriaa. ”Näin
ei olekaan ihme, että suomalaiset
juovat maitoa vähintäänkin viisi
litraa päivässä”, lehti totesi.
Kesäkuussa
Delo
otsikoi
”Eurooppalainen gastronomiataistelu, Chirac suututti myös suomalaiset”.
Lehden mukaan Ranskan presidentti Jacques Chirac suututti
suomalaiset haukkumalla Suomea
Englannin jälkeen huonoimmaksi
kulinarismimaaksi. Jopa amerikkalaiset hampurilaiset maistuivat
Chiracille paremmin. Dnevnik-lehti
puolestaan kirjoitti italialaisten
onnistuneen saamaan EU:n elintarvikeviraston Parmaan Italian
pääministerin Silvio Berlusconin
hurmattua
viehätysvoimallaan
presidentti Halosen.
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Savolainen sai käsiinsä joukon itsepäisiä, kuumaverisiä slovenialaisia.
Skandinaavisen
järjestelmällisyyden sijasta hän joutui näkemään
”balkanilaisen vaihtoehdon”, mutta
vaikeuksista huolimatta kaikki
päättyi menestykseen, ja Slovenia
nousi Savolaisen johdolla jälleen
jääkiekon elittiin A-sarjaan ja myös
pysyi siellä.
Kimi Räikkönen oli suomalaisurheilijoista näkyvimmin esillä
vuoden aikana. Lehtien palstoilla
noteerattiin myös ensimmäisen
suomalaiskoripalloilijan
Teemu
Rannikon saapuminen Union Olimpija -joukkueen vahvistukseksi.
Vaikka slovenialaisten menestys
jäi vaatimattomaksi, saivat Helsingissä
järjestetyt
yleisurheilun
MM-kisat laajaa huomiota maan
tiedotusvälineissä. Myös suomalaisnäkökulma tuli esille Delon
jutussa ”Pitkämäen kulta loistaa
Virossa”. Artikkelissa kerrottiin
suomalaisten odottaneen juuri
keihäänheittäjä Tero Pitkämäeltä
kultamitalia. Lehden mukaan sadekaan ei pysäyttänyt suomalaiskatsojia, ja olympiastadion täyttyi
viimeistä paikkaa myöten keihäänheiton finaalipäivänä. Suomalaiset
joutuivat kuitenkin pettymään, ja
niille, jotka toivoivat Pitkämäen

kultaa, jäi lohduksi kaikkein herkullisin ”Laponsko zlato”, Lapin Kulta,
niin kuin Suomen suosituinta olutmerkkiä kutsutaan.

Tanska
Suomi oli hyvin esillä erityisesti
koulutuksen, teknologian, urheilun
ja matkailun osalta. Suomalaisten
eteneminen takametsistä EU:n
eturiviin oli jatkuva ihmetyksen
aihe mediassa.
Tanskan media uutisoi jonkin
verran Suomesta. Luonnollisesti
Norja ja Ruotsi olivat useimmiten
esillä, ja niitä käytettiin erilaisissa vertailevissa jutuissa eniten.
Suomen korkea taso koulutuksessa, teknologiassa ja urheilussa
poiki jatkuvasti pieniä artikkeleita.
Erityisesti näiden alojen vertailevissa jutuissa viitemaana oli usein
Suomi.
Tanskan tiedotusvälineet käsittelivät erityisen laajasti sisäpoliittisia
asioita. Ulkomaanuutiset muodostuivat transatlanttisista aiheista,
Irakin ja Afganistanin sodista ja
Euroopan unionista. Vasta tämän
jälkeen
uutisoitiin
lähipiirin,
lähinnä Norjan ja Ruotsin, tapahtumia. Suomi toimi näissä yhteyksissä usein vertailumaana.
Pisa-tutkimuksen
mukanaan
tuoma myönteinen noste kantoi
läpi tämänkin vuoden. Mediassa
oli lukematon määrä juttuja, joissa
lähes kaikissa viitattiin Suomen
malliin. Myös opettajainkoulutuksen uusimisen mallina esiteltiin
Suomi. Pisa-tutkimuksen referointi
oli usein kriittistä ja epäluuloista,
minkä takia useasti muistettiin
huomauttaa, etteivät suomalaiset
lapset viihdy koulussa.
Sekä tv:ssä että sanomalehdissä
seurattiin koko vuoden presidentti
Martti Ahtisaarta. Alkuvuonna
uutisoitiin laajasti Acehin rauhaprosessia ja Ahtisaaren roolia rauhantekijänä. Berlingske Tidende julkaisi
joulukuussa laajan henkilökuvan
Ahtisaaresta Kosovon ongelman
uutena ratkaisijana. Artikkeli kävi
läpi presidentin koko uran.
Suomessa järjestetyt yleisurheilun
MM-kisat
noteerattiin,
vaikkei
yleisurheilu
ollutkaan
urheilutoimitusten pääaiheita. Itse

kisajärjestelyistä kirjoitettiin ylistävään sävyyn. Suomalaiset urheilijat pysyivät vakioaiheina: Kimi
Räikkönen, Janne Ahonen, Hannu
Manninen. Tanskassa kiekkoilevat
ja jalkapalloilevat suomalaiset sekä
rallikuskit esiintyivät myös tanskalaismediassa.
EU-yhteyksissä Suomi oli esillä
mallimaana.
Politiken
kirjoitti
pääkirjoituksessaan
joulukuussa
Suomesta tulleen koko EU:n
esikuva: ”Euroopan laidalla suomalaiset ovat onnistuneet sulattamaan
Nokian kumisaappaista laadukkaita matkapuhelimia - ja ovat
jollain oudolla tavalla piiskanneet
itsensä maailman korkeateknologisimmaksi maaksi.”
Suomi matkailumaana oli jonkin
verran esillä. Danmarks Radio haastatteli lähetystön edustajaa kesämatkailun mahdollisuuksista. Tanskalainen ajatuskulku on yhä puukko,
votka ja sauna. Talvimatkailusta
julkaistiin monia hienoja artikkeleita revontulista, koiravaljakoista ja
lumikelkka-ajeluista. Hiihtomaana
ei Suomea yleisesti tunnettu.
Suomalainen arkkitehtuuri oli
hyvin esillä alan julkaisuissa. Kirjailijoista erityisesti Kööpenhaminassa
Märta Tikkanen oli vuoden suomalaistähti. Myös Henrik Tikkasen
piirustusten näyttely keräsi laajan
yleisön. Edith Södergranin kootuista
runoista ilmestyi uusi käännös, jota
ylistettiin näyttävästi Politikenin
kirjallisuusosiossa.
Suurlähetystö osallistui Keisarikunta-elokuvan
läpimurtoon
Tanskassa. Elokuva keräsi erittäin
hyvät arvostelut, ja sen musiikkia
kiitettiin. Elokuvan ensi-ilta ja sitä

seurannut näyttelijöiden tapaaminen ja konsertti olivat syksyn
elokuvallisia kohokohtia.
Suomi-instituutti jatkoi menestyksekkäästi suomalaisten nuorten
taiteilijoiden esilletuontia. Instituutti esitteli uusia tulokkaita
muun muassa valokuvauksen,
teatterin, tanssin sekä oooperan
alueilta. Instituutin tilaisuuksien
yleisömääräksi arvioitiin 125 000
kävijää, ja produktiot näkyivät erittäin laajasti paikallisessa mediassa
ympäri Tanskaa. Muun muassa
Aino Kanniston valokuvat esiteltiin
osana Matisse-näyttelyä Kööpenhaminan taidemuseossa. Suomalaiskorealaisen
pukusuunnittelijan Aamu Songin teos Red Dress
herätti laajaa huomiota Louisianan
taidemuseon puistossa. Punainen

määrä pysyi kutakuinkin samana,
mutta painotusalueissa oli eroa.
Vuonna 2005 eniten palstatilaa
saivat kulttuuriin ja taiteeseen
tavalla tai toisella liittyvät jutut.
Politiikkaa ja yhteiskuntaa esiteltiin
edellistä vuotta vähemmän, minkä
voinee tulkita siten, että Tshekki
alkaa jo vakiinnuttaa paikkansa
Euroopan unionissa eikä malliesimerkkejä enää esitellä niin taajaan.
Talousuutisista olivat esillä lähinnä
Patrian panssariajoneuvotarjous ja
Myllykosken kaavailtu paperitehdasinvestointi.
Erityisesti nuorison suosimat
yhtyeet HIM ja The Rasmus ovat
Tshekissäkin suosittuja. Bändien
keikkailu ylittää aina uutiskynnyksen, olkoonkin, että maininta
olisi lyhyt. Haastattelujakin tehtiin

Hospodařské Noviny otti asekauppaa esitelleessä
artikkelissaan esimerkiksi Suomen, jossa yhdelläkään
yrityksellä ei ole pysyvää lupaa tehdä asekauppaa
pysyvästi.
puku päätyi muun muassa sanomalehti Politikenin etusivulle. Näyttämöprojekteista Lotta Wennäkosken
pienoisooppera Naisen rakkautta ja
elämää pyöri täysille saleille. Kristian Smedsin näytelmä Yhä pimenevä talo sai hyvän vastaanoton
Kööpenhaminan Rialto-teatterissa.

Tshekki
Suomi esiintyi tshekkiläisissä tiedotusvälineissä tasaiseen tahtiin.
Edelliseen vuoteen nähden juttujen

“Suomalainen paperitehdas tyhjästä Tshekkiin” eli “tshekkiläiselle niitylle”, kuten asia kaksimielisesti paikallisella kielellä ilmaistaan. Týden-viikkolehden kuvassa savupiippujen takana
näkyy tietokoneen tuottama arvaus siitä, miltä Myllykosken paperitehdas niityllä näyttäisi.

useita. Myös Apocalypticalla, Värttinällä ja Waltarilla on oma uskollinen kuulijakuntansa, jota muistettiin lehtijutuilla.
Joonas Kokkosen Viimeiset
kiusaukset Tampereen oopperan
vierailunäytäntönä Narodní divadlossa eli paikallisessa kansallisteatterissa oli kesäkuun oopperatapaus.
Pääsolisteina esiintyivät Jaakko
Ryhänen ja Kirsi Tiihonen. Esitys
sai lehdissä hyvin myönteisen
vastaanoton, vaikka myös ihmeteltiin, miksi paikallinen kansallisteatterin ooppera niin usein paikkaa
ohjelmistoaan - korkeatasoisillakin
- vierailuilla.
Kansainvälisen
oopperataivaan suomalaistähdet esiintyivät
muutenkin usein tshekkiläisperäisissä oopperoissa maailmalla muun muassa Karita Mattila Kaťa
Kabanovassa tai Jorma Silvasti
Jenufassa - ja saivat sitä kautta
mainintoja lehdistössä.
Suomalaista tanssitaidetta ylistettiin Prahan tanssimaratonin
yhteydessä. Právo arvioi suomalaiset esitykset Flow ja Lucid Dreaming tapahtuman parhaimmistoon
kuuluviksi. Käännöskirjallisuudesta
nostettiin esiin suomesta tshekin
kielelle käännetyt Leena Krohnin
Datura ja Arto Paasilinnan Suloinen
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myrkynkeittäjä. Molemmat saivat
hyvät arvostelut.

Kauppa ja talous mallia Suomesta?
Vuonna 2005 neuvoteltiin kahdesta
näkyvästä
ja
suomalaisittain
merkittävästä hankkeesta: Patrian
panssaroitujen miehistönkuljetusvaunujen mahdollisista toimituksista Tshekin puolustusvoimille
sekä Myllykosken aikeista rakentaa
painopaperitehdas Tshekin Opatoviceen. Hankkeita käsiteltiin uutisina ja arvioina sekä sanoma- että
aikakauslehdissä ja myös sähköisessä mediassa. Niiden lopputulos
selviää vasta vuonna 2006.
Suomalainen kilpailukyky sai
huomiota, ja panostusta tutkimukseen ja kehitykseen kiiteltiin, samoin
kuin sitä, että yhteistyö tiedemaailman ja liiketalouden välillä toimii.
Näissä asioissa pitäisi ottaa mallia
Suomesta, moni lehti kirjoitti.
Hospodařské
Noviny
otti
asekauppaa esitelleessä artikkelissaan esimerkiksi Suomen, jossa
yhdelläkään yrityksellä ei ole
pysyvää lupaa tehdä asekauppaa
pysyvästi, vaan päätökset tehdään
tapauskohtaisesti. Jutussa kerrotaan, että Tshekissä aseiden vientilupa on yli 150 yrityksellä ja
että liikemiesten vastuuttomuus
voi aiheuttaa jopa kansainvälisiä
konflikteja. Suomi otettiin myös
esimerkiksi silloin, kun paljastui,
että entinen sisäministeri Stanislav
Gross oli perustanut salaisen poliisitiimin. ”Tällaista ei koskaan
tapahtuisi Suomessa”, Hospodařské
Noviny kirjoitti.
Tshekin tasavallan presidentti
Václav Klaus oli valtiovierailulla
Suomessa kesäkuussa. Vierailu
ei noussut suureksi uutistapahtumaksi, mutta noteerattiin kyllä.
Suurin osa jutuista käsitteli Klausin
ja presidentti Tarja Halosen keskusteluja EU:n perustuslakisopimuksen
kohtalosta Ranskan ja Hollannin
kansanäänestyksen jälkeen. Presidentti Klaus tunnetaan teräväsanaisena euroskeptikkona.
Valtiovierailunsa aikana Václav
Klaus ennätti ihastelemaan Suomen
luontoa junan ikkunasta. Klaus kiinnitti huomiota siihen, kuinka luonnonsuojelu on Suomessa järjestetty.
Mladá Fronta DNES kertoi, kuinka
Klaus ihasteli Espoon halki ajetta-
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essa metsäistä kaupunkimaisemaa ja kaupunkiarkkitehtonisia ratkaisuja ja
totesi, että samaan malliin
asiat tulisi Tshekissäkin
järjestää. Tätä lausuntoa
ihmeteltiin, sillä yleensä
Klaus on pitänyt luonnonsuojelua ”pelkkänä
koristeena kakun päällä”.

Suomi kiinnostaa
tshekkiläisiä
opiskelijoita
Vuoden aikana ilmestyi
muutamia
opiskelijavaihtoa käsitteleviä juttuja,
joissa Suomi mainittiin.
Suomi on kasvattanut
suosiotaan vaihto-oppi- “Lisää kuumia jääkiekkouutisia!” kirurgi huudahtaa smsuutispalvelun mainoksessa. Nokian kännykkään on juuri
lasvuoden kohteena, ja tullut jääkiekkotulos Tshekki - Suomi 3-1.
joka vuosi yhä lukuisampi joukko tshekkiläisiä opiske- 1941 sopimuksen natsi-Saksan
lijoita pakkaa laukkunsa lähteäk- kanssa tosiasiallisesti provosoi
seen Suomeen. Suosituimmat maat Neuvostoliiton
hyökkäykseen.
ovat yhä Saksa, Ranska ja Englanti, Lehden mukaan ulkoministeri
mutta tshekkiläisiä opiskelijoita Erkki Tuomiojan julkistama niin
Suomi kiinnostaa enemmän kuin sanottu Kivimäen muistio romutti
eurooppalaista yliopisto-opiskelijaa ”myytin, jonka mukaan Suomi on
keskimäärin.
toisen maailmansodan aikana jopa
Kun opiskelijoilta on kysytty kaksi kertaa yksin taistellut urhoolsyitä siihen, miksi he ovat hakeu- lisesti itsenäisyytensä puolesta
tuneet vaihtoon juuri Suomeen, mahtavaa idän naapuria vastaan”.
on tärkeimmiksi syiksi mainittu Tähän kirjoitteluun suurlähetystö ei
hyvätasoinen opetus ja erinomaiset puuttunut päivälehdistössä, mutta
asuinolot. Myös epämuodolliset paikallisen pohjoismaisen seuran
välit opiskelijoiden ja opettajien julkaistua uudestaan sen sisällön
välillä viehättävät tiukkaan hierar- kaikkine väärinkäsityksineen vielä
kiaan yliopistomaailmassa tottu- omassa julkaisussaan suurlähetneita tshekkiläisiä.
tiläs selosti julkaisun päätoimittajalle asian todellista laitaa taustaksi
Historiaa tulkitsemassa
tarkoitetulla kirjeellään.
Tshekin tiedotusvälineissä esiintyy
aina silloin tällöin yksipuolisia Uutiskynnyksen ylittäneitä
kuvauksia Suomen historiasta. Urheilussa Suomi tunnetaan TsheMladá fronta DNES kirjoitti maalis- kissä muun muassa perinteisenä
kuussa, kuinka ”puna-armeija jääkiekkovastustajana. Myös jalkahyökkäsi ’kurittomaan’ Suomeen pallossa Suomi pääsi ajoittain esille.
30.11.1939 [...ja että ] 12. maalis- Yleisurheilun
maailmanmestakuuta Suomi antautui ja puna- ruuskisat Helsingissä poikivat jopa
armeija miehitti Karjalan ja muita ihmettelyjä suomalaisten kärsivälalueita Koillis-Suomesta”. Lehti lisyydestä, kun maltettiin jonottaa
julkaisi myöhemmin suurlähettiläs lippuja sateessa.
Jorma Inkin oikaisun, jossa kiitelMuita kuluneen vuoden uutisoitiin ansiokkaasta artikkelista, mutta tuja tapahtumia oli muun muassa
haluttiin saattaa tietoisuuteen, ettei paperilakko Suomessa. TshekkiläiSuomea koskaan miehitetty.
sissä aikakauslehdissä kerrottiin,
Syksymmällä historiaa tulkittiin kuinka vessapaperi on Suomessa
Hospodařské Novinyssa ja Právossa kaupoista loppunut ja kuinka
siten, että Suomi saatuaan saksa- suomalainen kuluttaja nyt joutuu
laisilta jo talvisodan aikana ehdo- tyytymään virolaiseen vessapatuksen asiasta ja tehtyään sitten periin, jonka ”jälkisosialistiselle

laadulle” suomalainen on aiemmin
nyrpistänyt nenäänsä.
TeliaSoneran teleurkintaskandaali ylitti uutiskynnyksen, samoin
kuin rajavartijoiden lakko. Pikkuuutisissa mainittiin myös Oulun
lintuinfluenssaepäilyistä.
Vuoden viimeisenä päivänä
Lidové Noviny listasi, mitä odotettavaa on vuodelta 2006. Yhtenä odottamisen arvoisista asioista mainittiin
se, että tshekkiläiset viimein pääsisivät Suomeen vapaasti työskentelemään, kun työvoiman vapaan
maahantulon rajoitukset mahdollisesti poistuvat tulevana vuonna.

Unkari
Suomea käsitteleviä aiheita ilmestyi
Unkarin tiedotusvälineissä määrällisesti paljon, mutta varsinaisesta
asiaan syventymisestä sai silti
nauttia melko harvoin. Maan omiin
sisä- ja varsinkin puoluepoliittisiin kiistakysymyksiin painottuvasta toimituspolitiikasta johtuen
näkyvyyden saaminen unkarilaismediassa vaatii entistä suurempia
ponnisteluja. Suomen näkyvyys
oli kuitenkin täysin verrattavissa
muihin EU-maihin. Aktiivisia olivat
edelleen maakuntalehdet sekä
paikallistelevisiot sekä -radiot. Ne
uutisoivat poikkeuksetta kaikki
kulttuuritapahtumat ja ystävyyskaupunkien vierailut. Erityisen
hanakasti ne uutisoivat suurlähettilään ja virkamiesten vierailut ja
tapaamiset kaupunkien johdon
kanssa.
Suomen tunnettuudessa ei ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia
aiempiin vuosiin verrattuna. Suomalaisesta talouselämästä ja suomalaisyrityksistä kirjoitettiin jonkin verran
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Suomalainen yhteiskunta ja erityisesti talousuutiset saivat eniten
palstatilaa, mutta Suomi myös EUmaana ja jotkut unkarilaisnäkökulmasta kiinnostavimmat poliittiset
tapahtumat olivat esillä.
Kulttuurin
alalla
kevyen
musiikin asema oli vahva. Sen sijaan
yllättävää on, että Unkarin kaltaisessa maassa klassisen musiikin
konserttiarvosteluja ilmestyi äärimmäisen vähän. Tiedotusvälineet
eivät näin yhtä lyhyehköä arvos-

telua lukuun ottamatta noteeranneet edes Budapestissä erinomaiset
konsertit johtaneita Esa-Pekka
Salosta tai Jukka-Pekka Sarastetta,
eivät myöskään Tokion NHK sinfoniaorkesterin solistina esiintynyttä
Soile Isokoskea tai pianisti Olli
Mustosta.

Elcoteq ja Nokia työllistivät
Suomalaisia yrityksiä on Unkarissa
useisiin muihin Keski-Euroopan
maihin verrattuna poikkeuksellisen
paljon, noin 170. Niistä suurimmat,
kuten Elcoteq ja Nokia, kuuluvat
Unkarin merkittävimpiin vientiyrityksiin. Suomalaisyritykset kiinnostavat
unkarilaistiedotusvälineitä,
ja niitä koskeva artikkelimäärä oli
merkittävä. Elcoteqin tuotantokapasiteetin laajennus Pécsin tehtaalla
ja Euroopan aluekeskuksen perustaminen Budapestiin olivat laajalti
esillä sekä valtakunnallisissa että
maakuntalehdissä. Pécsin tehtaalle
tuli laajennuksen ansiosta 700 uutta
työpaikka.
Kokonaisuudessaan
tehdas työllistää 5 000 henkeä.
Nokian uusi tehdashalli Komáromin teollisuusalueella sai lehdissä
paljon huomiota, koska pääministeri Ferenc Gyurcsány avasi
sen. Nokia työllistää Unkarissa
noin 4000 henkeä. Nokia kiinnosti
laajemminkin. Sen johdon vaihtumista, yritysstrategiaa ja tuotantoa
käsiteltiin kattavasti. Ruukin kerrottiin perustaneen Unkariin uuden
tehtaan, ja yritystä koskeva seminaari järjestettiin suurlähetystössä.
Myös lukuisia muita suomalaisia
yrityksiä, niiden sijoituksia ja tuotteita koskevia artikkeleita ilmestyi
eri tiedotusvälineissä.

käytäntöjä vertailtiin vastaaviin
unkarilaisiin tietoihin. Aihepiirit
olivat vaihtelevia: yritysten asema,
kilpailukyky, työllisyys, työaika,
palkkataso, euroalue ja sen kauppavaihto, hintataso, sokerimarkkinareformi, Ison-Britannian budjettiehdotukset, EU-tuet, EU-virkamiehet,
ruotsinkielisen
vähemmistön
asema, Natura 2000 -ohjelma ja
susien metsästys.
Vähemmistökysymykset
ovat
Unkarissa aina kiinnostavia, ja
komissaari Olli Rehnin unkarilaisvähemmistöjä koskevat lausunnot
pääsivät lehtien sivuille. Romanian EU-jäsenyys helpottaa Rehnin
mukaan
unkarilaisvähemmistön
yhteydenpitoa emomaahan, ja EUvaroja voi hyödyntää vähemmistöjen olojen parantamiseen. Suomen
työmarkkinoiden
avaamista
koskevan siirtymäajan mahdollinen päättyminen vuonna 2006
uusien jäsenmaiden kansalaisten
osalta noteerattiin uutisissa moneen
kertaan.
Puolustusministeri
Ferenc
Juhászin ja sisäministeri Mónika
Lamperthin
Suomen-vierailut
ylittivät uutiskynnyksen. Lehdet
kertoivat Juhászin allekirjoittaneen
matkansa aikana puolustustarviketeollisuuden yhteistyötä koskevan
sopimuksen. Lamperth oli keskustellut EU:n rajavalvontaviraston
sijaintipaikasta ja kertoi tiedotusvälineille Suomen tukevan Budapestia
viraston sijoituspaikaksi. Suurlähettiläs Pekka Kujasalo kertoi Magyar
Nemzetin haastattelussa Suomen
turvallisuuspoliittisista linjauksista.
Presidentti Martti Ahtisaaren
nimittäminen YK:n pääsihteerin

Suomalaiset eivät ole enää unkarilaisten köyhiä
sukulaisia.
Vähemmistöt
kiinnostavat aina
Suomen malli ja viime vuosien
taloudellinen menestystarina kiinnostavat Unkarissa, ja syitä siihen
tiedustellaan
suurlähetystöltäkin
usein. Suomalaiset eivät ole enää
unkarilaisten köyhiä sukulaisia,
kirjoitti Népszabadság heinäkuussa
kertoen Suomen myönteisistä EUkokemuksista. Suomea EU-maana
esiteltiin muutenkin useassa kirjoituksessa, ja Suomen lukuja ja

erityisedustajaksi Kosovoon raportoitiin kaikissa lehdissä. Lehdet
arvioivat Kosovon tilanteen hyvin
monimutkaiseksi ja Ahtisaaren
tehtävän sen vuoksi vaikeaksi ja
haastavaksi.

Toisen maailmansodan
jälkikeskustelua
Kaikki
maakuntalehdet
uutisoivat toukokuussa lyhyesti siitä,
että Suomi syytti Venäjää ilmatilansa toistuvista loukkauksista.
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Helsingin Sanomien vastaavan
kirjoituksen perusteella kerrottiin
yhdessä artikkelissa Venäjän kritisoineen presidentti Tarja Halosta,
kun tämä sanoi Suomen käyneen
toisesta maailmansodasta riippumatonta erillissotaa Neuvostoliittoa vastaan. Voiton päivän juhlan
jälkitunnelmissa ilmestyi artikkeli,
jossa luotiin historiallinen katsaus
Suomen ja Neuvostoliiton välisiin
suhteisiin. Kirjoittajan mukaan
neuvokkaat suomalaiset onnistuivat
luovimaan alunperin toivottomalta
näyttäneestä tilanteesta ja laajentamaan sisukkaan toimintansa avulla
demokraattisten instituutioidensa
ja ulkopolitiikkansa toiminta-alaa.
Pro Karelia -yhdistyksen puheenjohtajan Veikko Saksen haastattelusta julkaistiin koko sivun
artikkeli. Saksi kritisoi Karjalan
palauttamisesta käytävän poliittisen keskustelun puutetta. Hänen
mielestään Karjalan palauttamisesta olisi hyötyä sekä Suomelle että
Venäjälle.
Suomen päätös rakentaa uusi
ydinvoimala oli koko vuoden esillä
joko omana artikkelinaan tai muissa
yhteyksissä, kuten kirjoituksissa,
jotka koskivat Tshernobylin jälkeistä
tilannetta, Unkarin omaa Paksin
ydinvoimalaa, sähkön hintaa ja
energiavaihtoehtoja. Suomen uutisoitiin vaatineen Yhdysvalloilta
selvitystä siitä, käyttikö CIA:n kone
Suomen ilmatilaa terroristien kuljetukseen.
Tieteen tutkimus- ja kehitysmäärärahat kiinnostivat tiedotusvälineitä. Lähinnä artikkeleissa esitettiin
huoli Unkarin omasta tilanteesta.
Vaikutusvaltaiset päättäjät käyttivät
mielellään Suomea vertailukohtana,
näin esimerkiksi Unkarin tiedeakatemian varapuheenjohtaja, Unkarin
keksijäin liiton pääsihteeri ja valtion
tilintarkastuslaitoksen kehitys- ja
metodologialaitoksen pääjohtaja.
Suomalaistutkijoiden saavuttamista
tuloksista uutisoitiin muun muassa
kahvinjuonnin vaikutus sokeritaudin ehkäisyyn, stressin vaikutus
liikalihavuuteen ja infarktialttiuteen
sekä aspiriinin haittatekijät.
Pisa-tutkimuksen tuloksia ei ole
vieläkään unohdettu. Niitä käsiteltiin edelleen kymmenkunnassa
artikkelissa. ”Miten mekin voisimme
olla vähän suomalaisia?” -otsikolla
ilmestyi yhteenveto Suomen opetus-
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ministeriön ja opetushallituksen
syksyllä järjestämistä Pisa-konferensseista. ”Viisaista lapsistaan
ylpeät suomalaiset paljastavat
nyt opetuksensa salaisuudet
maailmalle”, kirjoitti Metro-lehti.
Suomalaisten ”kadehdittavan
selkeästä näkemyksestä” nostettiin esille muun muassa koulujen
tasavertaisuus, kilpailun sijasta
omaan etenemiseen keskittyminen sekä käytännönläheinen
opetus. Myös opetusministeri
Bálint Magyar vetosi Suomen
kokemuksiin useammassakin
haastattelussaan, samoin ministeriön alivaltiosihteeri János
Sípos.

maissa elävien unkarilaisvähemmistöjen lisäksi myös suomalais-ugrilaisista vähemmistöistään. Myös

Ruotsinsuomalaiset ja
suomalais-ugrilaiset
vähemmistöt hyvin esillä
Péter Kazás kirjoitti oppositiota
lähellä olevassa Magyar Nemzet
-päivälehdessä artikkelin otsi- Suomen taidemaalariliiton ja unkarilaistaiteilijoiden
logon suunnitteli unkarilaistaitelija György
kolla ”Missä suomenruotsa- näyttelyn
Györgydeák.
lainen voi opiskella?” Artikkeli antoi hyvän yleiskuvan Åbo Joskar-Olassa järjestetty fennougrisAkademin, Hankenin sekä Svenska tikongressi huomioitiin hyvin.
social- och kommunalhögskolanin
toiminnasta, ja siinä korostettiin Suomalainen taide
oppilaitosten nauttimaa arvos- kiinnostaa lähtökohdistaan
tusta Suomessa ja viitattiin myös huolimatta
suomenruotsalaisten
korkeaan Unkarissa esillä olleesta suomakoulutustasoon. Suomenruotsalai- laisesta kulttuurista kirjoitettiin
suuden lisäksi palstatilaa sai myös paljon, mutta uutisointi keskittyi
ruotsinsuomalaisuus Polar-säätiön valtaosin tilaisuuksista tiedottajulkaiseman Mikael Niemen Popu- miseen. Laajempien analyysien ja
läärimusiikkia
Vittulajänkältä arvostelujen takana oli aina lähe-romaanin unkarinnoksen ilmes- tystön ja unkarilaisten yhteistyötatyttyä keväällä.
hojen mittava tiedotustoiminta: näin
Helsingin Sanomissa ja Eesti tulosta syntyi esimerkiksi jo vuoden
Päevalehdessä helmikuun lopulla 2004 puolella avatun Unkarin ja
julkaistusta vetoomuksesta marin Suomen 1800- ja 1900-luvun vaihkansan puolesta mainittiin kahdessa teen taidesuhteita esitelleen Finnartikkelissa ja Europarlamentin magyar-näyttelyn ja pohjoismaisen
suomalais-ugrilaisten
edustajien muotoilunäyttelyn yhteydessä.
aloittamasta yhteistyöstä peräti 12
Muotoilunäyttelyn yhteydessä
artikkelissa, näin esimerkiksi otsi- järjestetyn
seminaarin
suomakolla ”Eurooppalainen toiminta- laisluennoitsija, muotoilija Paola
suunnitelma suomalais-ugrilaisten Suhonen, herätti huomiota slaavivähemmistöjen puolesta”. Unkari- laisvaikutteisilla painokankaillaan
lainen europarlamentaarikko István ja trikoillaan. Haastattelu saikin otsiSzent-Iványi totesi ”Suomalais-ugri- koksi Camping, Lada ja Maatuska.
laisista pidettävä huolta!” -otsikolla András B. Szilágyi muistutti Heti
ilmestyneessä
haastattelussaan, Válasz -lehdessä, että Suomessa
että unkarilaisten osuus vähem- kannetaan vastuu myös jo valmistumistöjen eteen tehdyssä työssä neista muotoilijoista: valtio ja myös
on tähän asti ollut huomattavasti yrityselämä ymmärtävät muotoilun
vaatimattomampaa kuin Suomen ja merkityksen, ja näin nuorten
Viron. Unkarin tulisi Szent-Iványin muotoilijoiden urakehitystä seuramukaan kantaa vastuunsa naapuri- taan ja tuetaan aina tuotantovaiheen

käynnistymiseen asti.
Kuvataiteen puolella huomiota
sai Budapestin Plein Art -taidetapahtuma, jonne vieraiksi oli kutsuttu
taidemaalari Hannu Kauppi, graafikko Juha Joron näyttely sekä
Suomen taidemaalariliiton ja unkarilaistaiteilijoiden
yhteisnäyttely
Juuret. Magyar Nemzetin kulttuuri-

kesken ja tiedotus heikohkoa.
Suomea käsiteltiin myös jalkapallon
vedonlyönnin vilppi- ja lahjusepäilyistä ilmestyneissä artikkeleissa.
Eukonkanto sen sijaan ei aikaisempien vuosien tapaan enää kiinnostanut. Kahdessa lyhyessä uutisessa
pääosassa oli itse kilpailun sijasta
koripalloilija Dennis Rodman.

Suomalais-virolaisten suhteiden uutisoinnille on
kehittynyt oma yya-koodi, joka esittää maiden välit
auvoisina.
sivuilla ilmestyivät ulkoministeriön
viestintä- ja kulttuuriosaston toimittajavierailuohjelmassa
Suomessa
vierailleen toimittaja Ernő P. Szabón
artikkelit muotoilun tapahtumavuodesta: ”Maailmankuulun suomalaisen muodon vuosi”, koko sivun
artikkeli Suomen kultakauden
kuvataiteista sekä Wienin Belvedere
-museossa esillä olleesta Nordlichttaidenäyttelystä. ”Mielenkiintoista
on, miten suomalainen taide kiinnostaa kansainvälisesti, kun se
samaan aikaan on niin tiukasti
kiinni omissa lähtökohdissaan”,
kiteytti Szabó.
Laadukkaassa
arkkitehtuurin
ja kuvataiteiden Szalon-julkaisussa
ilmestyi P. Szabón erinomainen
artikkeli Eliel Saarisen tuotannosta.

Vedenpaisumusta
ja tasa-arvoa
Jos artikkeleiden määrään olisi
uskominen, johtaisi suomalaista
kevyttä musiikkia ylivoimaisesti
The Rasmus, jonka konserteista
ilmestyi kymmenkunta uutista.
Myös saksalaisen Rammsteinin
lämmittelybändinä
Budapestissä
esiintynyt Apocalyptica noteerattiin, Nightwish-jupakkaa sen sijaan
ei.
Helsingin yleisurheilun MMkisoista uutisoitiin melko paljon.
Pääpaino tiedotuksessa oli kisatuloksissa. Kenties kielteisimmän
yhteenvedon kisoista antoi Heves
megyei Hírlap otsikolla ”Helsinki
vedenpaisumuksen
aikaan”.
Kisojen avajaispäivänä ilmestyneessä artikkelissa toimittaja arvioi
Suomen kesän vastaavan lähinnä
unkarilaista varhaiskevättä, ja sään
lisäksi myös kisaisännät olivat
hänestä viileitä. Kisavalmistelut
olivat toimittajan mukaan jääneet

Naistenlehti Fannyn toukokuun
numero paisutteli suomalaisuuden
harmaampia stereotypioita: artikkelin pohjalta unkarilaiset tietävät
nyt, etteivät suomalaiset miehet avaa
ovia naisille, eivät luovuta julkisissa kulkuvälineissä paikkaa kuin
korkeintaan iäkkäämmille naismatkustajille, ja tämä kaikki on suomalaisnaisten tasa-arvopyrkimysten
syytä. Kaiken kukkuraksi suomalaisnaiset eivät ole asiasta moksiskaan. Myös suomalaisten Viroon
suuntautuvasta
seksiturismista
uutisoitiin, samoin ”Hyvävetoiset
suomalaiset” ja ”Ennätysjuomarit”
-otsikoilla päiviteltiin suomalaisten
53,7 miljoonan vuosittaisen alkoholilitran kulutusta. Italian pääministerin Silvio Berlusconin arvioita
suomalaisesta ruuasta pohdittiin
viidessä artikkelissa, muun muassa
Napi Ász -päivälehdessä otsikolla
”Sydänjuuriaan myöten loukkaantuneet suomalaiset”.
Aikaisempien vuosien tapaan
mediapersoonista yksi nousi yli
muiden: suomalaisen joulupukin
ja
hänen
Unkarin-vierailunsa
noteerasivat käytännössä kaikki
tiedotusvälineet. Herkulliseksi ja
erityisesti televisiokanavia kiehtoneeksi aiheeksi osoittautui joulupukin unohtuminen lentokentälle,
kun kutsujaosapuolen Finnagoran
edustaja ei ollut lentokentällä punanuttua vastassa. Vip-tilojen sijasta
joulupukki jonottikin näin passintarkastukseen ja sen jälkeen lentokenttäbussiin. ”Olisi kyllä uskonut
tuntomerkkien olevan aika selvät”,
mietti asiaa toimittaja Sándor
Szigeti. ”Saattaa tietysti olla, että
lentokentälle lähetetty autonkuljettaja yrittikin lentokoneen sijasta
etsiä parkkipaikalta pukin poropulkkaa!”

Viro
Suomen näkyvyyttä virolaisissa
viestimissä kuvaa, että Viron
suurimman päivälehden Postimeesin ulkomaansivuilla Suomi on
Venäjän, Yhdysvaltojen ja Irakin
jälkeen neljänneksi suurin valtio.
Sen varjoon jäävät niin Ranska kuin
Ruotsikin. Kun mukaan lasketaan
talous- ja kulttuuriuutiset, Suomi
on Viron median maailmankartalla
todellinen suurvalta ja mahdollisesti
kattavimmin uutisoitu ulkomaa.
Neljätoista kuolonuhria vaatinut
helikopterionnettomuus
Tallinnanlahdella elokuussa oli molempien maiden yhteinen surun aihe.
Samalla turman uutisointi oli
kouluesimerkki Suomi-kuvan ristiriitaisuudesta virolaisessa julkisuudessa. Uutisoinnissa törmäsivät
yhtäältä Suomea esimerkillistävä ja
toisaalta arvosteleva puhetapa: siinä
missä Viron viranomaiset kiittelivät
Suomea nopeasta avusta ja yhteistyöstä, lehdet höykyttivät Suomea
pelastustoimien takkuilusta ja virolaissukeltajien syrjäyttämisestä.
Yleisesti ottaen kirjoittelu on
kuitenkin myönteistä tai tasapuolista.
Suomalais-virolaisten
suhteiden uutisoinnille on kehittynyt oma yya-koodi, joka esittää
maiden välit auvoisina. Viron
entinen
Suomen-suurlähettiläs
Matti Maasikas kirjoitti heimohenkisen kolumnin Lahden yli parasta,
ja Edgar Savisaar toisti ideansa
Helsingin ja Tallinnan sulauttamisesta
kaksoiskaupungiksi.
Syyskuussa maahan saapuneen
suurlähettilään Jaakko Kalelan
haastattelut olivat sydämellisiä ja
näyttäviä virka-asunnon parvekkeelta otettuine upeine kuvineen.
Kalelalta kyllä tiukattiin toistuvasti,
miksi presidentti Mauno Koivisto
ei tukenut baltteja ja mikä vaikutus
Neuvostoliitolla oli Suomen politiikkaan, mutta yleissävy oli
suopea. Samaan ymmärtävään
tyyliin esimerkiksi viikkolehti Eesti
Ekspress käsitteli kipeitäkin lähihistorian tapahtumia, kuten virolaisten
luovutuksia Suomesta Neuvostoliittoon sodan jälkeen.
Lehtien Suomessa asuvat ja
satunnaisemmat avustajat muokkaavat osaltaan kuvaa siitä, millai-
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sena Suomi Virossa nähdään.
Suomi ei ole aina pelkkä lintukoto.
Piret Kooli, ”virolainen Suomessa”,
kirjoitti Eesti Päevalehdessä köyhyysrajan alapuolella elävistä lapsista
murtaen kuvaa Suomen hyvinvoinnista. Tallinnalaistunut Jarmo
Virmavirta puolestaan kirjoitti
Postimees-lehden
kolumneissaan
opettavaisia tarinoita Suomen lähimenneisyydestä ja tökki Viron
yhteiskunnan ongelmapesäkkeitä.

Suomen ulkosuhteet itään
ja länteen vertailukohtana
Venäjä on Viron suurin ulkopoliittinen pulma. Suomen ja Venäjän
suhteita luotaamalla virolaiset
tiedotusvälineet hakevat vertailukohtaa maan oman ulkopolitiikan
tueksi. Media seurasi silmä tarkkana muun muassa, miten Suomi
selvittää Venäjän Suomen ilmatilassa tekemät rajaloukkaukset.
Näin virolaiset kokivat omillakin
protesteillaan olevan enemmän
painoarvoa. Ja kun presidentti Tarja
Halonen totesi Suomen käyneen
toisessa maailmansodassa omaa erillissotaansa, sanottu nivottiin Viron
omiin pyrkimyksiin kiistää Venäjän
yksinoikeus historiankirjoitukseen.
Postimees-lehden Suomessa asuva
avustaja Imbi Paju nosti useissa
yhteyksissä esiin Venäjä-kriittisiä
ääniä, muun muassa haastatellessaan presidenttiehdokas Heidi
Hautalaa.
Virossa sekä poliitikot että viestimet ovat suhtautuneet viileästi
Saksan ja Venäjän kaasuputkihankkeeseen Itämeren ali, mutta yrityksistä huolimatta vastustukselle ei
saatu Suomesta tukea. Viron ja
Venäjän
rajasopimuskiistassakin
Suomesta haettiin selustaa, ja
virallisella vierailulla piipahtanut

eikä Suomen Nato-epäröintiä enää
samalla tavalla sidottu Venäjän
liehakointiin. Vakiokysymys Natopäätöksen aikataulusta esitettiin
toki myös pääministerille. Suomettuminen terminä ei silti ole täysin
hävinnyt kielenkäytöstä, jos kohta
siitä syytetään nyt Saksaa, ja Venäjän
nähdään pyrkivän suomettamaan
Viroa. Virolaisessa julkisuudessa
suurimpana Naton puolestapuhujana esiintyi Max Jakobson.
EU:ssa Suomi on Virolle eräänlainen pienen maan pärjäämisen
mittatikku. Miten Viro selviää, jos
viisi kertaa suurempi Suomikin
tuntee itsensä torjutuksi ja unionin
lypsylehmäksi, kysellään. Media
rakensi maille samassa veneessä
ollaan -aihetta, jota viljellen Suomen
oletetaan toimivan EU:ssa Viron
puolestapuhujana. Tukea toivottiin
erityisesti Viron Venäjä-politiikalle.

Politiikan eettisyys ja
loanheiton puuttuminen
ihailuttivat
Esikuvana
Suomea
esiteltiin edelleen mitä erilaisimmilla
elämänalueilla, mutta erityisesti
sosiaalipolitiikassa, jonka pelätään
jäävän liberalistisen talousajattelun
jalkoihin. Suomeen liitettiin mielikuva huolenpidosta ja oikeudenmukaisuudesta. Median mukaan
Viron huimaavat hiv-tilastot ovat
Suomelle isompi ongelma kuin
Virolle. Viron sosiaaliministeriön
tasa-arvo-osaston johtaja Kadi Viik
kirjoitti joulukuussa Postimeeslehdessä, että Suomen seksinoston
kieltävään lakiesitykseen tulisi
suhtautua mahdollisuutena eikä
vaarana - Suomen tavoin ”Virollakin
olisi silloin mahdollisuus liikkua
kohti ihmiskeskeisempää poliittista
kulttuuria”.

Suomettuminen terminä ei ole hävinnyt
kielenkäytöstä, jos kohta siitä syytetään nyt Saksaa,
ja Venäjän nähdään pyrkivän suomettamaan Viroa.
pääministeri Matti Vanhanen joutui
valitsemaan sanansa taiten. Lehdet
tulkitsivat Suomen tukevan maltillisesti Viroa sen suhteissa Venäjään.
Suomen
Nato-keskustelua
seurattiin presidenttikamppailun
seurannaisilmiönä, mutta parin
vuoden takaisia painotuksia liittymisen
väistämättömyydestä
media ei vuonna 2005 rakentanut
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Suomalaisen
politiikanteon
eettisyys ja loanheiton puuttuminen
oli yksi jatkuvan ihailun aihe. Presidenttikamppailua kommentoinut
Postimees ihmetteli, kuinka näin
vastakkaiset poliittiset kulttuurit
voivat sijaita vain 80 kilometrin
päässä toisistaan, kehaisten tosin,
etteivät Viron vaalit ole ainakaan
tylsiä.

Suomen koulujärjestelmän erinomaisuudesta kirjoitettiin Viron
lehdissä heti Pisa-tutkimuksen
tultua julki. Kouluopetus on ollut
Virossa pitkään myllerryksessä, ja
niin media kuin viranomaisetkin
etsivät vertailukohtia. Suomen
vahvuuksina nähtiin Viron koulujärjestelmän kipupisteet: tasavertainen
oikeus koulutukseen, opetuksen ja
kouluruokailun maksuttomuus sekä
opettajan ammatin arvostus. Koulutusta pidettiin myös Suomen taloudellisen menestyksen salaisuutena.
Entisenä rehtorina Suomen Vironinstituutin johtaja Jaana Vasama
pääsi asiantuntijana palstoille.
Myös suomalaisten innovatiivisuutta kehuttiin. Eesti Päevalehden
tiedetoimittaja Tiit Kändler esitteli
sauvakävelyn merkkinä uuden ajattelun voittokulusta ja valitti, että
virolaiset ajattelevat innovaatioista
puhuttaessa alemmuuskompleksin
ja kateuden vallassa heti Nokiaa,
vaikka keksinnöt eivät edellytä
huipputeknologiaa.

Viro Suomen
sisämarkkinoina - ja
Suomi Viron
Talousuutisten osalta Suomi sai palstatilaa erityisesti Eesti Päevalehden
viikoittaisessa talousliitteessä sekä
viisi kertaa viikossa ilmestyvässä
talouslehti Äripäevissä. Yleisesti
ottaen uutisointi jakautui suomalaisyritysten toiminnan seuraamiseen Virossa ja siihen, miten virolaiset tuotteet ja yritykset pärjäävät
Suomen markkinoilla. Mutta media
tuotti runsaasti myös yleisiä talousjuttuja Suomesta, muun muassa
pörssin ja isoimpien yritysten liikevaihdosta sekä talouspolitiikasta.
Vuoden 2005 aikana näkyi
selvästi,
miten
suomalainen
pääoma on jatkanut investointejaan
Viron maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen. Heinäkuisen Äripäevlehden kannessa lehmää lypsettiin investointipankkiiri Joakim
Heleniuksen kuvalla varustettuun
mukiin. Helenius havitteli Viron
suurinta maitokiintiötä, jolloin
Trigon Capitalista olisi tullut maan
suurin yksittäinen maidontuottaja.
Kypsien hedelmien poimiminen ei
ole kuitenkaan helppoa, sillä myös
paikalliset investoijat taistelevat
samoilla apajilla.
Vielä 2004 Suomen elintarvike-

markkinoita pidettiin liian vaikeina
valloitettaviksi, mutta jo helmikuussa 2005 Äripäevin pääkirjoituksessa todettiin Suomen muuttuneen viimeisen vuoden aikana
Viron toisiksi sisämarkkinoiksi.
Suomalaisten
maidontuottajien
vastatoimet nähtiin potkiskeluna
tutkainta vastaan. Syksyllä Viron
suurin alkoholin valmistaja Liviko
ryhtyi valtaamaan suomalaisia
ravintoloita. Suomessa virolainen
viina ei ole vielä tähän mennessä
päässyt baaritiskeille, vaikka se
laivalta kotiin kannettuna maistuukin. Siinä suhteessa virolaiset
viinatehtaat ovatkin lehtien mukaan
tehneet ennätyksellisen vuoden.
Postimees totesi halvan viinan
vieneen Suomelta miljardeja veroalen seurauksena.
Viron taloudellisesta vankistumisesta kertoo, että virolaiset
yritykset ovat alkaneet ostaa
suomalaisia yrityksiä tai laajentavat
toimintaansa Suomeen. Virolaisten
yritysten asettuminen Suomeen
saa aina laajaa huomiota. Media
odotti koko vuoden kieli pitkällä,
että Tallink ostaisi Siljan. Juttuja
Siljan talousvaikeuksista näkyi

olisi ”kova sana”, koska Tallink on
Siljan rinnalla pikkutekijä. Lehden
talousliitteen
luonnehdinnassa
Tallink kehittyy aggressiivisesti,
Viking seuraa varovaisena sivusta
ja Silja rimpuilee valtion tuilla.
Kun Viron laivanvarustajien liitto
vaati Viroa tukemaan omiaan, liberalismin lippulehti Äripäev ärähti,
etteivät tuet sovi Euroopan sisäiseen kilpailupolitiikkaan: ”Sen
sijaan, että Viro lähtee kilpailemaan
tukien maksussa, Viron pitäisi Brysselissä pitää huoli siitä, että Suomen
ja Ruotsin tukiaiset laivayhtiöilleen
kielletään.”
Virolaiset ovat saavutuksistaan
ylpeitä.
Informaatioteknologiaalalta odotetaan edelleen, jos ei
nyt ihan uutta Nokiaa, niin Skypen
tapaisia kansainvälisiä näyttöjä.
Kampin uuteen ostoskeskukseen
liikkeen perustanut K-Arvutisalong
arvioi Suomen tietokonemarkkinoita samanlaisiksi ”kuin Virossa
viisi vuotta sitten”. Suomen haastamisen näkökulmasta uutisoitiin
myös Sillamäen sataman avaaminen Koillis-Virossa. Verojärjestelmien vertailu sen sijaan hieman
laantui, vaikka Viro pitää edelleen
mallinsa paremmuudesta tiukasti kiinni.
Suomalaiset yritysjohtajat saivat edellisvuosien tapaan hyvää
mainosta virolaislehtien
taloussivuilla.
Elisa Eestin johtajat
Sami
Seppänen
ja Markus Nisula
kohottivat virolaisten
itsetuntoa kertomalla
Eesti
Päevalehdelle,
että heitä viehättävät
Virossa
Suomeen
verrattuna
ainakin
naiset ja verotus.
Suomen kuninkaaksi
tituleerattu
Jorma
Ollila sai huomiota
Shellin
hallituksen
”Elokuussa en sitten leikkaa...olen silloin Suomessa mansikoita puheenjohtajaksi siirpoimimassa.” Eesti Päevalehden pilapiirtäjä Hillar Mets otti
tymisensä myötä.
kantaa työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen.
taloussivuilla pitkin kesää, mutta
vielä syksyllä ostopuheet kumottiin laivayhtiöissä spekulointeina.
Eesti Päevalehden pääkirjoitus otsikolla ”Kääpiö jättiläisen kimpussa”
totesi suoraan, että osto tekisi
kunniaa virolaiselle yritykselle ja

Opintolaina
mansikkapellolta
Vuonna 2005 viestimet saivat vahingoniloisesti todeta virolaisten olleen
oikeassa ja työvoiman vapaata liikkuvuutta rajoittaneen Suomen
väärässä: rajoitteista ei ole ollut

hyötyä, esteet kun voidaan kiertää
vuokratyövoiman avulla. Toukokuussa Äripäev siteerasi takkinsa
kääntänyttä
Rakennusliittoa,
jonka laskelmien mukaan noin 10
prosenttia veroista jää laittoman
työvoiman
vuoksi
kertymättä
valtion kassaan. Suomeen lähtijöitä
on lehtien mukaan myös ollut paljon
vähemmän kuin SAK ennusti ennen
Viron EU-jäsenyyttä. Rakennustyömailla kirvesmiesten maastapako
on kuitenkin jo johtanut lipsumiseen aikatauluista, ja Postimeeslehden kesäkuinen pääkirjoitus
”Lähtevät työkädet” kiteytti monien
huolen ammattitaitoisen työvoiman
kadosta.
Toisaalta
Suomi
näyttäytyi
lehdissä virolaisten onnenmaana,
jossa Eesti Päevalehden mukaan opiskelija voi käydä noukkimassa opintolainansa mansikkamaalta. Äripäev
kirjoitti kesän korvalla tuhansien
löytäneen Suomessa rakennuksilta
hyväpalkkaisen työn, mutta myös
joutuneen huijatuksi. ”Jos teitä
kohdellaan huonosti ja palkka on
matala, kannattaa lähteä työpaikasta heti. Taitava työmies löytää
helposti uuden työpaikan”, vinkkasi lehti. Neuvoja alkoikin sadella
taajaan. Eesti Päevalehden liitteenä
ilmestyi infopaketti ”Tööle Soome”,
jonka koosti Tallinnaan perustettu
Suomen työelämän tiedotuskeskus.
Se on vetäjänsä Eve Kyntäjän
johdolla pitkälti vaikuttanut siihen,
että suomalaisen ay-liikkeen julkisuudessa keräämä kielteinen aura
on vähitellen haihtumassa.
Aiemmin
liittoja
syytettiin
suomalaisten etujen puolustamisesta, mutta nyt niiden toimissa
nähdään uutta solidaarisuutta.
Postimees-lehden mukaan suomalaiset ovat ottaneet sydämenasiakseen kasvattaa virolaisissa kollektiivista henkeä ja intoa taistella palkkansa puolesta. Lehti totesi, että
ammattiyhdistysten valta on ilmiö,
joka tulee Suomeen ja Ruotsiin
töihin lähteville ja liittoihin skeptisesti suhtautuville virolaisille usein
yllätyksenä.
Rivien välissä ihmetellen seurattiin myös suomalaisten lakkoilua.
Virolaisia nauratti suomalaisten
neuvostoajat mieleen tuova vessapaperin hamstraus, vaikka paperiteollisuuden lakko uhkasi viedä
painopaperin myös paikallisilta
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sanomalehdiltä. Ja toki edunvalvontaa suoritetaan Virossakin.
Elcoteq joutui loppukesästä virolaisen ay-liikkeen ja työsuojeluviranomaisten tulilinjalle etsiessään
henkilöstöä työvoimavuokrauksen
kautta. Firman teflonpinta himmeni
jo aiemmin, kun media ruoti työntekijöiden 12-tuntisia työpäiviä.

Arkkitehti Pekka
Vapaavuori Viron
kulttuurisankariksi
Eesti
Televisioonin
kulttuuriohjelma OP on vuoden mittaan ollut
todellinen suomalaisen kulttuurin
puolestapuhuja, osin ehkä toimittajansa Karl Martin Sinijärven lämpimien Suomen-suhteiden takia.
Vuoden lopussa Viron kulttuurisankariksi nousi taidemuseon
uuden päähuoneen Kumun suunnitellut Pekka Vapaavuori, jota
haastateltiin
aukeamakaupalla
eri lehdissä. Vuosi oli muutenkin
suomalaisen arkkitehtuurin hehkutusta, sillä arkkitehtuurimuseon
näyttelyt ja Eliel Saarisen SuurTallinna-kirjan julkaisu poikivat
runsaasti lehtijuttuja. Vaikka virolaista arkkitehtuuria nimitettiin
suomalaisten oppipojaksi, teksteistä
paljastui kriittisempiäkin vivahteita, joiden mukaan nykyarkkitehtuuri on Suomessa tasapaksua tai
korkeintaan keskivertoa.
Muotoilun vuoden ansiosta
myös suomalainen design pääsi
entistä enemmän esille. Keväällä
Fennia Prize -näyttely ja sen yhteydessä järjestetty seminaari herättivät
vilkkaan keskustelun muotoilun
asemasta Virossa. Aiheesta ilmestyi
useampikin artikkeli, ja teema nousi
vuoden mittaan jatkuvasti pintaan.
Virolaisen
muotoilupolitiikan
valitettiin olevan lapsenkengissä
suomalaiseen verrattuna.
Loppusyksyn
teatterihitiksi
nousi Kristian Smedsin ohjaama
Jäniksen vuosi, jonka esitykset Von
Krahlin teatteri joutui moninkertaistamaan. Haastatteluissaan Smeds
väitti paenneensa Viroon kuten Arto
Paasilinnan kirjan Vatanen pakenee
kaupungista metsään. Kohtuullista kritiikkiä sai alkuvuodesta
myös Tarton Vanemuise-teatterin
esittämä Tulitikkuja lainaamassa,
jonka päätähtenä esiintyi Taksikuskit-näytelmän kautta Virossakin
julkkikseksi ponnahtanut Asko

44

Sahlman.
Vironnetuista teoksista noteerattiin näkyvimmin Kari Hotakaisen
Juoksuhaudan tie, Erkki Toivasen
Iltakävelyllä Euroopassa ja Seppo
Zetterbergin historialliset teokset.
Liki kymmeneksi vuodeksi venynyt
kirjahanke Soome ja soomlased sai
julkisuutta, mutta myös kritiikkiä
vanhentuneista tiedoistaan. Hieman

Pelikaanimies.
Ensimmäisenä
suomalaisena elokuvana se dubattiin kokonaan viroksi. Pimeiden
öiden elokuvafestivaalilla joulukuussa esitettiin kuusi suomalaista
elokuvaa. Erityistä huomiota herätti
Oscar-ehdokkaamme
Äideistä
parhain.
Suomi näkyi ja kuului toukokuussa suurlähetystön koordinoimien Suomi-päivien
ansiosta sekä LääneVirumaan maakunnassa että valtakunnallisesti. Vetonauloina
esiintyivät
Muumit ja öljyntorjunta-alus Hylje.
Suomalainen taidesarjakuvanäyttely ja
seminaari Tartossa
noteerattiin
muun
muassa paikallisessa
aamutelevisiossa.
Virolaiset käyvät
innokkaasti
näyttelyissä,
konserPekka Vapaavuoren suunnittelemassa Viron taidemuseon päärakennuksessa Kumussa luonnonvalo siivilöityy kauniisti kaikki- teissa ja festivaaalle. Kuva: Arja Korhonen.
leilla Suomessa - ja
heimoromanttiseen henkeen uuti- myös kirjoittavat niistä. Kiasman
soitiin Sirje Oleskin toimittama, ja Helsingin taidemuseon näyttelyt
virolais-suomalaisia kulttuurisuh- ovat säännöllisen seurannan alla.
teita perkaava Kultuurisild üle Habitare ja Oulun asuntomessut
Soomelahe.
vetivät virolaisia puoleensa kuin
Elokuussa Virossa vieraili Itäme- mesi mehiläisiä. Mielenkiinnosta
rifestivaali, jonka johtaja Esa-Pekka huolimatta arkkitehtuuri- ja designSalonen houkutteli salin täyteen tietoiset virolaiset ovat kärkkäitä
Estonia-teatteriin.
Tunnelma arvostelemaan messutarjontaa. Tällä
Tallinnan konsertissa oli erityisen kertaa Oulu sai osakseen kiitosta
herkkä, koska konsertti ajoittui heli- neuvokkaista ideoista, ja virolainen
kopterionnettomuutta seurannee- rakentamisen ammattilainen uskoi
seen päivään. Sibeliuksen musiikkia Suomen asuntomessujen vaikutesitettiin viime vuonna muutenkin tavan virolaiseen arkkitehtuuriin.
runsaasti juhlavuoden ja myös sen
vuoksi, että Sibelius on Virossa Myyttisen
sankarimatkailijan
hyvin rakastettu säveltäjä.
Jazzfestivaali Jazzkaar toi Viroon hahmo elää
Ilmiliekki Quartetin ja Kimmo Vaikka Suomesta ja suomalaisista
Pohjosen. Kun Pohjosta tunnetaan kirjoitetaan pääsääntöisesti myönVirossa jo varsin hyvin, niin Ilmi- teisesti, median ylläpitämiin kielliekki oli uusi mieluisa tuttavuus. teisiin Suomi-myytteihin kuuluvat
Virossa ensimmäistä kertaa järjes- miesten viinanjuonti ja yleinen
tetty rockfestivaali Rabarock oli torvelointi, naisten osalta rumuus ja
pitkälle suomalaisvetoinen. Paikalle lihavuus. Toki suomalaiset itsekin
oli tuotu viisi nimekästä suomalais- tekevät parhaansa - Eesti Ekspressin
bändiä, muun muassa 69 Eyes ja juhannusviikon kuvassa esiintyi
22 Pistepirkko. Rabarock sai paljon Vanhankaupungin terassilla vähämyönteistä julkisuutta ja suomalais- pukeisen
seurueensa
keskellä
bändit suitsutusta.
itsensä alastomaksi riisunut suomaKoulujen syysloman aikaan laismies. Suomalaisten kustannuksai Virossa ensi-iltansa vuonna sella vitsailtiin lisäksi eri lehdissä
2002 valmistunut lastenelokuva ilmestyneissä pilakuvissa.

Suomalaisturistia ei kuitenkaan
enää pidetä pelkkänä välttämättömänä pahana, ja olutralliuutisetkin vähenivät vuoden takaisesta.
Notkahtelevista matkailijamääristä
oltiin lehdissä suorastaan huolissaan. Sen sijaan virolaisten matkailu
Suomeen lisääntyi unionin myötä
voimakkaasti. Matkailun edistämiskeskuksen tilastojen mukaan
myös matkailujuttujen määrä on
kasvanut puolella edellisvuodesta.
Eniten kirjoitettiin Lapista, Ahvenanmaasta ja Muumeista.
Rikosuutisoinnissa tiedotusvälineiden esiin nostamia aiheita olivat
Nils Gustafssonin oikeudenkäynti,
Toijalan pedofiliaskandaali sekä
vankien vaihto. Eesti Ekspress kuvasi
aukeaman uutiskertomuksessaan
Suomen ja Viron poliisien yhteisen
operaation kriisiytymistä vuonna
2002,
jolloin
huumekauppaa

vastaan
suunnattu
tutkinta
koki kolauksen
tiedon vuodettua
t u t k i n n a n
kohteille.
Eesti
Ekspress ja IltaSanomat tekivät
tapausta taustoittaessaan yhteistyötä ja julkaisivat artikkelinsa
yhtä aikaa lokakuussa.
Suomalaiset Tallinnan-matkailijat. Kuva: Vallo Kruuser/Eesti
H e l s i n g i n Ekspress.
MM-kisoilla oli
Urheilusivuilla
suomalaisnimet
virolaisissa tiedotusvälineissä laaja loistivat entiseen malliin ja tähdistä
näkyvyys, etenkin kun virolaiset kirjoitettiin laajoja henkilökuvia.
toivat kotiin sekä kultaa että hopeaa. Erityistä huomiota sai vaiteliaisuuKeihäskisaan rakennettiin jossain destaan tunnettu ”jalkapallon Greta
määrin jopa suomalais-virolaista Garbo”, virottaren kanssa avioimaaotteluhenkeä. Huono sää ei tunut Jari Litmanen.
virolaisia pahemmin hetkauttanut.
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