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Suomi on Virolle verrokki ja sparrari
Viro
Viron merkittävimmät päivälehdet
Postimees ja Eesti Päevaleht sekä
iltapäivälehti SL-Õhtuleht kirjoittavat Suomesta lähes tuhat uutista
vuodessa, niin myös vuonna 2006.
Talous kattoi reilun viidenneksen
päivälehtien Suomi-uutisoinnista.
Lähes saman verran kirjoitettiin
poliittisista aiheista. Kymmenisen
prosenttia
jutuista
käsitteli
suomalaista yhteiskuntaa, samoin
kulttuuria ja maiden välisiä suhteita. Iltapäivälehden profiili oli
selkeästi toisennäköinen: urheilu
ja rikokset muodostivat yli puolet
Suomeen liittyvistä aiheista.
Tavalliseen tapaansa virolainen media vertaili suomalaista
elämänmenoa kotimaiseen. Suomi
on yhtäältä verrokki, jonka avulla
mitataan läntistymisen astetta, ja
toisaalta sparrari, jonka saavutukset yritetään lyödä. Vuonna 2006
virolaiset vertailivat maataan Suomeen esimerkiksi politiikan eettisyyden, taloudellisen menestyksen
ja Venäjä-suhteiden osalta.
Suomi-kirjoittelu oli edelleen
myös läheisyyshakuista. Virolaiset
juhlivat vilpittömästi Lordin voit-

“Se siitä työvoiman vapaasta liikkumisesta. Meikäläisen työteliäät kädet
häipyivät eilen kantosiivellä Suomeen.” Urmas Nemvaltsin pilapiirros
Postimees-lehdessä 29.4.2006.

toa, presidentti Tarja Halosesta
tuli puolittain oma tyttö, ja uuden
taidemuseon Kumun myötä arkkitehti Pekka Vapaavuori kohosi
lähes kansallissankariksi.
Laajuudestaan huolimatta Viron Suomi-kuvaa voi pitää jossain
määrin pintapuolisena ja hyvin
Helsinki-keskeisenä. Yhteiskun-

taa läheltä seuraavien avustajien
väheneminen on kaventanut kuvaa entisestään. Suomesta käsin
kirjoittaa säännöllisesti enää Imbi
Paju Postimees-lehteen, jossa myös
Jarmo Virmavirta kommentoi
maailman menoa molemmin puolin lahtea.

Puheenjohtajakauden alku
huomattiin
VIRO

Erkki Tuomioja ja Viron ulkoministeri Urmas Paet pohtivat pohjoista
ulottuvuutta Tallinnassa Euroopan
komission edustajan Janos Hermanin kanssa. Kuva: Arja Korhonen.

Suomen EU-puheenjohtajakausi
kiinnosti hämmästyttävän vähän
virolaista mediaa. Sen sijaan
lähetystön ponnistus, värikkäät
avajaiset Raatihuoneentorilla 1.
heinäkuuta, uutisoitiin lehdissä
ja televisiokanavilla. Lähetystö
mainosti Suomi-päivää paistamalla muurinpohjalettuja Eesti
Televisioonin aamulähetyksessä.
Ohjelman vetonaulana olivat
Muumit, pääesiintyjät Semmarit

ja How Many Sisters sekä Virossakin tunnetut iskelmätähdet
Kirka ja Tapani Kansa.
Myös lähetystön kesäkuinen
pohjoisen ulottuvuuden konferenssi huomioitiin, samoin yhdessä Tarton yliopiston kanssa
järjestetty median naapurikuvia
käsitellyt seminaari, joka puhutti
etenkin radiokanavilla. Postimees
totesi alentavien porovitsien ajan
olevan ohi. •
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Siirtotyöläiseksi Suomeen
Virolaisten
sielua
hiertäneet
rajoitukset työvoiman liikkuvuudelle päättyivät vappuna, ja
samalla putosi yksi suhteita rassannut kivi kengästä. Ulkoministeri Urmas Paetin mukaan asialla
oli Virolle nimenomaan tunnepitoinen merkitys. Joukkomuutto
Suomeen ei alkanut, mutta silti
lehdet kirjoittivat keväällä entistä
perinpohjaisempia
artikkeleita
Suomeen lähteneistä siirtotyöläisistä.
Kuva Suomesta oli siirtotyöläisjutuissa ristiriitainen. Yhtäältä
Suomi on vauras, toisaalta lahden takana ramppaaminen ei ole
herkkua, varsinkaan jos perhe jää
Viroon. Laiva kuljettaa hiljaista
miestä kohti pohjoista, vapaa-ajalla on vähän mielekästä tekemistä,
ja kaiken kukkuraksi suomalaiset
naisetkaan eivät haastateltavien
mukaan virolaismiestä hetkauta.
Mutta on toisenlaisiakin mielipiteitä: Helsingin kaupungin
liikennelaitoksen bussia kuljettava
Anneli toteaa, ettei lähtisi takaisin
Viroon. Suomessa on paitsi parempi palkka, myös miellyttävämpi
työilmapiiri, työkaverit ja pomot.
Lehtijutut liittyivät osin julkiseen pohdintaan siitä, minkälaisen
kriisin koulutetun työvoiman
lähtö on aiheuttanut poliisi-

voimissa, terveydenhoidossa ja
rakennusalalla.
Palkkakehitys
onkin singahtanut Virossa huimaan nousuun. Ilmeisesti siitä
johtuen lehdistä on kadonnut tyystin muutama vuosi sitten rehottanut pohdinta pääkonttoreiden
muutosta Viroon. Pikemminkin
Virossa aletaan jo pelätä, että
maan suurin viejä Elcoteq siirtyy
johonkin halvempaan valtioon.
Virolaiset lehdet ovat kiitettävästi valistaneet Suomeen
töihin aikovia. Varoituksen sanat
ovat olleet tarpeen, sillä alalla on
myös epärehellisiä vuokratyövoiman välittäjiä. Virossa tähän
asti huonossa huudossa ollut
suomalainen
ammattiyhdistysliike on saanut samalla myönteistä
julkisuutta.
Sen sijaan Suomella on edelleen
huono maine verottajana. “Suomi
mätkäisee”, varoiteltiin jo puoli
vuotta etukäteen 2007 voimaan
astuneesta ulkomaisen vuokratyövoiman verollepanosta. Veromalliaan virolaiset pitävät maailman
parhaana, ja lehdet hymistelivät,
kun suomalaiset yritysjohtajat
tukivat näkemystä Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n
seminaarissa elokuussa.
Investointipankkiiri
Joakim
Heleniuksen mukaan Virossa valtio tukee taloutta, mutta Suomessa on päinvastoin. Talouslehti

Äripäevin mukaan Viron tie - eli
ainutlaatuinen talousmalli - onkin
Viron Nokia, ja Suomelta voi oppia myös sen virheistä: Suomessa
hyvinvoinnin saavuttaminen kesti
40 vuotta, mutta Virossa se tapahtuu vähemmin kuluin ja nopeammin.

Tallinkin nousu ja uho
Kesäkuussa etusivut lävähtivät
täyteen laivan kuvia. Virolaiset tunsivat ylpeyttä Siljan ostaneen Tallinkin noususta Itämeren
valtiaaksi, kunnes syksyn risteilyskandaali pudotti sankarit
kuolevaisten joukkoon. Virolainen
media ryöpytti Tallinkin pomoja
olan takaa, ja maineen saamia
kolhuja Suomessa ja Ruotsissa
seurattiin tarkkaan. Mutta kirjoittelussa kuului myös reviiriään tiukasti vahtivan pikkuveljen ääni.
Suomalaisten lehtien ja etenkin Helsingin Sanomien “ylisuuri
kiinnostus” tulkittiin kateudeksi,
ja julkisuusmylläkkää pidettiin
Merimiesunionin masinoimana.
Johtokunnan puheenjohtaja Toivo
Ninnas näki suomalaisten suhtautumisessa isoveliasennetta.
Merimiesunioni
riepoo
Tallinkin johtoa, eikä ihme: toukokuussa se uhkasi yritystä
saarrolla, ellei virolaisten työntekijöiden palkkoja nosteta. Median

Louhimiehen ja Vapaavuoren vuosi
Viro
Suomalainen elokuva teki Virossa
lopullisen läpimurron. Alkuvuodesta Aku Louhimiehen Paha
maa ja Aleksi Mäkelän Matti
saivat runsaasti katsojia ja palstatilaa. Samalla Jasper Pääkkönen
nousi virolaisten tuntemaksi
elokuvatähdeksi.
Elokuvat hämmensivät katsojia kuvatessaan hyvinvointiyhteiskunnan nurjaa puolta ja
saivat kriitikot ihmettelemään,
asuuko Suomessa yhtään onnel-

lista ihmistä. Syksyllä yleisölle
tarjoiltiin näyttävästi Riisuttu mies ja Alaston kaupunki.
Louhimies komeili Eesti Päevalehden ja Eesti Ekspressin kulttuuriliitteiden
kansikuvapoikana ja antoi pitkiä haastatteluja muillekin julkaisuille. Keväällä Pirjo Honkasalon elokuvien katselmus sai runsaasti kiitosta. Kuin kirsikkana kakussa Aki
Kaurismäki palkittiin Tallinnan
Pimeiden öiden elokuvajuhlilla

elämäntyöstään.
Viron uuden taidemuseon
Kumun
suunnitellut
Pekka
Vapaavuori oli selkeästi vuoden
näkyvin suomalainen. Vaatimatonta arkkitehtia haastateltiin
lehdissä ja sähköisessä mediassa,
ja Vapaavuori keräsi sympatiapisteitä kertomalla pitävänsä
Viroa
toisena
kotimaanaan.
Vapaavuori lienee tällä hetkellä
Virossa tunnetumpi kuin kotimaassaan. •
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Mallia Venäjä-suhteisiin

Suomen merimiesten ammattiyhdistysjohtaja Simo Zitting selätti halvan työvoiman ansiosta mahtavaksi
kasvaneen Tallinkin. Piirros: Aivar
Johanson, Eesti Ekspress 8.6. 2006.

oli nyt aikaisempaa vaikeampaa
valita kiistassa puolta. Postimees
asettui suomalaisen ammattiyhdistyksen vaatimusten taakse ja
ihmetteli samalla virolaisen ammattiyhdistysliikkeen hampaattomuutta sekä sitä, miten helposti
Tallink lopulta painui polvilleen.

Takavuosina virolaiset kolumnistit
arvostelivat välillä kärkevästikin
Suomen Venäjä- ja Nato-politiikkaa. Nyt suomettuneen Suomen
kuvaan on tullut uusia ulottuvuuksia, ja Suomea on jopa asetettu esikuvaksi Venäjä-suhteiden
hoidossa. Nato-kielteisyyttäkään
ei selitetä yksinomaan itänaapurin kumartelulla tai suomalaisten
tyhmyydellä. Esimerkiksi Andres
Laasik kirjoitti Eesti Päevalehdessä
ihailevaan sävyyn suvereenista
Suomesta, “pienestä, hiljaisesta,
superdemokraattisesta,
mutta
hampaisiin asti aseistautuneesta
Pohjolan Israelista”.
Keskustelunavauksia ovat tehneet Viron Yhdysvaltoihin nojaavaa
turvallisuuspolitiikkaa
arvostelevat ja yleistä asevelvollisuutta puolustavat tahot. Lisäksi
Virolle on selvinnyt karuna tosiasiana, ettei Bryssel ole poistanut
ongelmalistalta Venäjää, vaan
hankalat asiat täytyy edelleen selvitellä kahden kesken.

Poliittinen kulttuuri
puntarissa
Viro kaipasi huomiota Suomelta,
ja sitä riitti. Peräti kolmen Suomen
presidentin osanotto Viron edesmenneen presidentin Lennart

Meren hautajaisiin oli ele, joka
huomattiin. Presidentti Halonen
sai kunnian pitää muistopuheen,
joka julkaistiin useissa lehdissä.
Halonen puhui myös uuden taidemuseon avajaisissa ja sai paljon
julkisuutta koko alkuvuoden.
Lehdet suorastaan jonottivat haastatteluja. Viikkolehti Eesti Ekspress
kuvaili Halosta aikuiseksi kapinalliseksi, joka puolustaa köyhiä ja
haluaa olla tavallinen kansalainen
tuulipuvussa. Lehdessä ilmestyi
myös aukeaman kuvareportaasi
Linnan juhlista.
Halosen suosio on johtunut virolaisälymystön kriittisestä asenteesta Viron edelliseen
presidenttiin. Taustalla vaikuttaa
virolaisen ja suomalaisen poliittisen kulttuurin vertailu yleisemminkin. Lehtien sivuilla valiteltiin
kyllästymistä omien poliitikkojen
hämärähommiin ja keskinäiseen
mutapainiin. Entinen Suomensuurlähettiläs Jaak Jõerüüt kirjoittikin, että virolaiset seurasivat
Suomen presidentinvaaleja kuin
omiaan ja että “lahdentakainen
elämä koskettaa usein tietoisuutemme syvimpiä kerroksia”.
Millainen olisi ollut Viron kehitys,
jos maa ei olisi menettänyt itsenäisyyttään? Olisiko Virossakin jo
siirrytty suoriin presidentinvaaleihin? •

Virossa esillä myös
• “Suomelta on paljon opittavaa” on edelleen
voimissaan oleva puhetapa. Esille nostettiin aiheita
kirjamessuista rasvattoman maidon juontiin. Vertailujuttuja tehtiin myös vähemmän pedagogisesta
näkökulmasta, esimerkiksi kunnallisverotuksesta
tai kiinteistöjen hinnoista.
• Poliitikoista noteerattiin Tarja Halosen lisäksi
ulkoministeri Erkki Tuomioja, jonka suosio perustuu osaltaan virolaisiin juuriin. Tuomiojan isoäidistään Hella Wuolijoesta kirjoittama kirja käännettiin
viroksi syksyllä.
• Lehdet innostuivat myös pääministeri Matti
Vanhasen naisseikkailuista, joiden uskottiin tehneen lommoja pääministerin julkisuuskuvaan.

• Eesti Ekspress esitteli suurlähettiläs Jaakko Kalelan miehenä Suomen presidenttien takana.
• Taloussivuilla näkyneitä suomalaisnimiä olivat
Nokian jättänyt Jorma Ollila ja Viru-hotellin entinen
johtaja Yrjö Vanhanen, joka puolusti julkisuudessa
vastatuuleen joutunutta Virun poika -rakennushanketta.
• Eesti Ekspressin historiaa valottavassa sarjassa
ilmestyi useita Suomea käsitteleviä artikkeleita.
Pekka Erelt kirjoitti virolaisten loikkareiden palautuksista sodanjälkeisestä Suomesta sekä kulttuurihenkilöiden keskinäisistä yhteyksistä 1950-luvulla.
Lehti julkaisi myös Helsingin Sanomien artikkelin
Lappeenrannan salaperäisistä haudoista.
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“Lopettakaa jankuttaminen ja tehkää
niin kuin Suomessa”
Ruotsi
Suomi on monella yhteiskuntaelämän osa-alueella edelleen
esimerkkinä Ruotsissa. Lär av Finland, “Ottakaa oppia Suomelta”,
oli silloisen oppositiojohtajan ja
nykyisen pääministerin Fredrik
Reinfeldtin kolumnin otsikko
Sydsvenska Dagbladetissa tammikuussa. Maltillista kokoomusta
edustava Reinfeldt oli käynyt Helsingissä tapaamassa Suomen kokoomuksen presidenttiehdokasta
Sauli Niinistöä.
“Ruotsin kannattaisi ottaa
oppia Suomelta. Siellä otetaan
haasteet vastaan laajalla poliittisella yhtenäisyydellä. Verotaakkaa kevennetään, kotitaloustyön
verovähennys luo uusia työpaikkoja ja koulu on kansainvälistä
huippuluokkaa”, Reinfeldt kirjoitti. “Finlands sak borde vara vår”,
hän mukaili talvisodan aikaista
iskulausetta. Reinfeldtin näkemykset edustivat melko monen
ruotsalaismielipidevaikuttajan
näkemyksiä ja varsinkin porvarillisen puolen mielipiteitä.
Vuoden aikana julkaistiin reportaaseja Suomen kouluista,
ja ne liitettiin ruotsalaiseen keskusteluun syvissä vaikeuksissa
olevasta
koulujärjestelmästä.
Suuret lehdet, kuten Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet ja Sydsvenska Dagbladet, lähettivät toimittajiaan Suomeen perehtymään
Suomen koululaitokseen ja opettajakoulutukseen. Lehdissä julkaistiin hyvin laajoja ja seikkaperäisiä
artikkeleita koulukurista, opettajakoulutuksesta, opettajan asemasta,
oppilaiden viihtymisestä ja arvosana-asteikosta. Ihmetystä herätti
suomalaiskoululaisten varhainen
todistusten saanti, sillä ruotsalaiset saavat todistukset ensimmäistä
kertaa vasta 8. luokalla.

Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Fredrik Reinfeldt
tapasi presidentinvaalikampanjaa käyvän kokoomuksen ehdokkaan Sauli Niinistön ja niin sanotun pahvi-Saulin tammikuussa.
Kuva: Pekka Sakki / Lehtikuva.

Mona ei ole mikään piika
Myös kotitaloustyön verovähennysoikeus
innosti
toimittajia
kirjoittamaan. Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos kävi
Tukholmassa. “Siivoojani Mona ei
ole mikään piika”, Wideroos sanoi
viitaten kotitaloustyötä koskevaan
ruotsalaiskeskusteluun. Svenska
Dagbladet, joka kannattaa lämpimästi verovähennystä, kirjoitti:
“Lopettakaa jankuttaminen ja tehkää niin kuin Suomessa.” Ruotsin
uusi porvarihallitus onkin päättä-

nyt tehdä melkein kuin Suomessa
ja ottaa verovähennysjärjestelmän
käyttöön.
Kaiken kaikkiaan raportointi
Suomesta oli sattumanvaraista ja
hetkellistä. Viimeinen lähetetty
täysipäiväinen
kirjeenvaihtaja,
Ruotsin Radion Bengt Lindroth,
muutti vuoden aikana takaisin Tukholmaan, josta käsin
hän hoitaa nyt myös Suomenraportointia. Kaikki muut ruotsalaistiedotusvälineet raportoivat
Suomesta
freelance-avustajien
turvin.
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“Suomi teki parhaansa”
Ruotsi
Vaikka EU-kysymykset eivät
ole olleet kovin tärkeitä Ruotsin poliittisessa keskustelussa,
Suomen
EU-puheenjohtajuus
sai silti suhteellisen myönteisen
vastaanoton. Silloinen europarlamentaarikko ja nykyinen EUministeri Cecilia Malmström
kirjoitti toukokuussa GöteborgsPosteniin kolumnin, jonka pääsisältö oli Suomen tehokkaasta
EU-työskentelystä
oppiminen.
Dagens Nyheterin pääkirjoituksessa oltiin hyvin optimistisia
Suomen suhteen. “Eurooppa voi
saada voimia Suomesta” oli otsikko kesäkuun lopussa. Silloin lehti
piti myönteisenä ja historiallisena,

Halosen uudelleenvalinta
kiinnosti loppujen lopuksi
Jos porvarilehtien pääkirjoitustoimittajat ja kolumnistit yleensä ovat innoissaan Suomen
mallista, niin sosiaalidemokraattisten lehtien kirjoittajat olivat innoissaan presidentti Tarja Halosen
uudelleenvalinnasta. Kun Halosen voitto aluksi näytti selvältä,
oli raportointi melko vaisua. Ensimmäisen vaalikierroksen ja uusien mielipidemittauksien jälkeen
raportointi tiivistyi. Sydöstran
kysyi, milloin Ruotsi saa oman
Tarja Halosen. Jopa Chilessä ja
Saksassa naiset johtivat maata,
ja Ranskassa Ségolène Royal oli
nousemassa ehdokkaaksi. “On
surullista, että Ruotsi yhtenä maailman tasa-arvoisimmista maista
ei ole vieläkään saanut naispääministeriä”, Tommy Svensson
kirjoitti Sydöstraniin. Dagens Nyheter piti terveellisenä merkkinä
demokratiassa sitä, että Halosen
valinta ei ollut itsestäänselvyys.
Pohjoismaiden suurin lehti Aftonbladet halusi myös ottaa oppia

että yhteistä eurooppalaista energiapolitiikkaa yritetään saada aikaiseksi. Lehti piti myös hyvänä
asiana, että Venäjän kanssa solmitaan pitkäaikaiset suhteet.
Vain neljä kuukautta myöhemmin,
Anna
Politkovskajan
murhan jälkeen, Dagens Nyheter
piti Venäjän presidentin Vladimir
Putinin vierailua Lahden huippukokouksessa nolona. Pääkirjoituksessa kysyttiin: “Kuka
oikein kutsui Putinin Lahteen?”
Isäntien olisi pitänyt hoitaa kysymys keskenään paremmin, lehti
kirjoitti.
Kansanpuolueen
kansanedustaja Carl B. Hamilton huoles-

tui Suomen kyvystä hoitaa EU:n
Venäjä-politiikkaa. Valtiopäivien
EU-valiokunnan
varapuheenjohtajana toiminut Hamilton
epäili radiokeskustelussa Suomen
kykyä panna kova kovaa vastaan
Venäjän kanssa.
Muuten
ruotsalaismedia
suhtautui myönteisesti Suomen
EU-puheenjohtajuuteen. Dagens
Nyheter totesi Brysselin huippukokouksen jälkeen, että “Suomi
teki parhaansa tilanteessa, jossa
EU on väsynyt laajentumiseen
ja muutenkin happamaan ilmapiiriin”. •

Suomelta Halosen voitettua vaalit.
Pääkirjoituksessa mainittiin, että
Suomessa, toisin kuin Ruotsissa,
käydään vilkasta keskustelua turvallisuuspolitiikasta. Tästä Ruotsin kannattaisi ottaa oppia. Lehti
oli helpottunut Halosen voitosta.
Nyt Suomelta tuli selkeä “ei” Natolle pitkäksi aikaa, Aftonbladet
päätteli.
Jonkin verran huomiota herättivät myös eduskunnan juhlavuosi ja Suomen naisten poliittisten
oikeuksien 100-vuotisjuhlavuosi.
Dagens Nyheter mainitsi kahteen otteeseen, että Suomi oli
edelläkävijä Euroopassa ja koko
maailmassa. Ruotsissa naiset
saivat viimeisinä pohjoismaalaisina vastaavat oikeudet vasta
vuonna 1921.

tian Güntheristä. Arnstad eli siinä
käsityksessä, ettei Suomessa saa
puhua jatkosodasta. Hän kirjoitti
kolumnin Svenska Dagbladetiin.
Siinä hän syytti Suomea valehtelusta liitostaan natsismin kanssa.
Arnstad kirjoitti, että Suomi oli
maailman ainoa demokratia, joka
vapaaehtoisesti liittoutui natsiSaksan kanssa.
Arnstad halusi myös lähettää
kaikki
Suomen
ulkoministeriön virkamiehet historian peruskurssille sen jälkeen, kun
valtiosihteeri Pertti Torstila oli
arvostellut hänen historiallista
analyysiään. Helsingin yliopiston
professori Henrik Meinander ja
Ruotsin puolustuskorkeakoulun
professori Bo Huldt kirjoittivat
pitkiä vastineita ja kolumneja, joissa he selostivat Suomen ja natsiSaksan suhteita jatkosodan aikana.
Professorit kirjoittivat olosuhteista, jotka vallitsivat sen jälkeen,
kun Neuvostoliitto oli vallannut
Baltian maat. Heidän mielestään
Arnstadilta puuttui käsitys tästä
tapahtumien historiallisesta yhteydestä. •

“Suomi valehtelee
natsismista”
Ruotsissa
historiasta
puhutaan vähemmän kuin Suomessa.
Toimittaja ja kirjailija Henrik Arnstad julkaisi kirjan Ruotsin sodanaikaisesta ulkoministeristä Chris-
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Lordi hurmasi
Skansenilla
Ruotsi
Musiikki ja kirjallisuus ovat ne
Suomen kulttuurin osa-alueet,
jotka ovat parhaiten näkyneet
Ruotsin tiedotusvälineissä. Näin
oli myös vuonna 2006, joskin
Lordi loihti esille varsin uudet
sävelet. Suomen monstereiden
hurjuutta peilattiin maan oman
ennakkosuosikin Carolan raikkaaseen ja yleisesti arvostettuun
tyyliin. Vertailu kääntyi Lordille
myönteiseksi, kun Lordi onnistui täydellisesti valloittamaan
perinteisen Skansenin yhteislaulutilaisuuden yleisön.
Lordi antoi menestyksekkäät
kasvot myös Suomen yhteiskunnalle. Esimerkiksi Expressen näki
selviä yhteyksiä hirviörockin
ja Suomen kansainvälisen koulumenestyksen välillä. Lordi avasi myös näkyvästi ovia Suomen
EU-puheenjohtajuudelle.
Musiikin kiintotähti EsaPekka Salonen yhtenä Itämerifestivaalin kapellimestarina sai
jälleen suorastaan suitsuttavaa
kiitosta. Hänen ansioihinsa laskettiin myös toimiminen festivaalin johtotroikan yhtenä
jäsenenä. Dagens Nyheter kirjoitti
Salosesta myös yritysjohtajien
kouluttajana.
Finlandia-palkitut
Kjell
Westö ja Monika Fagerholm
vahvistivat Suomen nykykirjailijoiden vankkaa asemaa Ruotsin
kulttuurikentällä.
Suomalaistaustainen Susanna Alakoski
sai Ruotsin tunnetuimman
kirjallisuuspalkinnon Augustprisetin teoksestaan Svinalängorna. Alakosken kielellisesti
upea ja samalla realistinen kuvaus suomalaisten maahanmuuttajien elämästä 1960-luvun
Ystadissa muodostui myös
syksyn ja joulunajan kirjamarkkinoiden menestysteokseksi. •

Energiasta tuli
ykkösasia
Venäjä
“Tällaista kaasusotaa Venäjän ja
Ukrainan välillä ei osannut odottaa kukaan”, kirjoitti Kommersant
tammikuun alussa. Kiistat kaasun hinnasta johtivat siihen, että
Venäjä laski toimitusten määrää
1. tammikuuta. Energiakysymykset - erityisesti Venäjän julkisuuskuva Euroopan energian
toimittajana - säilyivät median
kiinnostuksen kohteina läpi vuoden. Ne painottuivat Euroopan
unionin ja Venäjän välisissä neuvotteluissa Suomen EU-puheenjohtajakaudella.
Presidentti Tarja Halonen
ennakoi
puheenjohtajakauden
painopistettä uutistoimisto RIA
Novostille antamassaan haastattelussa 29. tammikuuta: “Venäjän
ja Suomen väliset suhteet ovat
kehittyneet hyvin. Venäjästä on
monien vuosien tauon jälkeen
tullut jälleen suurin kauppakumppanimme.” “Suomen koke-

mus yhteistyöstä Venäjän ja
EU:n kanssa hyödyttää Venäjää,
joka haluaa entisestään tiivistää
suhteitaan unioniin”, lisäsi Halonen, joka oli juuri voittanut
presidentinvaalien toisen kierroksen.
“Koko kansan presidentin”
toista kautta pidettiin todennäköisenä venäläisissä tiedotusvälineissä.
Sanomalehdistä
valtiollinen Rossijskaja gazeta
piti myönteisen Venäjä-suhteen
lisäksi keskeisenä, että Halonen
tunnetaan Nato-kriittisyydestä
ja sosiaalisen vastuuntunnon
puolustamisesta globalisoituvassa maailmassa.
Suomen toisen EU-puheenjohtajakauden alku huomioitiin
Rossija-televisiokanavan uutislähetyksessä: “Suomi pyrkii
huomioimaan EU:n ja Venäjän
yhteistyön kehittämisen.” Myös
uutistoimistot kertoivat Suomen

Skansenilla esiintynyt Lordi otti lähikontaktin yhteislaulua juontaneeseen Anders Lundiin. Kuva: Salla Saarela.
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ottaneen vastuullisen tehtävän
kannettavakseen hankalissa olosuhteissa. RIA Novosti lainasi
pääministeri Matti Vanhasen
näkemystä 1. heinäkuuta: “Meidän on pyrittävä nostamaan EU:n
suosiota ja luottamusta oikeudenmukaisuuteen sekä tehokkuuteen
EU-kansalaisten silmissä. Meidän
on tehtävä todellista työtä eikä
vain hoettava iskulauseita.”
Uutissähkeessä
muistettiin mainita, että Suomi pyrkii
tehostamaan
unionin
energiapolitiikkaa ja luomaan pohjan
uudelle kumppanuus- ja yhteistyösopimukselle Venäjän kanssa.
Venäjä-yhteyksien kehittämisessä
nostettiin esille pohjoisen ulottuvuuden strategiat. Suomen ensimmäisen puheenjohtajakauden
asialistalta löytynyt suunnitelma
vahvasta pohjoisesta ulottuvuudesta sai Novye izvestijan mukaan
toisella kaudella aikaisempaa
vankemman jalansijan. Yksi syy
tähän on “Helsingin ymmärtävä
asenne” Gazpromia kohtaan:
“Helsingissä ollaan sitä mieltä, että
Gazprom nosti Ukrainan kaasun
hintaa markkinoiden vaatimusten
mukaisesti”, kertoi Novye izvestija.
Artikkeli moitti Baltian maita ja Puolaa Venäjän vastaisista
puheenvuoroista. Novye izvestija
näki syyksi pelon, jonka mukaan
kyseiset valtiot “menettävät tuloja
niiden alueiden läpi kuljetettavasta venäläisestä kaasusta, jos putki
Venäjältä Saksaan rakennetaan”.
Lahden epävirallinen huippukokous lokakuussa mainittiin siksi foorumiksi, jossa “Suomi pyrkii
heikentämään Venäjän vastaista
liittoutumaa”.

Georgia puhutti Lahdessa
20. lokakuuta koitti Suomen
puheenjohtajakauden yksi merkkipaalu, kun EU-johtajat ja
Venäjän presidentti Vladimir Putin kokoontuivat Lahteen EU:n
epäviralliseen huippukokoukseen.
Ennen epävirallisia neuvotteluja
Venäjän tiedotusvälineet kertoivat
Suomen pääministerin Vanhasen

Suomessa vieraili syksyllä lähes sata venäläistä toimittajaa. Lahden epävirallisen huippukokouksen lehdistökeskus oli kaupungin messukeskuksessa.
Kuva: Vuokko Ritari.

“pitävän ensiarvoisen tärkeänä,
että presidentti Putin kuulee henkilökohtaisesti, kuinka vakavasti
Eurooppa suhtautuu tasavertaiseen energiayhteistyöhön Venäjän
kanssa”.
Lahden neuvottelujen jälkeen
yleinen käsitys venäläistoimittajien piirissä oli, että presidentti
Putin ei saanut Euroopan johtajilta niin kiperää kritiikkiä kuin oli
odotettu. Kommersant totesi sarkastisesti, ettei myöskään “merkkejä neuvotteluissa saavutetusta
yksimielisyydestä ollut havaittavissa missään pääkysymyksessä:
ei energiasopimuksessa, ei ihmisoikeuksissa eikä Venäjän ja
Georgian välisissä suhteissa”.
Murhatun Anna Politkovskajan
edustama Novaja gazeta julkaisi artikkelin “Venäjän demokratiakysymykset saatiin päätökseen ennen
alkupalojen tarjoilua”. Lehden
mukaan presidentti Putin halusi
ennen
neuvotteluillallisen
varsinaista alkua päästä eroon
“tungettelevista pikkuasioista”,
kuten Politkovskajasta ja Georgiakysymyksestä.
Ennen Lahtea tiedotusvälineet
seurasivat tarkasti, miten EUulkoministerit käsittelivät Georgia-ongelmaa
Luxemburgissa.

Izvestija raportoi, että Suomen
valtuuskunnan johdolla ministerit
ilmaisivat “syvän huolensa niitä
pakotteita kohtaan, joita Moskova
on pannut täytäntöön”. “Lauselma olisi voinut olla huomattavasti
jyrkempi. Siihen pyrkivät ainakin EU-puheenjohtajina toimivat
suomalaiset, jotka olivat valmistelleet
ministerikokoukselle
alustavan lauselmaehdotuksen”,
lehti kirjoitti.
Lahteen matkustaneet venäläistoimittajat
raportoivat,
että
pääministeri Vanhanen nosti teeman esille Venäjän, Suomen ja
EU-komission yhteisessä tiedotustilaisuudessa, mutta ongelma
ylitettiin lyhyen toteavasti.

Puolalaista hiekkaa rattaisiin
Helsingissä
Puolan varaukset unionin sisäiseen
sekä EU:n ja Venäjän välisiä tulevia sopimusjärjestelyjä koskevaan
neuvotteluvaltuutukseen nousivat
ykkösuutisiksi Venäjän mediassa.
Izvestijan mukaan kumppanuus- ja
yhteistyösopimus oli vaakalaudalla jo ennen Puolan marraskuista
veto-päätöstä.
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Politkovskajan
murha järkytti
Lahden ja
Helsingin
kokousten alla
Venäjä

Venäjän presidentti Vladimir Putin etsi tuoliaan ennen Lahden huippukokouksen työpäivällistä 20. lokakuuta. Kuva: Valtioneuvoston kanslia /
Lehtikuva.

Venäjän
EU-suurlähettiläs
Vla-dimir Tshizov totesi Rossijatelevisiokanavalle, ettei Puolan
toiminta ole yllätys. Venäläiset
tiedotusvälineet kertoivat, että
presidentti Halonen “toivoo EU:n
löytävän sovun ennen Helsingin
EU-Venäjä-huippukokousta 24.
marraskuuta”.
Välittäjän tehtävä ei ollut
helppo
puheenjohtajamaalle.
Kommersantin pääuutinen “Euroopan unioniin ilmestyi eurovastustaja” kertoo siitä, miten
Helsingin ilmapiiriä ennakoitiin
Venäjällä: “Varsova aikoo estää
neuvottelut uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta
Venäjän kanssa, kunnes Moskova
ratifioi energiaperussopimuksen
ja purkaa puolalaisen lihan sekä
maataloustuotteiden kiellon.”
Jutun alussa lehti muistutti,
että “24 EU-valtiota haluaa aloittaa neuvottelut Venäjän kanssa.
Vain Puola vastustaa esitystä”.
17. marraskuuta tiedotusvälineet
raportoivat, että pääministeri
Vanhanen matkusti Varsovaan
EU-puheenjohtajan
roolissa
pyrkiäkseen sovittelemaan Puo-

lan ja Venäjän kiistakysymyksiä.
Vaikka venäläistoimittajat ennakoivat Helsingin kokousta pessimistisesti,
huippukokouksen
jälkeen monet totesivat ilmapiirin
olleen lopulta yllättävän rakentava. Tosin Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n entisen upseerin
Aleksander Litvinenkon myrkytyksestä nousseen mediakohun
raportoitiin vahvistaneen Venäjävastaisia mielialoja.
Rossijskaja gazeta upotti artikkeliinsa maininnan siitä, että
Putin joutui vastaamaan ulkomaalaisten toimittajien kysymyksiin
Britanniassa kuolleesta FSB:n upseerista, joka syytti Venäjän presidenttiä myrkyttämisestään: “On
erittäin harmillista, että tällaisia
järkyttäviä tapahtumia käytetään
poliittiseen kiihotukseen”, lehti
kirjoitti Putinin valitelleen.
Kommersantin mukaan energiakysymykset pilasivat mahdollisuuden,
että
Helsingin
kokouksesta olisi tullut venäläisen
diplomatian saavutusten näyttely.•

Lahden epävirallisen huippukokouksen alla kansainvälisiä
toimittajia järkytti venäläiskollegan Anna Politkovskajan
murha.
Venäläistoimitukset
olivat poikkeuksellisen tiiviisti
yhtä mieltä siitä, että ammattimaisia piirteitä sisältänyt murha
liittyi hänen artikkeleihinsa.
Tshetshenian ihmisoikeuskysymyksiä, armeijan väärinkäytöksiä ja presidentti Vladimir
Putinin hallintoa arvostelevista
kirjoituksista tunnettu toimittaja
murhattiin 7. lokakuuta.
Suomessa järjestetyt mielenilmaukset Politkovskajan muistolle
saivat
venäläislehdiltä
palstatilaa.
Julkisuudessa
Politkovskajasta annettiin hieman yllättäen kuva rohkeana tutkivana
journalistina.
Jopa
Kremlin
äänenkannattajana tunnettu televisiokanava 1-kanal ilmaisi, että
Politkovskajan kaltaisia toimittajia “tarvitaan Venäjällä”. Myös
NTV-kanava kehui Politkovskajan saavutuksia, mutta painotti
hänen olleen oppositiotoimittaja.
Hänen poikkeuksellinen aktiivisuutensa
ihmisoikeuksien
puolustajana jätettiin näin ollen
“poliittisen toiminnan” varjoon.
Venäläismedia huomioi presidentti Tarja Halosen toiveen
siitä, että “Venäjällä tehtäisiin
kaikki mahdollinen, jotta sananvapautta suojeltaisiin ja kunnioitettaisiin”.•

http://formin.finland.fi/ajankohtaista/mediakatsaukset
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Suomalaisyritykset alkoivat kasvaa kiinni Pietarin
talousalueeseen
Pietari
Pietarilaismedian Suomi-uutisoinnin pääaiheena oli suomalainen
yritystoiminta. Tiedotusvälineet
seurasivat muun muassa Nokian
Renkaiden menestystä Venäjän
markkinoilla. Yhtiö on laajentanut
toimintaansa
Luoteis-Venäjällä
reippaaseen tahtiin. Tämä näkyy
luultavasti jatkossakin, sillä yrityksen suunnitelmissa on kasvattaa
Leningradin alueella sijaitsevan
tehtaansa henkilöstöä vuoteen
2008 mennessä noin 500:een.
Jatkuvaa huomiota mediassa
sai myös Kronstadtissa sijaitseva
Containerships Ltd Oy:n konttiterminaali. Pietarin padon rakennuksesta vastaava taho ilmoitti
kesäkuussa, että terminaali häiritsee rakennustöiden loppuunsaattamista. Kommersantin mukaan
yhtiö oli jopa vaarassa menettää
liiketoimintansa Venäjällä, jos
se kieltäytyy yhteistyöstä padon
rakennustyömaasta
vastaavien
viranomaisten kanssa. Kirjoittelu
asiasta oli enimmäkseen myönteistä, ja ulkomaista sijoittajaa
kohtaan
tunnettiin
mediassa
useimmiten myötätuntoa.
Suomalainen Pietarin markkinoille vahvasti tuloaan tekevä

Kontrabasso, pallot ja sangot - nuoret sirkustaiteilijat Maksim Komaro ja
Markus Lahtinen Circo Aereosta viihdyttivät Pietarin pääkonsulaatin EUpuheenjohtajuusvastaanoton kutsuvieraita. Kuva: Henriikka Ahtiainen.

elintarviketeollisuus sekä teknologiakeskuksia Luoteis-Venäjälle
rakennuttava Technopolis olivat
jatkuvasti esillä mediassa. Sen sijaan yllättävää oli, että Stockmannin uuden 100 000 neliömetrin
tavaratalon mittavat rakennustyöt
aivan kaupungin ydinkeskustassa
saivat osakseen verrattain vähän
huomiota.

Käryävä kesä
Kesä oli Luoteis-Venäjällä monin
paikoin hyvin kuiva, ja metsäpaloja oli ennätysmäärä. Palot ovat

kuitenkin Venäjällä jokakesäinen
vitsaus, eikä paloista ja varsinkaan
niiden savu- ja terveyshaitoista
tehty Venäjän tiedotusvälineissä
sellaista numeroa kuin Suomessa.
St. Petersburg Times raportoi
paikallisen viranomaisen esittäneen, että syypäitä paloihin olivat
huolimattomat suomalaismatkailijat, jotka sytyttelevät nuotioita
ja heittelevät tupakantumppeja
maastoon. Lehden haastattelema
Suomen pääkonsulaatin edustaja
korjasi uutisen ja kertoi suomalaisten päinvastoin vanhasta perinteestä kunnioittavan metsää. •

Pietarissa esillä myös
• Pietarissa vuoden suurin mediatapahtuma oli G8kokous. Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen vertasi Delo-lehden haastattelussa Venäjän
G8-jäsenyyttä Turkin mahdolliseen EU-jäsenyyteen.

• Nuijamaan uuden raja-aseman avaus uutisoitiin paikallisessa Delovoi Peterburg -talouslehdessä:
“Neljän kilometrin tie on Venäjän lahja suomalaisille Saimaan kanavan 150-vuotisjuhlien kunniaksi.”

• Kommersantin Pietarin-painos julkaisi nekrologin
muotoilija Timo Sarpanevasta, jota luonnehdittiin
“muotoilun runoilijaksi”.

• Yksittäisistä tapahtumista eniten palstatilaa sai
Pietarissa ensimmäisen kerran juostu Naisten
Kymppi, jonka järjestelyihin osallistui muiden mukana Pohjoismaiden ministerineuvosto.

• Pietarin keskustaan saneerattava Suomi-talo, niin
sanottu entinen kirkkokartano, sai runsaasti julkisuutta.

• Lordin euroviisuvoitosta media oli ihmeen vaisu.
Vain englanninkielinen St. Petersburg Times noteerasi asian näyttävässä jutussaan.
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Kontupohjan tshetsheenit uhkasivat paeta Suomeen
Petroskoi
Syyskuun alussa Kontupohjassa
puhkesi venäläisten ja tshetsheenien välille levottomuuksia.
Kaupungin kaukasialaisväestön
edustajat ilmoittivat hakevansa
Suomesta turvaa, jos Venäjän valtio ei pysty heistä huolehtimaan.
Petroskoissa ilmestyvät lehdet,
ensimmäisenä Karelskaja Gubernija, uutisoivat asian. Tieto levisi venäläisten tietotoimistojen
kautta myös valtakunnan lehtiin.
Valtakunnallinen tv-kanava NTV
uutisoi niin ikään kaukasialaiskommentin. Samoihin aikoihin

Suomi mainittiin jälleen Kavkazcenter nettisivustojen mahdollisena isäntämaana useassakin
lehdessä.
Marraskuun lopussa Suomen
Petroskoin-toimipiste
järjesti
suomalaisen elokuvan katselmuksen. Tapahtuma sai tällä kertaa aiempaa enemmän palstatilaa
lehdistössä.
Kaikkiaan Suomi oli jatkuvasti
esillä Karjalan pääviestimissä,
vaikkakin hieman vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Muut
ulkomaat saavat vielä huomat-

tavasti vähemmän julkisuutta, ja
ne mainitaan yleensä vain niiden
valtuuskunnan tai lähettilään
käydessä Karjalassa.
Yleissävyltään Suomi-kirjoittelu oli myönteistä tai toteavaa.
Varsinaisia uutisia Suomesta oli
vähän. Keväällä petroskoilainen
toimittaja osallistui ulkoministeriön järjestämälle toimittajamatkalle Pohjois-Karjalaan, ja
tästä seurasi kymmenkunta monipuolista artikkelia. Suomeen
kriittisesti suhtautuvaa kirjoittelua oli vuotta 2005 vähemmän. •

Pohjoisessa vierailtiin vilkkaasti rajan yli
Murmansk
Yksi
tärkeimmistä
Suomea
koskeneista aiheista Murmanskin tiedotusvälineissä olivat
presidentinvaalit, joiden ensimmäistä kierrosta Murmanskin
alueelta tuleva toimittajaryhmä oli Suomessa seuraamassa.
Toimittajat kirjoittivat myös muista vierailukohteistaan ja nostivat
esille Helsingin nähtävyyksiä,
löytöeläinklinikan ja koululaitoksen.
Suomalais-venäläisistä
vierailuista uutisoitiin usein. Esille
pääsivät esimerkiksi Lapin liiton
valtuuskunnan käynti tammikuussa ja Oulun läänin maaherra
Eino Siuruaisen valtuuskunnan
vierailu maaliskuussa. Jälkimmäisen yhteydessä allekirjoitettiin yhteistyösopimus Oulun
läänin ja Murmanskin alueen
välillä. Sopimus koskee yritystoimintaa, ekologiaa, koulutusta ja
kulttuuria.
Eduskunnan Pohjoismaiden

neuvoston työvaliokunta vieraili
Outi Ojalan johdolla Murmanskissa ja tutustui duuman toimintaan ja Murmanskin satamaan sekä kävi keskusteluja
aluehallinnon edustajien kanssa.
Uutiset kertoivat myös maaherra Juri Evdokimovin vierailusta
maaherra Hannele Pokan luona
marraskuussa. Hän osallistui
talousfoorumiin, jossa oli edustajia Pohjois-Suomen elinkeinotoiminnan eri aloilta. Vierailun
aikana allekirjoitettiin yhteistyösuunnitelma Murmanskin alueen
teollisuus- ja liikenneosaston ja
Lapin lääninhallituksen liikenneosaston kanssa. Asiakirjan perusteella toteutetaan projekteja ja
vaihdetaan tietoja, jotka tähtäävät
bussi- ja lentoyhteyksien kehittämiseen, matkapuhelinverkon
luomiseen
rajalle
johtavien
teiden koko pituudelle ja Barentsin liikennekäytävän logistiikan
kehittämiseen. Lehdet uutisoivat

myös Aker Yardsin Norilsk Nickel
-yhtiölle rakentaman jäätä murtavan konttilaivan. Norilsk Nickel
on tilannut neljä laivaa lisää.
Kulttuurin puolelta Lordin
voitto euroviisuissa ja Lordiaukion nimeäminen Rovaniemellä saivat näkyvyyttä. Lisäksi
Suomen joulukuisen kulttuuriviikon tapahtumat olivat laajasti
esillä.
Kaikkiaan Suomea koskevia
pieniä artikkeleita oli hieman
yli sata, joista viidesosa käsitteli matkailua ja viidesosa kulttuuria. Myös kuntayhteistyö,
säteilyturvallisuus,
kalajalostus ja poronhoito olivat esillä.
EU:n yhteydessä Suomi oli hyvin
vähän esillä Murmanskissa, koska tiedotusvälineet eivät juuri
kirjoita EU:sta. Suomen puheenjohtajuuttakaan ei mainittu kuin
joissain sivulauseissa. •
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Venäjällä esillä myös
• Helsingissä syyskuussa pidetty Aasian ja Euroopan maiden Asem-kokous ei herättänyt laajaa
kiinnostusta venäläisissä tiedotusvälineissä. Nezavisimaja gazeta kertoi että “rauhallinen Helsinki sai
kokea, kuinka vaikeaa on järjestää huippukokous
tunnuslauseella Globaalit haasteet, yhteiset vastaukset”. Lehti jatkoi: “Globalisaation vastustajien
rauhoittamiseksi oli jouduttu kutsumaan 3000 poliisia. Järjestyksen ylläpitämiseksi pidätettiin satoja
räyhääjiä.”
• Marraskuussa ohjaaja Aki Kaurismäen elokuva
Laitakaupungin valot keräsi ensi-illan katsomoon
Kaurismäki-fanien lisäksi myös hyvän joukon kulttuuritoimittajia.
• Marraskuussa Savonlinnan oopperajuhlien Ratsumies-ooppera
esitettiin
Bolshoi-teatterissa.
“Ooppera on jo yli 30 vuotta vanha, mutta kuulostaa hämmästyttävän modernilta”, kirjoitti Novaja
izvestija. Rossijskaja gazeta toivoi, että nykyoopperoita esitettäisiin useammin moskovalaisyleisölle,
joka lehden mukaan on tottunut vain 1800-luvun
oopperamaailmaan.

• Joulukuussa Suomi ylitti uutiskynnyksen
hyväksymällä EU-perustuslakiehdotuksen, kun
RBK-televisiokanava kertoi ehdotuksen saaneen
presidentti Tarja Halosen vahvistuksen.
• Joulukuussa tiedotusvälineet tarttuivat pääministeri Matti Vanhasen puheeseen Euroopan parlamentille. Venäläisten huomio kiinnittyi kohtaan,
jossa pääministeri totesi “Venäjän olevan tärkeä
EU:lle”, mutta arvioi samalla “eräiden kehityspiirteiden aiheuttavan huolestuneisuutta”.
• Suomen ja Venäjän pääministeri- ja presidenttitapaamiset uutisoitiin puheenjohtajakauden vuoksi
tavallista laajemmin. Presidenttien tapaamisia oli
kaikkiaan neljä.
• Suomi näkyi kaikkiaan hyvin myönteisenä: maa
on yksi vähiten korruptoituneista, korkean teknologian osaaminen on maailman huippua, koulutusjärjestelmä on vahva, innovaatioiden tukeminen on
tehnyt Suomesta erittäin kilpailukykyisen ja kulttuurin saralta löytyy venäläisiä kiinnostavia monipuolisia taiteilijoita.

Ohjaaja Aki Kaurismäki sai Pietarissa kansainvälisen Itämeren tähti -palkinnon lokakuussa. Hän
ilmoitti lahjoittavansa rahapalkinnon Tshetshenian sodan orpojen hyväksi. Palkinto myönnetään Itämeren alueen kulttuuriyhteyksien kehittämisestä. Kuva: Baltiski dom.
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Punainen Tarja ja Suomen Nato-suhteet
puhuttivat norjalaismediaa
Norja
Suomen presidentinvaalit herättivät Norjassa laajaa huomiota.
Useimmat tiedotusvälineet keskittyivät presidentinvaaleissa ennen
kaikkea Tarja Haloseen, hänen
persoonaansa ja mahdollisuuksiinsa jatkaa toisella kaudella. Palstatilaa annettiin runsaasti, useimmiten
koko aukeama. Otsikot olivat
tyyliä “Kukaan ei uhkaa punaista
Tarjaa” Verdens Gangissa, “Maan
äiti matkalla kohti voittoa” Aftenpostenissa ja “Koko Suomen Muumimamma” Dagsavisenissa.
Muut ehdokkaat saivat vain
vähän huomiota. Vaalien kerrottiin olevan ennen kaikkea henkilövaalit, koska taisteluaiheista
oli pulaa. Presidentti Halosta
kohdeltiin silkkihansikkain, jopa
ihaillen. Vain Aftenposten nosti
esiin hänen pippurisen luonteensa
ja Suomessa osakseen saamansa
arvostelun sekä henkilökohtaisen
tyylinsä että politiikkansa osalta.
Vaalien yhteydessä nostettiin
esille suomalaisten epäselvyys
EU-asioiden hoidosta ja painotettiin, ettei Halonen aio luopua EUvallastaan, vaikka perustuslaki
määritteleekin
EU-kysymysten
kuuluvan hallitukselle ja pääministerille. Norjalaisia kiinnostivat
vaaleissa erityisesti Suomen suhde
Natoon ja Halosen suhtautuminen
puolustusliittoon sekä Suomen
suhde Venäjään. Ainoaa kielteistä
Suomi-kuvaa toi esille Verdens
Gang, joka nosti esille työttömyyden ja lisääntyvät luokkaerot,
vaikka maan talous kasvoi.
Vaalituloksen tultua julki Aftenposten analysoi Suomen olevan
poliittisesti vakaa maa, vaikka toisaalta tuloksen muuttumattomuus
edellisiin
presidentinvaaleihin
osoitti myös sen, etteivät äänestäjät
olleet täysin tyytyväisiä asioiden
tilaan. Sauli Niinistön Nato-jäse-

nyyden nostaminen vaaliteemaksi
ei saanut äänestäjien täyttä tukea,
mikä lehden mukaan selittää
äänestäjien pitävän maan hyvinvointipolitiikkaa ulkopolitiikkaa
tärkeämpänä.
Maaliskuussa Halonen osallistui Bondevikin rauhankeskuksen
Oslosenteret for fred og menneskerettigheterin
hallituksen
kokoukseen, jonka yhteydessä
valtiollinen televisiokanava NRK
haastatteli häntä.

Suomalaiskoulussa on
menestyksen makua
Koulujen avattua ovensa elokuussa Norjan kolmanneksi suurin
sanomalehti Dagbladet aloitti viisipäiväisen artikkelisarjan suomalaisesta koulusta muun muassa
otsikoin “Maailman paras koulu”,
“Luokkansa paras” ja “Menestyksen maku”.
Lehteä
olivat
innostaneet
suomalaisten koululaisten hyvät

sijoitukset
Pisa-tutkimuksessa,
minkä vuoksi lehden toimittaja
ja valokuvaaja vierailivat Maunulan ala-asteella Helsingissä ja
haastattelivat suomalaisia koulutuksen asiantuntijoita. Lehti etsi
syitä suomalaisten menestykseen
ja oman maansa heikkoihin sijoituksiin kansainvälisissä vertailuissa. Esille nostettiin Suomen
ylivoimainen
opettajakoulutus,
opettajien saama arvostus ja kouluruokailu.
Artikkelisarja sai liikkeelle
myös Dagens Næringslivetin, joka
myönsi suomalaisilla olevan ehkä
maailman parhaan koulun, mutta
nosti rinnalle myös flaamilaisen
koulun. Lehti pani merkille myös
sen, että liikuntarajoitteiset ja
vähemmistöryhmiin kuuluvat oppilaat käyvät samaa koulua kuin
muut.
Keskusteluun osallistui opetusministeri Øystein Djupedal,
joka oli käynyt kesäkuussa tutustumassa suomalaiseen kouluun.

Toiveita ja fiasko
Norja
Suomen EU-puheenjohtajakausi
sai Norjassa aluksi myönteistä
huomiota. Verdens Gang uutisoi
Suomen pyrkimyksestä nostaa energia ja pohjoinen ulottuvuus näkyvästi esille otsikolla
“Suomi näyttää tietä”. Etukäteisarviot painottivat Suomen
rakentavaa ja luontevaa roolia
EU:ssa sekä Suomen mainetta
laajentumiseen
myönteisesti
suhtautuvana maana. Norjan
kannalta koettiinkin olevan
tärkeää hyödyntää toisen Pohjoismaan EU-puheenjohtajuus,

sillä EU:n katsotaan nykyisin
määräävän hyvin pitkälti Euroopan Venäjä-politiikan suunnan.
Puheenjohtajakauden päättyminen ei innostanut norjalaisia
erittelemään Suomen onnistumista tehtävässään, vaan uutisointi noudatti läpi kauden
vallinnutta asiapitoista linjaa.
Sekä Lahden kokousta että
EU-Venäjä-huippukokousta
käsiteltiin sen sijaan kriittiseen
sävyyn: Aftenpostenin artikkelin
otsikko oli “Huippukokousfiasko”. •
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Djupedalin mielestä Norjan tuli
ottaa mallia Suomesta, kuitenkaan
suoraan kopioimatta. Hän ei ollut silti valmis mustamaalaamaan
oman maansa koulujärjestelmää,
sillä maiden koulujärjestelmillä on
paljonkin yhteistä.
Liberaalipuolueen
Venstren
koulutuspoliittinen
puhemies
Odd Einar Dørum oli myös iloinen Djupedalin Suomen-matkasta,
jonka hän toivoi tuottavan tuloksia
norjalaista koulua parannettaessa.
Stavanger Katedralskolen lukiolaiset saivat äänensä kuuluville.
Djupedalia arvosteltiin esimerkiksi
kalliista ja vanhoista oppikirjoista,
jotka eivät pysy alati muuttuvien
oppisuunnitelmien perässä, opettajakoulutuksen huonosta tasosta ja kouluruokailulupausten
rikkomisesta. Djupedal kertoi valtion myöntäneen miljardi kruunua
opettajien jatkokoulutukseen ja
uusien opetusvälineitten hankintaan ja lupasi lopuksi lukiolaisille
ilmaiset oppikirjat.
Suomalaisen koulun maine
on Norjassakin kiirinyt maan eri
sopukoihin, ja Suomen edustusto saa edelleen paljon kyselyjä aiheesta.

Suomen onni kääntyi
Lordin voitto euroviisuissa sai ennennäkemättömän laajaa huomiota, todennäköisesti siitä syystä,
että Suomen aikaisempi menestys
on ollut niin kehnoa.
Bergenin juhlaviikkojen suomalainen ohjelma, johon kuului Magnus Lindberg festivaalisäveltäjänä
sekä Radion sinfoniaorkesterin
kaikki Sibelius-sinfoniat, huomioitiin varsinkin paikallisessa
Bergens Tidendessä. Niin ikään Dagsavisen ja Aftenposten huomioivat
suomalaisen satsauksen juhlaviikoilla.
Kiasman kokoelmista kerätty
suomalaisen ja kansainvälisen
nykytaiteen näyttely Connecting
People Vestfossenin Kunstlaboratoriossa sai myös huomiota tiedotusvälineissä, ja Suomea kehuttiin
ammattitaitoisesta suhteesta nyky-

Finland viser vei, “Suomi näyttää tietä”. Verdens Gang huomioi Suomen EUpuheenjohtajuuden alkaneen Roar Hagenin piirroksen myötä.

taiteeseen.
Tiedotusvälineet, esimerkiksi
Aftenposten otsikolla “Suomalaisnorjalainen sopusointu”, ottivat
innokkaina vastaan Jukka-Pekka
Sarasteen hänen aloittaessaan
elokuussa viisivuotiskautensa Oslon filharmonikkojen ylikapellimestarina ja taiteellisena johtajana.
Avajaiskonsertti antoi edustustolle
tilaisuuden tuoda näyttävästi esille
Suomen EU-puheenjohtajakautta.
Koskaan aikaisemmin ei ole
suomalainen elokuva saanut Norjassa niin paljon huomiota kuin
vuonna 2006. Kevään ja syksyn
aikana sai ensi-iltansa peräti viisi
elokuvaa: Matti, Paha maa, Äideistä parhain, Valo ja Laitakaupungin
valot.
Matti Nykänen kävi yhdessä
näyttelijä Jasper Pääkkösen kanssa markkinoimassa Matti-elokuvaa
Oslossa. He pääsivät NRK-iltauu-

tisiin ja TV2:n viihdeohjelmaan.
Matti ei ollut selvin päin, mutta
pahimmat kohdat menivät norjalaisilta ohi Jasperin pelastaessa
nolot tilanteet.
Myös suomalaista kirjallisuutta käännettiin ennätysmäärä,
12 teosta, ja ne saivat suotuisan
vastaanoton. Elokuussa PohjoisNorjan Vesisaaressa järjestetty
suomalaisen kirjallisuuden seminaari huomioitiin hyvin paikallisissa
tiedotusvälineissä.
Finnmarken-lehti otsikoi juttunsa
“Suomalaisen kirjallisuuden esiinmarssi” ja haastatteli suulähettiläs
Peter Stenlundia aiheesta. •
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Suomen avautuvista työmarkkinoista
kuuma aihe
Latvia
Alkuvuoden puheenaihe Latviassa oli Suomen työmarkkinoiden
avautuminen uusille jäsenmaille.
Keskustelu kiihtyi heti tammikuussa Helsingin Sanomien
julkaiseman pääkirjoituksen “EUtyövoiman siirtymäaika on paras
lopettaa vappuna” jälkeen. Työvoiman liikkuvuus puhutti koko
vuoden, koska työntekijöiden
virta Irlantiin ja Isoon-Britanniaan
sekä eräiden alojen työvoimapula
vaikuttavat jo yleiseen taloudelliseen kehitykseen.
Alkuvuonna lehdet täyttyivät
myös Suomen presidentinvaaleihin liittyvistä arvuutteluista ja
ehdokkaiden henkilökuvista. Tätä
seurasivat monet kirjoitukset ennen ja jälkeen Latvian presidentin
Vaira Vike-Freibergan huhtikuista
Suomen-vierailua. Ennen vierailua
muutama latvialainen median
edustaja oli kutsuttu tutustumismatkalle Suomeen.
Vierailut ja puheenjohtajuus
tuottivat korkean poliittisen tason henkilöhaastatteluja. Suomen
ja Latvian suhteita aktiivisesti
edistäneistä henkilöistä eräs lehti
julkaisi sarjan henkilökuvia. Tiedotusvälineet virittivät kansallista
innostusta YK:n pääsihteerin valinnan ympärillä, mikä puolestaan
johti syyskaudella valitettavasti
muutamiin yksipuolisiin ja kielteisen sävyisiin kirjoituksiin.

Venäjä ja energia havahduttivat latvialaismedian
EU-asiat saavat verrattain vähän
huomiota Latvian tiedotusvälineissä, keskustelu on laimeaa,
ja kiinnostuneiden sekä aiheen
tuntevien piiri on pieni. Suomen
puheenjohtajuuden
näkyvyys
oli jonkin verran laajempaa kuin
edeltäjien kausina. Keskeisin

Myös latvialaiset ovat saunakansaa, nähtiin suomalaisen Sauna-näyttelyn suosiosta Madonan kotiseutumuseossa. Kuva: Irmeli Kolehmainen.

syy oli Suomen kauden Venäjäpainotus ja -toiminta. Rutiininomaisten ja toteavien EU-aiheisten
pikku-uutisten lisäksi ainoastaan
EU-Venäjä-suhteet näyttivät herättävän normaalia vireämpää kiinnostusta.
Keskustelua ohjasivat latvialaisille tärkeä energia, sen hinta,
saatavuus ja kaasuputkistokysymykset. Suomen Venäjä-toiminta,
erityisesti Lahden tapaaminen, sai
kiitosta latvialaismediassa. Itämeri
ja pohjoinen ulottuvuus olivat
myös näkyvästi esillä uutisoinnissa, mikä johti jopa lyhyeen keskusteluun näistä aiheista. Muista
yksittäisistä teemoista mainittakoon jyrkkä kritiikki puheenjohtajamaan yritykselle nostaa
alkoholin valmisteverotusta.

Musiikillinen tsunami
Suomesta
Kulttuurin alalla moni latvialainen tiedotusväline innostui kertomaan Suomen suurlähetystön
järjestämistä näyttelyistä. Aivan

vuoden lopulla tuotiin Riikaan
valokuvaaja Jari Jetsosen kokoama suomalaista nykykirkkoarkkitehtuuria esitellyt näyttely Sacral
Space – Modern Finnish Churches
-näyttely. Vaikka näyttely on kiertänyt maailmaa runsaasti, se on
saanut rakentajansa mukaan lähes
parhaimman vastaanoton Riiassa.
Arkkitehtuuri kiinnostaa sekä alan
ammattilaisia että tavallista yleisöä
maassa, jossa rakentaminen ja entisöinti ovat kovassa vauhdissa.
Etykin
30-vuotisnäyttelyn avajaiset Riian yliopistossa
jopa televisioitiin, ja näyttely oli
esillä myös maakuntakeskuksissa.
Sauna on aiheena tätä arkipäiväisempi, mutta latvialaiset ovat innokasta saunakansaa. Arkkitehti
ja valokuvaaja Martti Karjanojan
saunanäyttelystä tuli menestys.
Suomalainen käännöskirjallisuus oli hyvin esillä sekä lehdistössä että television kulttuuriohjelmissa.
Säveltäjä, kapellimestari Leif
Segerstam on Latviassa rakastettu persoona. Hänen vierailunsa
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Pukki
sukuloi
Kaledu
Seneliksen
luona
Liettua

Suomen Joulupukki ja Liettuan Kaledu Senelis sopivat mediamylläkän keskellä varmasti myös tulevan joulun työnjaosta. Kuva: Minna
Kokkonen.

Tuskin on montakaan liettualaista, joka ei tunnistaisi Lordia ja
tietäisi, mistä yhtye on kotoisin.
Liettuan oma menestys luonnollisesti innosti huumorintajuisia
liettualaisia pitkään ja kirvoitti
suurimpien päivälehtien sivuille
komeita otsikoita: “Eurooppa ei
kääntänyt selkäänsä euroviisujen nousukkaille”, “Yllätys odotti
suomalaisia”. Kirjoituksia komistivat Lordin ja LT United -yhtyeen
kuvat. Liettualaiset muusikot arvioivat yhteen ääneen, että euroviisujen musiikkityylin olikin jo
korkea aika muuttua.
Finnairin Vilnaan lennättämä
joulupukki sai aikaan todellisen
mediaryntäyksen ja kansanliikkeen tuomiokirkon aukiolle,

jonne pystytetyllä lavalla hän yhdessä Liettuan joulupukin Kaledu
Seneliksen kanssa ja kaupunginjohtaja Artūras Zuokaksen “valvonnassa” avasi joulukadun ja
sytytti valot joulukuuseen. Vanhalla kaupungintalolla pidetyissä
kansainvälisissä hyväntekeväisyysmyyjäisissä
suomalaiset
piparkakkutalot olivat jälleen
todellinen hitti ja pääsivät tänäkin
vuonna suurimman päivälehden
Lietuvos Rytaksen sivuille.
Suomen EU-puheenjohtajuus
sinänsä ei korostunut mediassa,
mutta uutisoinnissa muistettiin aina mainita, että Suomi on
puheenjohtajamaa.
Puheenjohtajuuden merkeissä
Vilnassa avattu suomalaisen

nykytaiteen näyttely Suspended
E-motion sai runsaasti julkisuutta
sekä lehdistössä että televisiossa. Talouslehti Verslo Zinios piti
tärkeänä, että Suomen suurlähetystö oli valinnut teemaksi nykytaiteen, joka korostaa suomalaisen
kulttuurin elinvoimaisuutta ja sen
suuntautumista tulevaisuuteen.
“Olisi ollut mahdollista lähteä
myös helpommalle tielle ja
esitellä tutumpia kulttuurin aloja,
kuten muotoilua, arkkitehtuuria
tai musiikkia, joilla jo on “suomalainen laatumerkintä”. Kuitenkin suomalainen nykytaide on
yhtä mielenkiintoista. Suomi on
todennäköisesti Pohjois-Euroopan eläväisin kokeilukenttä”,
Verslo Zinios totesi.•

saa joka kerta lehdet valppaiksi.
”Musiikillinen tsunami”, otsikoi
Telegraf, joka kertoi Segerstamin
esiintymisestä Latvian musiikkiakatemian
sinfoniaorkesterin
kanssa. Ohjelmassa oli maestron
sinfonia numero 122 Tsunamic
Zoomings. Lehdet ja radio kuvasivat Segerstamin – ”joulupukin
veljen” ja ”menninkäisen, jolla on
haltian sielu” - henkilöhistoriaa ja
tuotantoa.
Riiassa järjestetyt jääkiekon
maailmanmestaruuskisat nostivat
Suomen otsikoihin niin hyvässä

kuin pahassa - jälkimmäisen
osalta lähinnä suomalaisten turistien käyttäytymisen vuoksi.
Kevään huippuna oli Suomen euroviisuvoitto, mikä Latviassakin
sai ristiriitaisen, mutta jokseenkin
myönteisen vastaanoton.
Muuten
tiedotusvälineiden
kiinnostus Suomea kohtaan oli
perinteiseen tapaan varsin laajaa. Aiheet yltivät joulupukista
Lapin leipäjuuston valmistuksen
aloitukseen Latviassa, Baltic Pulp
-sellutehtaan hankkeen lopulliseen kariutumiseen ja Suomen

menestyvään
koulutusjärjestelmään sekä tutkimus- ja kehityspanostukseen. Taloudellinen
kehitys, Tallink-kauppa, yritysjärjestelyt, uudet energia-aiheet,
Estlink ja taloudellinen verkottuminen näyttivät kiinnostavan
latvialaisia viestimiä. Matkailujuttuja ja kulttuuritapahtumien
esittelyjä oli päivä- ja aikakauslehdissä. Erikois- ja ammattilehdissä
suomalainen muoti, sisustus ja
arkkitehtuuri sekä monet uutuustuotteet näkyivät hyvin. •
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Saksan tiedotusvälineet tekivät
Suomesta esikuvamaan
Saksa
Suomi sai Saksassa paistatella
julkisuuden parrasvaloissa varsin
mairittelevassa roolissa - pienestä
maasta on tullut Euroopan mahtivaltion tiedotusvälineissä monilla
aloilla esikuva. Saksalaisten suosimassa vertailujournalismissa tarkasteltiin yhä useammin Suomen
tapaa ratkaista yhteiskunnallisia
ongelmia. Von Finnland lernen
- “Oppia Suomesta” - oli usein
nähty otsikko.
Oli sitten kyseessä koulutus,
innovaatiot, kilpailukyky, iäkkäiden pysyminen työelämässä,
perhepolitiikka tai energiapolitiikka - katseet kohdistuivat yhä useammin Suomeen. Myös kulttuurin
puolella kysyttiin mediassa ajoittain, mistä suomalaisten menestys
johtuu ja miksi esimerkiksi keräilijät ovat nyt innostuneita suomalaisesta valokuvasta.
Suurlähetystö
Berliinissä
ja pääkonsulaatti Hampurissa
tukivat
“vertailujournalismia”
aktiivisella ennakko- ja taustatiedottamisella.

Esikuvana ikääntyvien
ihmisten työllistäminen
Suomen koulujärjestelmä on useiden vuosien ajan saanut saksalaismediassa ehdottomasti eniten
huomiota. Kun Saksan vaikutusvaltaisin säätiö Bertelsmannstiftung antoi arvostetun palkintonsa Suomen työelämän ikäohjelmalle, huomio siirtyi koululaisista
ikääntyneisiin. Kymmenissä artikkeleissa sekä televisio- ja radio-ohjelmissa kerrottiin, miten
Suomessa on kyetty pidentämään
ikääntyvän
väestön
työuraa
järkevillä ratkaisuilla.
Tiedotusvälineissä ei unohdettu surkutella Saksan omaa tilaa ja kiitellä erityisesti Suomen

Pernilla ja Rami Syrjä leikkivät poikansa Aronin kanssa perheen kotipihalla
Askolassa Der Spiegelin Das Hoch im Norden -artikkelissa. Kuva Jenni-Justiina Niemi / Galbe.Com.

lähestymistavan kokonaisvaltaisuutta ja kolmikantaa eli yhteistyötä ammattiliittojen, valtiovallan ja työnantajien kesken.

Esikuvana koulu
Suomen Pisa-menestyksen hämmästysvaihe on ohitettu, ja tiedotusvälineet kertoivat Suomesta
koulutuksen johtavana esikuvamaana. Artikkeleissa pohdittiin
pääsääntöisesti, miten Saksa voisi
ottaa Suomesta oppia. Runsaan
kirjoittelun taustalla oli saksa-

laisten aito halu löytää keinot
parantaakseen omaa koulujärjestelmäänsä, jonka vanhanaikaisuus
kostautuu jo muilla alueilla kuten
innovaatiossa.
Saksalaiset
tiedotusvälineet
jaksoivat ihmetellä suomalaisten
koulujen korkeaa varustetasoa ja
mutkattomia,
luottamuksellisia
välejä opettajien ja oppilaiden välillä. Huulenheittoakin löytyi. Muun
muassa joulukuussa julkaistussa
Financial Times Deutschlandin kommentissa todettiin suomalaisista
tulleen koulutusalan tähtiä, koska
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he ovat kilpailuhulluja ilmakitarakisoineen ja eukonkantokilpailuineen.
Naistenlehti Brigitten kolumnisti taas kertoi maasta “totuuden”. “Pisa-tutkimusten varjossa
nuorisotyöttömyys ja nuorten itsemurhat ovat Euroopan yleisimpiä.
Jäljelle jäävät vain tupakka, raju
viinankäyttö ja kaduilla maleksiminen.” Brigitte-lehden kommentti oli selkeä vastareaktio
Suomi-ihailuun. Ilmeisesti haluttiin muistuttaa lukijoita siitä, ettei
Suomi ole mikään paratiisi, vaikka
välillä siltä näyttää.

Esikuvana perhepolitiikka ja
neuvolat

Esikuvana innovaatiopolitiikka ja kilpailukuky

Hampurissa ilmestyvä Saksan vaikutusvaltaisin viikkolehti Der Spiegel tutki lokakuussa ilmestyneessä
erikoisnumerossa ikääntyvään yhteiskuntaan liittyviä ongelmia ja
mahdollisuuksia. Eurooppalaisiksi
vertailukohteiksi oli valittu Suomi
ja Ranska, jotka ovat tunnettuja
naisten työssäkäyntiä tukevasta
perhepolitiikastaan. Suomea käsittelevässä artikkelissa todettiin, että
suomalaiset perhe-etuudet ovat
taanneet - toisin kuin esimerkiksi
Ruotsissa - lasten syntyvyyden
tasaisen, myönteisen kehityksen
taloudellisista suhdanteista riippumatta.
Saksasta Suomeen muuttanut
nuori tutkijaäiti kertoi omakohtaisista kokemuksistaan: “Lapsen
syntyminen ei Suomessa merkitse
sitä, että naisesta on tultava kotipesäänsä eristäytynyt superäiti.
Suomessa eletään lasten kanssa, ei
ainoastaan heitä varten.”
Saksalaisnäkökulmasta
Suomea tarkkaileva nuori nainen oli
havainnut myös, että suomalaisilla vanhemmilla on lastenhoidon
suhteen toki enemmän mahdollisuuksia kuin muissa maissa,
mutta yksi tärkeä mahdollisuus
heiltä on evätty: vapaaehtoinen
valinta jäädä täydeksi kolmeksi
vuodeksi kotiin hoitamaan lapsia,
sillä suhteellisen alhaisen tulotason vuoksi suurimmalla osalla
nuorista perheistä ei ole siihen
varaa.
Sosiaalidemokraattien entinen
puheenjohtaja, nykyinen Brandenburgin osavaltion pääministeri Matthias Platzeck ilmoitti
blogissaan ihailevansa suomalaista neuvolajärjestelmää. Aiheeseen tarttuivat useat lehdet. Lasten
traagisten heitteillejättötapausten
yhteydessä nostettiin usein malliksi demokraattinen ja kaikkia
lapsia koskeva neuvolajärjestelmä,
jolla myös saksalaiset lapsiperheet
saataisiin jonkinlaiseen yhteiskunnan valvontaan.

Kansainvälistä innovaatiota, kilpailukykyä ja korruption vähäisyyttä mittaavissa vertailuissa
Suomi asettuu aina kärkisijoille.
Nämä vertailut ovat jo sinänsä
omiaan lisäämään kiinnostusta
Suomeen. Kun samalla Saksassa
on viime vuosina tehty laaja yhteiskuntaremontti, on tiedotusvälineiden vertailuviettiä tyydytetty
katsomalla Suomeen.
Die Zeit kirjoitti kesäkuussa
otsikolla “Liian pieni kaikille
hyville ideoilleen” pienestä maasta globalisaation lempilapsena.
Konsensus, kulttuuri ja kova työ
ovat lehden mukaan menestyksen
avaimia.
“Nokia
rynnisti
kahdessa
vuosikymmenessä alansa johtajaksi koko maailmassa. Suomi nousi
feenikslinnun tavoin tuhkasta
maailman
huipputeknologian
maaksi 1990-luvun laman jälkeen.”

Esikuvana ydinenegiapolitiikka
Ydinvoimakeskustelun kansainvälisen aktivoitumisen myötä
Saksan tiedotusvälineiden katseet
ovat kohdistuneet myös Eurajokeen ja Olkiluotoon. Saksaa ravisteli hereille Ukrainan ja Venäjän
kaasukiista. Herättiin siihen, ettei
huoltovarmuus ole itsestäänselvyys ja että liiallinen riippuvuus
tuontienergiasta voi olla poliittisesti hankalaa. Koska ydinvoima on saksalaisen yhteiskunnan
kiistellyimpiä teemoja, tiedotusvälineissä on ollut sekä hyvin kielteisiä että myönteisiä artikkeleita
Suomen ratkaisusta.
Lähtökohtaisesti voi kuitenkin
arvioida, että perusmyönteinen
Suomi-kuva on säästänyt Suomen
leimaamiselta
vastuuttomaksi
ydinvoimaseikkailijaksi jopa niissä tiedotusvälineissä, jotka ovat
avoimesti liputtaneet ydinvoimaa
vastaan. •
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Kulttuurin
ja talouden
salaisuudet
Saksa
Suomalaisten menestystä ihmeteltiin ajoittain myös lehtien kulttuurisivuilla. Kysyttiin, mikä on
menestyksen salaisuus, miksi esimerkiksi keräilijät repivät käsiinsä
nuorten suomalaisvalokuvaajien
teoksia taidemessuilla. Tätä kysyi Spiegel Online Taideteollisen
korkeakoulun gallerian johtajalta
Timothy Personsilta.
Suomalaisen
ihmemaan
varsinainen ihme kulttuurin saralla saksalaismediassa oli luonnollisestikin Lordin yllättävä
euroviisuvoitto. Euroopan suurimman
iltapäivälehden
Bild
Zeitungin etusivua myöten ihmeteltiin ja päiviteltiin hurjien
suomalaisrokkareiden menestystä, mutta toisaalta lehdissä kiitel-

Suomen eduskunnan 100-vuotisjuhlanäyttelyn avajaisissa elokuussa yli satapäiselle yleisölle esiintynyt M.A. Numminen veti kuulijat mukaansa.
Kuva: Bernhard Ludewig.

tiin myös sitä, että Lordin voitto
merkitsi uuden aikakauden alkamista euroviisujen historiassa.
Saksalaismedia viittasi laulukilpailujen jälkeenkin Lordiin, aivan
samaan tapaan kuin se viittasi

esimerkiksi Nokiaan ja Pisa-tutkimuksiin mitä erilaisimmissa
Suomi-kirjoituksissaan. Suomi-kuvan kannalta Saksan lehdistössä
Lordi-kohu oli pikemminkin
myönteinen kuin kielteinen ilmiö.

Suomen vähäeleistä toimintaa opittiin
arvostamaan
Saksa
Suomen
EU-puheenjohtajakautta kommentoitiin ahkerasti
seuraavan
puheenjohtajamaan
Saksan tiedotusvälineissä. Vaikkei Suomen puheenjohtajuudesta
tullutkaan Lordin myötä uumoiltua hard rock -puheenjohtajuutta,
ei sen toiminnasta puuttunut
vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
Suomen ulkoministeri Erkki
Tuomioja profiloitui Lähi-idän
kriisin aikoihin näkyvimmäksi
suomalaishahmoksi. Tämä johtui varmasti osittain Tuomiojan
mielenkiintoisesta persoonasta ja
henkilöhistoriasta, mutta myös
ulkoministerin tyylistä johtaa ja
koordinoida EU:n politiikkaa.
Lähi-idän kriisin puhkeaminen

ja Tuomiojan värikäs toiminta
vaikuttivat vahvasti siihen, että
EU-puheenjohtajuus sai paljon
medianäkyvyyttä.
Financial Times Deutschland kirjoitti elokuussa otsikolla “Suomi
arvostelee ankarasti EU:n Lähiidän politiikkaa”. Artikkelissa esitettiin Tuomiojan kutsuneen
EU:n ministerineuvoston kokousta “juonitteluksi”.
Tuomioja kirjoitti oikopäätä
vastineen, jossa hän totesi lehden
tietojen perustuvan nimettöminä
pysytelleiden
diplomaattien
tietoihin. Hän korosti, että
Lähi-itää koskeva kriisikokous
oli erittäin rakentava eikä ylitsepääsemättömiä vaikeuksia ol-

lut. Tuomioja arvosteli vahvasti
EU-diplomaattien toimintaa ja
sitä, että suomalaisia syytetään
EU-maiden kantojen vuotamisesta julkisuuteen, vaikka tosiasiassa juuri diplomaatit ovat tähän
syypäitä.
Kaikkiaan
saksalaismedian
antama kuva Suomen EU-puheenjohtajuudesta oli myönteinen,
vaikka siihen mahtui karkeampiakin arvioita. Kommentit lievenivät selkeästi Libanonin kriisin
jälkimainingeissa. Kirjoittelusta
jäi kuva, että Suomen rauhallista
ja vähäeleistä toimintaa on opittu
myös Saksassa arvostamaan. •
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Sivuhuomautuksena
todettakoon, että Lordin alias Tomi
Putaansuun, kuten myös muiden
pitkiä sukunimiä omaavien suomalaisten, nimet kirjoitettiin aina
oikein, kaksoisvokaalit ja -konsonantit olivat kohdallaan.
Kaija Saariaho ja Aki Kaurismäki ovat löytäneet oman
yleisönsä Saksassa jo aikoja sitten, mutta heidän uudet teoksensa
herättävät mediassakin aina suurta kiinnostusta. Kaikki saksalaiset
laatulehdet arvioivat Saariahon
uutta oopperaa Adriana Materia
sekä Kaurismäen Laitakaupungin
valoja.
Myös muiden säveltäjien ja
elokuvaohjaajien teoksista kirjoitettiin usein ja enimmäkseen
myönteiseen sävyyn.
Suomen
kulttuurista kertovia juttuja löytyi
saksalaismediasta miltei päivittäin.
Talouselämää koskevissa jutuissa oli pääosassa edelleen
Nokia. Kaavailtu Nokia-Siemensyhteistyö ja Siemensin lahjussotkut ylittivät loppuvuodesta
päivittäin uutiskynnyksen. Millennium-palkinto sai julkisuutta,
kuten myös Suomen presidentinvaalit, naisten äänioikeuden 100vuotisjuhlat ja Suomeen yltänyt
Muhammad-pilakuvakohu, kun
kulttuurilehti Kaltion päätoimittaja sai potkut. Myös suomalaiset
metsästäjät Bruno-karhun jäljillä
Etelä-Saksassa saivat muutaman
viikon ajan runsaasti huomiota.
Suomea
erityisen
tarkasti
seuraavan Pohjois-Saksan median
runsaan Suomeen liittyvän uutisoinnin hallitsevat teemat olivat
kulttuuritapahtumien ohella Itämeren laivaliikenne sekä Suomen
talous, joka tosin rajoittui lähinnä Nokiaan liittyviin uutisiin.
Päivälehtien uutisointi esitteli poikkeuksetta myönteisiä ilmiöitä ja
Suomen esikuva-asemaa. •

Puheenjohtajalla
kova yritys
Puola

Suomen EU-puheenjohtajakauden avajaistilaisuudessa kauppakillan
puheenjohtaja Esko Kilpinen, tulkki Zuzanna Kurlikowska, Puolan
ulkoministeri Anna Fotyga, suurlähettiläs Jan Store ja suuren valiokunnan
puheenjohtaja Jari Vilén. Kuva: Urszula Josków.

Suomea koskevaa uutisointia
Puolassa leimasi EU-puheenjohtajuus.
Uutisointi alkoi tiivistyä vähän
ennen puheenjohtajakautta Puolan suurimpien sanomalehtien ja
radion toimittajien käytyä tutustumassa Suomen tavoitteisiin.
Puheenjohtajuuden ohella toimittajat uutisoivat Suomen liittoutumattomuuspolitiikasta ja
Nato-jäsenyyskeskustelusta.
Puheenjohtajakauden alkupuolella suurlähettiläs Jan Storea
haastateltiin kauden tavoitteista
eri tiedotusvälineisiin. Lisäksi
Storen esiintyminen Puolan parlamentin EU-valiokunnalle ja
ulkoasiainvaliokunnalle oli esillä
lehdissä.
Varsovassa
Suomen
EUpuheenjohtajuus sai lentävän
lähdön ja runsaasti huomiota
heinäkuussa
puheenjohtajakauden
avajaistilaisuudessa.
Avajaiset järjestettiin luonnon-

helmassa vanhassa 1800-luvun
linnakkeessa, ja kutsuväkeä oli
paikalla 700 henkeä. Tilaisuuden
avasi suurlähettiläs Store suomalaisen kauppakillan puheenjohtajan Esko Kilpisen kanssa.
Puolan ulkoministeri Anna Fotyga kunnioitti tapahtumaa
tervehdyspuheellaan. Suomesta
eduskunnan tervehdyksen toi
suuren valiokunnan puheenjohtaja Jari Vilén.
EU-puheenjohtajuuden avaus
näin suuressa mittakaavassa musiikkiohjelmineen ja tarjoiluineen
toteutui Puolassa toimivien
suomalaisyritysten tuen ansiosta. Myös yritykset kokivat EUpuheenjohtajuuden
yhteisenä
asiana, johon kannatti antaa
tukea. “Varsovassa ei vastaavanlaisia EU-puheenjohtajakauden
avajaisia ole ennen nähty”, ylistivät illassa viihtyneet.
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Suomen tavoite kehittää innovaatiopolitiikkaa sai runsaasti
huomiota. Varsovassa vierailleen
Sitran yliasiamiehen Esko Ahon
haastattelun myötä Suomen
tutkimus- ja kehitysinvestoinnit sekä innovaation ja kilpailukyvyn kannustimet tuotiin
puolalaislukijoiden
tietoisuuteen. Kuriositeettina mainittiin
Yleisradion latinankieliset uutiset.
Puheenjohtajamaan esitykseen
EU-budjetin
hallintomenojen
leikkauksista puolalaispoliitikot
suhtautuivat varauksellisesti tiedotusvälineissä.
Elokuussa eniten esillä olivat
Libanonin kriisin ratkaisuyritykset ja Asem-kokous. Mediassa
kirjoitettiin myös Suomen pyrkimyksestä kiristää alkoholin haittaveroa ja puolalaisille tärkeän
vodkan määritelmästä europarlamentissa käydystä keskustelusta.
Energiaturvallisuudestaan
huolta kantavan Puolan kan-

nalta syksyn kohokohtia olivat
energiakysymyksiä
käsitellyt
Lahden epävirallinen EU:n päämiestapaaminen ja marraskuussa
Helsingissä järjestetty EU-Venäjähuippukokous, johon mennessä
oli tarkoitus sopia EU:n ja Venäjän
uuden kumppanuussopimuksen
neuvotteluvaltuuksista.
Ennen Lahden kokousta Puolan mediassa pohdittiin erityisesti
EU:n mahdollisuuksia esiintyä
yhtenäisenä Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisen
aikana. Jälkikäteen unionin todettiin onnistuneen yhtenäisen
rintaman luomisessa. Muutamissa uutisissa mainittiin, ettei edes
presidentti Lech Kaczyński poikennut linjasta.
Venäjän ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten käsittelyä
Lahden kokouksessa pohdittiin
jo etukäteen. Joissain jälkikäteisarvioinneissa katsottiin, että aihe
pidettiin hyvin esillä, toisissa taas

todettiin vain osan illallisvieraista kajonneen asiaan ja joissakin
kysymys katsottiin sivuutetun.
Suomen puheenjohtajakautta ei
arvioitu kovin kattavasti tiedotusvälineissä, mutta kommentit
olivat myönteisiä. Niiden mukaan
kovaa yritystä oli, vaikka kaikilta
osin ei päästykään toivottuihin
lopputuloksiin. Suomen avoimuus sai myönteisiä mainintoja.
Arvioiden
mukaan
EUVenäjä-suhteiden kohentaminen
jäi puolitiehen. Kommentoijat
eivät kuitenkaan sysänneet syytä
puheenjohtajamaan
niskaan.
EU:n laajentumista ja Libanonin
kriisin käsittelyä sekä innovatiivisuuden korostamista pidettiin menestyksinä. Kommenttien
mukaan muutamissa keskeisissä
lainsäädäntöhankkeissa Suomi
puski menestyksellisesti eteenpäin. •

Jarmo Jääskeläisen
dokumentit vetivät yleisöä
sotatilan 25-vuotispäivänä
Puola
Puheenjohtajakauden
aikana
järjestettiin Puolassa normaalia
enemmän suomalaisia kulttuuritapahtumia - elokuvafestivaaleja,
valokuvanäyttelyitä, konsertteja
ja taidenäyttelyitä - lähinnä suomalaisyritysten tuen turvin.
Eniten huomiota tiedotusvälineissä koko sivun artikkeleineen
ja erityisliitteineen saivat professori Jarmo Jääskeläisen Puolan
1970- ja 1980-lukuja käsittelevät
dokumentit.
Suurlähetystössä pidettiin toukokuussa suuren menestyksen
saanut dokumentti-ilta, ja siitä sai
alkunsa ajatus järjestää laajempi
Jääskeläisen dokumentteja esittelevä festivaali joulukuussa Puo-

Suomen ulkomaanedustustot esittivät dokumenttifilmejä jo
70 vuotta sitten. Vuonna 1936 Danziger Volks-Zeitung arvelivat pääkonsulinviraston nykyisessä Gdanskissa, silloisessa Danzigissa, esittämän Suomi-filmin perusteella, että
“tällä maalla on vielä edessään loistava tulevaisuus”.

lan sotatilan julistamisen 25-vuotispäivän tienoilla.
Varsovassa pidetyissä avajaisissa
esitettiin
Kruunaus
sekä ensiesityksensä Puolassa
saanut Opiskelijan kuolema.
Yleisömenestys oli taattu. Dokumenttien
erityisenä
kohderyhmänä olivat koululaiset

ja opiskelijat, joita varten oli
aamupäivisin erikseen esityksiä.
Kahdeksasta
dokumentista
koostuva festivaali siirtyi Varsovasta Zielona Goraan, Tczewiin,
Gdańskiin, Krakovaan ja Poznaniin. •
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“Hep-hep Finland”
Tanska
Eniten palstatilaa Tanskan Suomiuutisoinnissa saivat talousuutiset.
Suomen talouskasvusta uutisoitiin
usein, ja suomalaiset yritykset olivat näkyvästi esillä. Berlingske Tidende kirjoitti toukokuussa Suomen
talouskasvun olevan huippuluokkaa muihin EU-maihin verrattuna.
Suomen kerrottiin OECD-raportin
mukaan olevan Tanskaa edellä
monilla tärkeillä mittareilla mitattuna. Samassa yhteydessä myös
Suomen koulutusjärjestelmän kerrottiin olevan maailman paras.
Kauppalehti Børsen palasi vielä
aiheeseen syksyllä kirjoittaessaan
Suomen hyvästä taloudesta, joka
pitää “viennin vilkkaana”.
Edellä mainittu Berlingske Tidenden artikkeli mainitsi Nokian
Suomen tärkeimpänä talouskasvun edistäjänä, ja Nokia nostettiinkin Tanskan lehdistössä usein
esille Suomen taloudesta puhuttaessa. Siemensin ja Nokian yhteistyö puhutti kesällä, samoin
pääjohtaja Jorma Ollilan tiedotustilaisuus, jossa hän kehotti EU-poliitikkoja tarttumaan
tehokkaammin globalisoitumisen
tarjoamiin
mahdollisuuksiin.
Joulun alla Berlingske Tidende
uskoi Nokiasta tulevan kilpailukykyinen informaatioteknologiaratkaisujen myyjä yritysmaailmassa
vuonna 2007.
Nokian lisäksi Sammon pankkitoimintojen
myynti
marraskuussa sai runsaasti huomiota
tanskalaisessa mediassa. Lehdistön suhtautuminen kauppaan oli
myönteistä, vaikka myyntihintaa
pidettiin liian korkeana. Mediassa
kiinnitettiin erityisesti huomiota
siihen, että jatkossa Danske Bank
ja Nordea hallitsevat pohjoismaisia pankkimarkkinoita.
Muista talousuutisista otsikkoja synnyttivät jonkin verran
Finnairin menestyminen, Arlan
meijerikaupat ja Schaumannin
kiinteistöostot Suomessa.

Vaikka Pisa-tutkimus ei enää
herättänyt viime vuoden kaltaisia
otsikoita, käytettiin Suomen koulutusjärjestelmää yhä hyvänä vertailukohteena.
EU-puheenjohtajuus lisäsi hieman Suomen näkyvyyttä mediassa, mutta puheenjohtajuuteen
liittyvät uutiset olivat lähinnä kansainvälisten uutistoimistojen välittämiä.

Suomi on Pohjoismaiden
johtava valokuvausmaa
Galleria Gl. Strandissa Kööpenhaminassa oli syksystä lähtien esillä pohjoismaisten naismaalareiden
näyttely Moderne kvinder - Kvindelige malere i Norden 1910-30.
Näyttely sai pitkin syksyä erittäin
hyvät arvostelut kaikilta tahoilta,
ja suomalaisista erityisesti Helene
Schjerfbeck nostettiin esille.
Toinen kehuja saanut näyttely
oli valokuva- ja videotaidenäyttely Self-Timer, jossa viisi suomalaista naista - Salla Tykkä, Elina
Brotherus, Aino Kannisto, Fanni
Niemi-Junkola ja Sanna Kannisto - omakuvien avulla kuvasivat
naista yhteiskunnassa. Näyttely
otettiin kehuen vastaan Tanskan
tiedotusvälineissä, jotka kuvailivat valokuvia korkeatasoisiksi,
hauskoiksi ja upeaksi kokonaisuudeksi. Viikkolehti Weekendavisen totesi näyttelyn osoittavan,
että Suomi on edelleen Pohjoismaiden johtava valokuvausmaa
eli “hep-hep Finland”.
Lars Sundin teos Eriks bok
ilmestyi maaliskuussa tanskaksi,
ja sen yhteydessä julkaistiin useita
Sundin haastatteluja. Varsinkin
Tanskan päälehdistä Politikenin ja
Berlingske Tidenden arvostelut olivat erittäin myönteisiä.
Aki Kaurismäen elokuva Laitakaupungin valot sai Tanskan ensiiltansa syyskuussa, jolloin useat
lehdet suitsuttivat Kaurismäen

mestarillisia elokuvia, vaikkakin
tätä trilogian viimeisintä osaa arvioitiin hieman edellisiä värittömämmäksi. •

Tanskassa esillä
myös
• Tanskalainen
historioitsija
Jan Ahtola-Nielsen julkaisi
heinäkuussa kirjan “Pyörremyrskyn silmässä”, joka kertoo
tanskalaisista vapaaehtoisista
Suomen talvisodassa. Kirja
herätti tanskalaisten mielenkiinnon. Syksyllä Tanskan televisio
teki vielä dokumentin aiheesta.
• Kapellimestari
Susanna
Mälkki sai loistavat arvostelut
syyskuussa.
• Suomi oli esillä joskus hieman
outona Pohjoismaana: suomalainen marttayhdistys löysi
arvokkaita Nokia-osakkeita lipastosta, suomalaiset metsästivät Bruno-karhua Baijerissa,
ja Conan O’Brien tuki Tarja Halosen presidenttikampanjaa.
• Politiken luonnehti Lordin
voittoa “suurimmaksi sitten
talvisodan ja Nokian”. Kaikki
julkisuus ei ollut kuitenkaan
myönteistä, sillä Lordin esitystä
kuvailtiin esimerkiksi Berlingske
Tidendessä raa’aksi ja väkivaltaiseksi.
• Urheilu-uutisissa vilahtivat
formulakuski Kimi Räikkönen
ja Tanskassa asuvat tennistähti
Jarkko Nieminen ja sulkapalloilija Anu Nieminen.
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Suomen omistajat tapasivat maan
presidentin
Islanti
Islantilaisen median mielenkiinto
Suomea kohtaan on pysynyt samana viime vuodet. Sen sijaan
uutisten kirjo on lisääntynyt ja
muuttunut paremmin tavallista
peruslukijaa ja -katsojaa koskettavaksi. Vaikkakin viestimien
välittämä Suomi-kuva oli monipuolinen ja moderni, monet uutiset, jutut ja ilmiöt olivat useassa
mielessä epäolennaisuuksia. Ilmeisesti islantilaisten perustietämys Suomesta on jo tavanomaista
huomattavasti parempi. Näin
suomalaisesta
näkökulmasta
merkittäväksi arvioitu aihe ei Islannissa herätä välttämättä suurtakaan huomiota.
Tiedotusvälineiden
mielenkiinto Suomen talouselämään perustui islantilaisiin yritysostoihin
ja investointeihin. Erityisesti esillä
olivat Finnair, Sampo ja MatkaVekka Oy. Tavanomaisesti median talousosioissa oli esillä Nokia
suomalaisen yritteliäisyyden ja
kekseliäisyyden keulakuvana.
Merkittävin
uutistapahtuma
oli presidentti Olafur Grimssonin Suomen-vierailu Islannin tärkeimpien liikemiesten ja
“Suomen omistajien” kanssa.
Valtuuskunnan
tapaaminen
presidentti Tarja Halosen kanssa
huomioitiin laajasti. Uutisointi
oli erittäin myönteistä ja keskittyi
kahden pohjoisen, samalla tapaa
ajattelevan
valtionpäämiehen
kohtaamiseen.
Presidentinvaaleissa tiedotusvälineet toivat melko laajasti esille
ehdokkaiden ansiot, taustat ja arviot vaalituloksesta. Sauli Niinistön
saama laaja kannatus vaaleissa
tulkittiin yllättäväksi, ja tappion
arvioitiin johtuneen hänen Natokannanotoistaan.
Vaalitulosta
pidettiin osoituksena presidentti
Halosen tekemästä hyvästä ja kan-

Islannin presidentin Suomen-vierailun valtuuskuntaan kuuluneiden
liikemiesten tapaaminen presidentti Tarja Halosen kanssa herätti laajaa
huomiota mediassa. Kuva: Islannin presidentin kanslia.

salaisia tyydyttävästä työstä.
Suomen EU-puheenjohtajuus
noteerattiin melkoisen vaisusti.
Perusvire oli, että kyse on Euroopan unionin rutiinista. Yllättävää
oli se, ettei edes pohjoinen ulottuvuus suuremmin kiinnostanut
pohjoisen asukkaita. Erityistä
huomiota ei herättänyt myöskään
EU-Venäjä-huippukokous, jonka
yhteydessä pidettyyn pohjoisen
ulottuvuuden kokoukseen Islanti
oli saanut kutsun.
Runsaasti palstatilaa sen sijaan
sai “Pohjoismaiden pelätyimmän rikollisen” Juha Valjakkalan
vankilapako.
Vastapainona elämän nurjalle
puolelle päälehdet Morgunblaðið
ja Frettablaðið uutisoivat mittavasti
Olli Mustosen pianokonsertin ja
Monica Groopin joulukonserttiesiintymisen Islannin komeimmalla estradilla Hallgrims-kirkossa.

Islantilaisten arvostama Aki Kaurismäki huomioitiin samaten eri
yhteyksissä. Musiikista puhuttaessa Lordin euroviisuvoitto oli
toki vuoden huomatuin tapahtuma kaikissa viestimissä, varsinkin
kun islantilaiset odottivat kovasti
oman edustajansa voittoa.
Valtalehti Morgunbladid kirjoitti eri yhteyksissä suomalaisesta
arkkitehtuurista,
designhuonekaluista sekä käsityön taitajista. Erityistä huomiota
saivat näyttelyllään Reykjavikissa
keramiikkataiteilijat Karin Vidnäs ja Camilla Moberg. Islannin
suurin viikkojulkaisu Birta esitteli
kahdella kokosivulla Finlandiavodkapullon tarinan suomalaisen
suunnittelun mestarinäytteenä.
Yksittäisistä
uutisoinneista
voi mainita islantilaisia alati kiinnostavat eukonkantokilpailut sekä
suojalkapalloilun, joka on myös
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Suomi auttoi islantilaisten evakuoinnissa
Islanti

Evakuointi oli myös odottelua ja jonotusta. Ne Libanonissa oleskelleet Suomen kansalaiset, jotka halusivat lähteä
maasta, avustettiin bussikuljetuksilla Damaskokseen tai laivalla Kyprokselle. Kuva: Ghadi Boustani.

Mikäli pitäisi valita vuoden
myönteisin Suomi-uutisointi Islannissa, tehtävä olisi helppo:
Suomen viranomaisten toiminta
Libanonin kriisin yhteydessä.
Suomalaisten apu Islannin kansalaisten evakuoimiseksi herätti
kaikissa viestimissä suurta huomiota, varsinkin kun norjalaisilta

kopioitu Islantiin. Kestoaihe on
joulupukki ja hänen alkuperänsä.
Islantilaisen käsityksen mukaan
pukki on lähtöjään Grönlannista, mutta lähinnä television
välittämät kuvat joulupukin rekiajeluista Lapissa ovat kääntämässä
lapset Korvatunturin kannattajiksi. Moottoriurheilu on islantilaisia kiinnostava laji, ja niinpä
Kimi Räikkösen edesottamuksia
seurattiin. •

pyydettyä apua ei saatu.
Morgunblaðiðin ja Frettablaðiðin
haastattelemat islantilaiset kertoivat suomalaisten hoitaneen
homman “erinomaisesti ja ammattimaisesti” vaikeissa olosuhteissa israelilaisten pommien
putoillessa puolen kilometrin
päässä”.

Islantilaiset pääsivät mukaan
suomalaisten
bussikuljetukseen Beirutista Damaskokseen,
jossa he pääsivät Suomen suurlähettilään
asuntoon
odottamaan Islannin ulkoministeriön
vuokraamaa konetta. Se lennätti
lopulta heidät ja muut pohjoismaalaiset Kööpenhaminaan. •

Tilaa mediakatsaukset
RSS-syötteenä
http://formin.finland.fi/ajankohtaista/mediakatsaukset

